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، "کم"پرسشنامه امکان ارزيابی اوليه مشکالت کنونی در دسته بندی های احتمال   -
 .کند را فراهم می "باال"يا " متوسط"

  

و می بايستی  فرد رابط يک کپی از پرسشنامه تکميل شده را دريافت می کنند/ ـ والدين 
 .اجازه دريافت پرسشنامه را دارند برای آن ها مشخص گردد که چه کسانی

  
 

 

 :شود متنی که به عنوان مقدمه و آمادگی پيش از انجام پرسشنامه می بايستی خوانده 
 

 

 

 خانم وآقای محترم،

 
بسياری از افرادی که ما در اينجا با آن ها روبرو می شويم، از جمله کودکان و 

اثرات اين تجربيات . نوجوانان، خشونت و يا ساير تجربيات ناگوار را از سر گذرانده اند
در برخی از موارد  کمک  های مختلفی نمايان است و در کودکان و نوجوانان  به شکل

 .های روان درمانی يا پزشکی ضروری می باشند

 
.  مختلفی می شود در ادامه درارتباط با وضعيت سالمتی فرزندتان از شما پرسش های

هدف از اين پرسش تشخيص نيازهای . اين پرسش ها توسط متخصصان تنظيم شده اند
 .ويژه فرزندتان است، تا بتوان پشتيبانی مناسبی در اين رابطه را به شما ارائه داد

 

در پاسخ به سواالت، مهم اين . نمی باشد) خوب يا بد(هيچ  پاسخی، درست يا نادرست 
 .دانه وتا حد امکان طبيعی پاسخ دهيداست که شما آزا

 

 

 
 

 
-  

ـ هدف از اين پرسشنامه چيست؟١ -  

 
پرسشنامه جهت تشخيص زود هنگام ضربه ها و فشارهای روحی در کودکان و  - 

  .و نظريات والدين و يا ساير افراد رابط ميباشد نوجوانان پناهجو بر اساس تشخيصات

 
رنج ميبرند، می بايستی تا حد امکان به  کودکان و نوجوانانی که از فشارهای روحی -

بهداشتی ارجاع داده شوند تا از بدتر و يا  سرعت شناسائی و به متخصصان سيستم
 .مزمن شدن مشکالت سالمتی آنها جلوگيری گردد

 
ـ نيازهای ويژه حفاظتی می بايستی بصورت ساختار بندی در شرايط پذيرش آنان  

.ی در نظر گرفته شوندبعنوان پناهجو و در پروسه پناهندگ  
 
 
 ـ چه زمانی بايد از اين پرسشنامه استفاده کرد؟٢ 

 
 ـ پس از ورود به آلمان و گذراندن يک دوره کوتاه آرامش

اگر امکان گذراندن دوره آرامش وجود نداشته باشد، به جای عدم انجام نظرسنجی،  -
ادن هرگونه نظرسنجی اين روند بهتر از انجام ند. همچنان از پرسشنامه استفاده گردد

 .ميباشد

ـ در صورت مشکوک بودن نسبت به فشارهای روحی نوجوان پناهجو، می توان 
 .پرسشنامه را به بعد موکول کرد

 
 
 ـ چگونه بايد از پرسشنامه استفاده کرد؟٣

 
 .پرسش بايستی در يک فضای محفوظ و با مترجم مناسب انجام گيرد -

پرسشنامه را لطفا برای فرد رابط نوجوان پناهجو مقدمه کوتاه زيردر ارتباط با  -
ارتباط با اهداف پرسش ها و ايجاد زمينه  اين کار به منظور شفاف سازی در. بخوانيد

 .اعتماد متقابل انجام ميگيرد

، "کم"پرسشنامه امکان ارزيابی اوليه مشکالت کنونی در دسته بندی های احتمال   -
 .کند میرا فراهم  "باال"يا " متوسط"
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لطفاً دسته بندی مناسب را عالمت بزنيد تا احتمال وجود يک ناراحتی روحی و روانی را 

.عنوان کنيد  

  
 تاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نام کودک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نام همراه کودک ــــــــــــــــــــــسن کودک 

ـــــــــــــــــــــــــــنوع رابطه شخص رابط و کودک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 ـــــــــــــــــــــــکشور زادگاه ــــــــــــــ                             

 زبان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   )آيا موضوع ديگری به نظرتان ميرسد؟(مشاهدات ديگر

  
 :نکات قابل توجه

را نشان دهد، تشخيص  "احتمال زياد"و  "احتمال متوسط"اگر نتيجه سؤاالت،  •
 .تر و جدی تری توصيه می شود بيماری بصورت کامل 

اگر فشارهای روانی تک تک و به شدت خود را نشان می دهند، حتی با نتيجه  •
 .اقدامات فوری برای تشخيص بيماری الزم ميباشند  "احتمال ضعيف"

 

ارايه نتيجه اين پرسشنامه در هنگام مالقات با پزشک، روانشناس و کارکنان ادارات  •
      . بسيار مفيد می باشد

 )وطهمهر، آدرس، فرد مرب( سازمان 

 

  امضا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
  خير  بله  
      آيا  فرزند شما  مشکل بيخوابی دارد؟  ـ١
مثل دل درد و (آيا فرزند شما اغلب بيمار است يا مشکالت جسمی دارد؟   ـ٢

 )سردرد
  

    

 آيا فرزند شما کاهش يا افزايش وزن زياد داشته است؟  ـ٣
  

    

) ترس،غم و عصبانيت(آيا فرزند خود را بيشتر اوقات با احساسات منفی   ـ۴
 کنيد؟ مشاهده می

  

    

آيا شما احساس می کنيد که فرزند شما از تجربيات بدی رنج می برد و يا   ـ  ۵
 اينکه به اتفاقات ناگواری فکر می کند؟

  

    

 دارد؟ل تمرکز الزمه متناسب با سنش را کآيا  فرزند شما اغلب مش  ـ۶
  

    

آيا  فرزندتان را بدون شادمانی می بينيد؟ بعنوان مثال آيا فرزند شما لذت   ـ٧
 داد را از دست داده است؟ انجام چيزهايی که قبالً با ميل انجام می

  

    

آيا احساس ميکنيد که فرزند شما به سرعت و مکرر وحشت زده می   ـ٨
  شود؟

    

آيا فرزند شما در رفتار و توانايی های خود نشانه هايی از پس رفت را   ـ٩
به عنوان مثال دفع ادرار يا مدفوع بدون اراده و بصورت (نشان می دهد؟ 

 )مکرر، و يااز دست دادن مهارت های زبانی
  

    

آيا می توانيد سه چيز را نام ببريد که فرزند شما از آنها لذت می برد؟   ـ١٠
های  ، جست و خيز و بازی کردن ،ميان وعدههای ديگر ديدار با بچهمثالً (

 )غذايی
  

    

ها  از چه وقت اين مشکالت و نارسايی
 وجود دارند؟
در ارتباط با ماه ها تعداد , عالمت بزنيد

)آنها ذکر شود ) 
  

بيشتر 
از 

يک 
  سال

از   
چندين 

ماه 
  قبل

کمتر   
از 

چهار 
  هفته

  

    جمع  )کلدر(تعداد خانه های خاکستری رنگ عالمت زده شده   

 
رده بندی              ١٠- ٨  ٧-  ۴  ٣ - ١  

   

احتمال  احتمال زياد
 متوسط

 

احتمال 
 ضعيف
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 متناسب با سنش را دارد؟ـ آيا  فرزند شما اغلب مشکل تمرکزالزمه ۶

 آيا فرزند شما اغلب گرفتار فراموشی می شود؟

 آيا هنگام يادگيری مشکالت رفتاری دارد؟

  آيا فرزند شما اغلب با افکار خود در جای ديگری است يا در رويا فرو ميرود؟

  
  

انجام بعنوان مثال آيا فرزند شما لذت (ـ آيا  شما فرزندتان را بدون شادمانی می بينيد؟ ٧
 )داد را از دست داده است؟ چيزهايی را که قبالً با ميل انجام می

 
 آيا احساس ميکنيد که فرزند شما به سرعت و مکرر وحشت زده می شود؟ - ٨

 آيا تکان ناگهانی ميخورد ويا و از جا می پرد، مثالً با شنيدن صداهای بلند؟

    

ه هايی از پس رفت را نشان می آيا کودک شما در رفتار و توانايی های خود نشان- ٩
دفع ادرار يا مدفوع بدون اراده و بصورت مکرر، از دست دادن  به عنوان مثال(دهد؟ 

 )مهارت های زبانی

مثالً آيا گاهی شب ادراری رخ می دهد، اگرچه کودک شما قبالً توالت رفتن را ياد گرفته 
 است ؟

 ه بود، از دست داده است؟  آيا کودک شما مهارت های زبانی را که قبالً کسب کرد

 
مثالً ديدار با کودکان (ـ آيا سه چيز وجود دارد که فرزند شما از آنها لذت ببرد؟ ١٠

 )های غذايی ، جست و خيز و بازی کردن ،ميان وعدهديگر

  
  
  
  

  
  
  
  

 .سؤال غربالگری را خواهيد يافت١٠متناسب باکامل تر در زير پرسش های 

در برخی موارد پرسيدن اين سواالت عالوه بر دريافت تصوير دقيق تر، برای 
 . پاسخگويی بهتر به پرسش های غربالگری می تواند مفيد واقع شود

 

 ـ آيا فرزند شما مشکل بيخوابی و يا بدخوابی دارد؟١ 

 آيا کودک شما اغلب کابوس می بيند؟

 کرده است؟ تغيير آيا الگوی خواب او

ما برای به خواب رفتن به محيط خواب خاصی نياز دارد؟به عنوان مثال آيا آيا کودک ش
 فقط زمانی می خوابد که چراغ روشن باشد؟

 

 ـ آيا کودک شما اغلب اوقات بيمار است يا مشکالت جسمی دارد؟٢

 آيا فرزند شما دردهای بدنی ديگری هم دارد؟ )مثالً دل درد، سردرد(
 

 زايش وزن شديد داشته است؟ـ آيا فرزند شما کاهش يا اف ٣

 آيا رفتار غذا خوردنش به شکل مشکل سازی تغيير کرده است؟

 آيا کودک شما به ميزان قابل توجهی کم يا زياد غذا می خورد؟

 
 ؟مشاهده می کنيد) ترس،غم،عصبانيت(ـ آيا فرزند خود را اغلب با احساسات منفی ۴

 آيا فرزند شما به خود ويا ديگران صدمه می زند؟

 آيا کودک شما بيش از سابق عصبانی می شود؟

 آيا فرزند شما اغلب به وضوح به ديگران فحاشی و آن ها را ناراحت می کند؟

 آيا فرزند شما زياد گريه می کند؟ 

 آيا فرزند شما اغلب گوشه گيری می کند؟

 آيا فرزند شما اغلب اوقات گرفتار ترس است؟

 
برد و يا اينکه به  آيا اين احساس را داريد که فرزندتان از تجربيات بدی رنج می - ۵

 اتفاقات ناگوار فکر می کند؟

  ها را نقاشی می کند؟ آيا موقعيت های ناگوار را در بازيهايش تکرار و يا آن
 

 


