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                                                             به نام خدا

 scl90 پرسشنامه

 اختالالت روانی پرسشنامه

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  خود را با عالمت  لطفا پاسخ مدنظر

 

تا  کم هيچ  سؤال رديف

 حدي

خيلي  زياد 

 زياد
      آيا بي جهت دلشوره داريد و توي دلتان مي لرزد؟ 1

      آيا فکرهايي که دوست نداريد، مرتباََََََََََََََََََََََََََََََََََََ وارد سر شما مي شوند که ولتان نکنند؟ 2

      ري بي عالقه شده ايد؟آيا در هفته گذشته نسبت به روابط زن و شوه 3

      آيا دلتان مي خواهد از ديگران ايراد بگيريد؟ 4

      آيا فراموشکار شده ايد؟ 5

آيا از ريخت و پاشييدگيهاددر اريرا و و سرسيري گرفتنهايدديگرانوناراحيت ميي       6

 شويد؟

     

      آيا زود دلخور و عصباني مي شويد؟ 7

      ق را نداريد و يا کند شده ايد؟آيا ديگر قوه و بنيه ساب 8

      آيا فکر اينکه به زندگيتان خاتمه بدهيد به سرتان آمده است؟ 9

      آيا لرزش داريد؟ 11

      آيا زود به گريه مي افتيد ؟ 11

      آيا در برابر زنها دمردهاو احساس خجالت يا ناراحتي مي کنيد؟ 12

      ي گير افتاده ايد که نه راه پيش داريد نه راه پس ؟آيا احساس مي کنيد که رور 13

      آيا ناگهان و بدون هيچ علتي مي ترسيد ؟ 14
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تا  کم هيچ  سؤال رديف

 حدي

خيلي  زياد 

 زياد
      آيا ناگهان آنچنان از کوره در مي رويد که نتوانيد جلوي خودتان را بگيريد ؟ 15

      ش مي کنيد ؟آيا خود را براي هر چيزي سرزن 16

آيا احساس مي کنيد که کارهايتان پيشرفت نمي کند، مثل اينکه گيره در کارتيان    17

 افتاده باشد ؟ 

     

      آيا احساس تنهايي مي کنيد؟ 18

      آيا احساس غمگيني مي کنيد؟ 19

      آيا براي هر چيز کوچکي زياد دل نگران مي شويد؟ 21

      چيز بي عالقه شده ايد ؟آيا نسبت به همه  21

      آيا هميشه احساس ترس مي کنيد؟ 22

      آيا زود مي رنجيد؟ آيا حساس و زود رنج هستيد ؟ 23

      آيا فکر مي کنيد که ديگران حر  شما را نمي فهمند ؟ 24

آيا فکر مي کنيد رفتار مردم نسبت به شما دوستانه نيست، يا اينکه شما را دوسيت   25

 ندارند ؟

     

جبيور هسيتيد خيليي  آهسيته کيار      آيا براي اينکه کارها را درست انجام بدهييد م  26

 ؟کنيد

     

      آيا قلبتان تند مي زند ؟ رپش دارد ؟ 27

 در ميان کساني که مثل شما هستند،احساس مي کنيد از آنها کمتر هستيد ؟ 28

 

     

ر هستيد آن را چند بار تکرار کنيد تا مطمئن وقتي کاري را انجام ميدهيد آيا مجبو 29

شويد آنرا درست انجام داده ايد؟ براي مثال در را چند بار امتحان کنيد تا مطميئن  

 شويد که بسته است.

     

      آيا تصميم گرفتن برايتان مشکل است ؟ 31

      آيا تصور مي کنيد که گاهي سرتان از فکر خالي مي شود ؟ 31

      آيا نسبت به آينده نا اميد هستيد ؟ 32
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تا  کم هيچ  سؤال رديف

 حدي

خيلي  زياد 

 زياد
آيا وقتي کاري را انجام مي دهيد برايتان مشکل است که تميام حواسيتان را جمي      33

 آن بکنيد ؟

     

      آيا عصبي دکم تحملو هستيد و زود از جا در مي رويد ؟ 34

شما است يا درباره شما در حضور خودتان حر  ميي زننيد    آيا وقتي توجه مردم به 35

 ناراحت مي شويد ؟

     

آيا حس مي کنيد که ميل شديدي به کتک زدن و يا آسيب رسياندن بيه ديگيران     36

 داريد ؟

     

آيا خود را مجبور به تکرار بعضي کارهيا ماننيد شسيتن، شيمردن، دسيت زدن بيه        37

 چيزهايي مي بينيد؟

     

گاهي حس مي کنيد که دلتان مي خواهد چييزي را پيرک کنييد، خيرد کنييد،       آيا 38

 بشکنيد ؟

     

آيا وقتي که با ديگران هستيد زياده از حد در فکر و رفتارتيان مراقيب هسيتيد کيه      39

 ادا از شما خطايي سر بزندوبمبادا کاري کنيد که آبرويتان برود؟دم

     

      زحمت مي آيد ؟آيا انجام هر کاري به نظرتان پر  41

      آيا ناگهان دچار هول شديد و وحشت زدگي مي شويد ؟ 41

      آيا در بين جم  از اينکه چيزي بخوريد يا بياشاميد ناراحت مي شويد ؟ 42

      آيا زيادي درگير مي شويد و جر و  بحث مي کنيد ؟ 43

      يک جا بنشينيد ؟آيا روري بيقرار و نا آرام مي شويد که نمي توانيد  44

      آيا فکر مي کنيد که آدم به درد نخور و بي ارزشي شده ايد ؟ 45

      آيا احساس مي کنيد که اتفاق بدي برايتان خواهد افتاد؟ 46

      آيا زود داد و فرياد راه مي اندازيد و چيزها را پرک مي کنيد ؟ 47

      رتان مي آيد ؟  آيا فکرها و شکلهاي خيالي ترسناک به س 48
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 توضیحات پرسشنامه
 

 پرسشنامه اختالالت روانیعنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 84تعداد سئواالت:  

  ندارد  :سوال معکوس

 (پرخاشگری، حساسیت در روابط متقابل و وسواس  اضطراب، افسردگی،بعد:  پنجبعد یا مولفه: دارد )

 

  گزینه ای 5رت لیکِ : طح اندازه گیرییا سمقیاس << 

 خيلي زياد زياد  تا حدي کم هيچ  پاسخ ها

 کد يا نمره
 وSPSSدجهت ورود پاسخ ها به اکسل يا 

1 2 3 4 5 

 

 (SCL90) اختالالت روانی تقسیم بندی سواالت پرسشنامه << 

 پرسشنامه 48الي  1سواالک :  سوال استاندارد 48شامل  :روانشناسيمولفه هاي متغير 

 

  48 -46 -44 -41 -34 -27 -22-14-11 -1:  سوال  11شامل                          :اضطراب

  45 -41 -32 -21 -21-19 -18 -16 -13 -11 -9 -8 -3   :سوال 13شامل                        :  افسردگي
  47 -43 -38 -36 -15 -7:  سوال 6شامل                       : پرخاشگري

  42 -39 -35 -28 -25 -24-23 -12 -4:  سوال 9شامل      :متقابل حساسيت در روابط

  37 -33 -31 -31 -29 -26 -17 -6 -5-2:  سوال 11شامل                        : وسواس

 

 "دارد. یقانون یگردبدون ذکر مولف پ یبردار یمحفوظ است و هرگونه کپ یخوارزم یو پژوهش یمرکز آمار یحق انتشار برا"
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