
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 
 

 (SCL –90-Rپرسشنامه نشانه های اختالالت روانی ) 

 
  1973سوال بوده که توسط اگوتیس ، لیپمن و کوری در سال    90پرسشنامه نشانه های اختالالت روانی دارای  

پرسشنامه مذکور را مورد تجدیدنظر قرار داده و    1984همکاران در سال  اگوتیس و    ،  ظیم شده استطراحی و تن

ف از این پرسشنامه  و هد   ( منتشر کردند SCL-90-Rشده عالئم روانی )  نظر   فرم نهایی آن را به نام فهرست تجدید 

 .شد سمانی و روانی می بابررسی جنبه های روان شناختی بیماران ج

  یی+ روا  ل یو تحل  ر ی+ تفس  ی نمره گذار وه ی+ ش  ی + سواالت تخصص ی پرسشنامه به صورت کامل دارا  ن یدر ضمن ا

 .باشد  ی + منابع م ییایو پا
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      آیا از هفته گذشته تا به امروز سر دردهائی داشته اید؟ 1

      بی جهت دلشوره دارید و توی دلتان می لرزد؟ آیا  2

3 
آیا افکار مزاحمی که دوست ندارید مرتبا وارد سر شما می شوند که ولتان نکنند؟ )  

 منظور افکار مزاحم و تکراری (

     

      آیا ضعف می کنید و سرتان گیج می رود؟  4

      جنسی از دست داده اید؟ آیا عالقه خود را نسبت به فعالیت ها و لذت های  5

      آیا ایراد گیر هستید؟  6



7 

آیا فکر می کنید که اختیار فکرهای شما به دست دیگران است یعنی افکار شما را  

دیگران کنترل می کنند و یا با دستگاه هائی از راه دور مغز یا فکر شما را در اختیار  

 خود دارند؟

     

      بخاطر بیشتر گرفتاریهای شما دیگران را باید سرزنش کرد؟ آیا احساس می کنید  8

      آیا فراموش کار شده اید؟ 9

10 
آیا از ریخت و پاشیدگی ها در اطراف و سر سری گرفتن های دیگران ناراحت می  

 شوید؟

     

11 =============================================================== ====      

      بنظرتان نا آشنا است؟آیا احساس می کنید چیزهای آشنا  80

      آیا زود دادو فریاد راه می اندازید و چیزها را پرت می کنید؟ 81

      آیا می ترسید که در انظار مردم غش کنید و بیفتید؟  82

      آیا حس می کنید که اگر به دیگران زیاد رو بدهید از شما سوء استفاده کنند؟  83

      آیا افکاری در رابطه با مسائل جنسی دارید که بیش از اندازه شما را ناراحت می کند؟  84

      آیا فکر می کنید که آنقدر گنهکارید که باید عذاب و عقوبت ببینید؟  85

86 
آیا احساس می کنید که مجبور هستید کارهایی را انجام بدهید؟) آیا فکرها و شکلهای  

 سراغ شما می آید ( خیالی ترسناك به 

     

      آیا خیال می کنید عیب و نقص یا اختالل عمدهای در بدنتان پیدا شده است؟ 87

      آیا نزدیك و صمیمی شدن با افراد برایتان خیلی مشکل است؟ 88

      آیا بیشتر اوقات احساس تقصیر و گناه می کنید؟ 89

90 
ناراحتی روانی هستید یا چیزی ذهن شما را آزار می  احساس می کنید دارای یکنوع 

 دهد؟

     

 

 : پرسشنامه  نمره گذاری

 خیلی زیاد زیاد  تا حدودی  کمی هیچ  عنوان 

 4 3 2 1 0 نمره 

 


