
 

 

 (SCL-90)فرم کوتاه شده  SCL-25پرسشنامه نشانه های اختالالت روانی 

( ساخته شده است . این 1380( توسط نجاریان و داوودی )SCL-25) یاختالالت روان یپرسشنامه نشانه ها

( SCL-25ثبت می گردد. پرسش نامه )  4تا  0درجه ای از نمره  5روی یک طیف ماده دارد که  25پرسشنامه ، 

به عنوان پرسشنامه سالمت روانی شناخته شده است. در واقع این پرسشنامه به اندازه گیری آسیب شناختی روانی 

نشانه سالمت  فرد می پردازد. تفسیر نمرات پرسش نامه به این صورت است که هرچه نمره های فرد پایین تر باشد

 روانی و نمرات باالتر نشانه عدم سالمت روانی فرد می باشد. 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

متحده در هر سال یک زند که از هر پنج بزرگ سال یک نفر در ایاالت موسسه ملی سالمت روانی تخمین می 

درصد از مردم دارای یک بیماری روانی  ۲۰ کند. این به این معنی است که تقریبابیماری روانی را تجربه می 

، یک گروه (SMI) و بیماری جدی روانی (AMI) شوند: هر بیماری روانیهستند. این ها به دو دسته تقسیم می 

 .ترتر و جدی کوچک 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

نشانه  سوال پرسشنامة25 سواالت ای است که کارکنان بهنمره یاختالالت روان ینشانه هادر این پژوهش منظور 

 دهند می یاختالالت روان یها

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه فوق دارای نه خرده مقیاس بوده که سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:
 

 سواالت مربوطه بعد

SOM )25، 17، 16، 12، 6، 2 )شکایات جسمانی 

O-C (اجباری-وسواس) 22، 21، 11 

INT 5 ،9 ،20 

DEP )13، 4 )افسردگی 

ANX )8، 7، 3 )اضطراب 

PHOB )15، 14، 10 )ترس مرضی 

PAR (افکار پارانوییدی) 24 

PSY )23، 19، 1 )روان پریشی 

ADI 18 



 

 

 پاسخگوی گرامی

اطالعات  ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل . برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است

گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم به ذکر 

واهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبالً از است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خ

 همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم و پاینتر میزان تحصیالت

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11  سال10تا  6  سال و کمتر 5 سابقه خدمت

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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خصوصی خود به کسی  آیا این احساس به شما دست داده است که بدون اینکه راجع به افکار 1

 چیزی گفته باشید دیگران از آنها با خبر شده اند؟

     

      آیا احساس تنگی نفس کرده اید؟ 2

      آیا ناگهان و بدون دلیل دچار ترس شده اید؟ 3

      آیا احساس کرده اید که نسبت به آینده امید خود را از دست داده اید؟ 4



 

 

      شده اید؟آیا ایرادگیر و بهانه جو  5

      آیا احساس کرده اید که بدنتان خواب می رود و یا گز گز )مور مور( می شود؟ 6

      آیا احساس ترس کرده اید؟ 7

      آیا احساس لرزش در اندام های بدن خود داشته اید؟ 8

      ندارند؟ آیا این احساس را کرده اید که مردم نسبت به شما مهربان نیستند یا شما را دوست 9

آیا مجبور بوده اید که به دلیل ترس بعضی کارها را نکنید یا به بعضی جاها نروید و یا به بعضی  10

 چیزها دست نزنید؟

     

      آیا در برخی کارها بی توجه و بی دقت شده اید؟ 11

      آیا حالت تهوع یا دل بهم خوردگی داشته اید؟ 12

      ذهنتان خطور کرده که به زندگی خود خاتمه دهید؟آیا این فکر به  13

      آیا از مسافرت اتوبوس یا قطار احساس ترس کرده اید؟ 14

      آیا این تاحساس را داشته اید که می ترسید تنها از خانه بیرون بروید؟ 15

      باشد؟آیا در گلو احساس گرفتگی کرده اید مثل اینکه چیزی در گلویتان گیر کرده  16

      آیا دچار حالت گر گرفتگی یا سرما شده اید؟ 17

      آیا بی اشتها شده اید؟ 18

      آیا صداهایی به گوشتان می رسد که دیگران نمی توانند آنها را بشنوند؟ 19

      آیا وقتی مردم به شما نگاه می کنند یا درباره شما حرف می زنند احساس ناراحتی می کنید؟ 20

      آیا تمرکز حواس نداشته اید؟ یعنی در جمع کردن حواس خود روی کارها مشکل داشته اید؟ 21

      آیا اتفاق افتاده است که احساس کنید مغزتان کار نمی کند؟ 22

آیا افکار به ذهنتان وارد شده است که احساس می کنید مال خودتان نیست بلکه دیگران آنها  23

 گذاشته اند؟را در ذهنتان 

     

      آیا این احساس را داشته اید که دیگران شما را زیر نظر دارند یا درباره شما حرف می زنند؟ 24

      آیا در بعضی از قسمتهای بدن خود احساس ضعف و سستی کرده اید؟ 25



 

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 به شدت زیاد حدی تا کمی هیچ گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

 10شما توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

25 75 125 

 

خواهد  125و حداکثر  25یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن عبارت فوق با  25امتیازات خود را از 

  بود.

 های اختالالت روانی در فرد، کم است.: نشانه  50تا  25نمره بین  

 های اختالالت روانی در فرد، متوسط است.: نشانه 75تا  50نمره بین 

 های اختالالت روانی در فرد، زیاد است .: نشانه  75نمره باالتر از 

 :پرسشنامه پایایی و روایی

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه  :روایی ابزار سنجش

تواند هر پژوهش علمی را بی های نامناسب و ناکافی میبگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری

 . (1390ارزش و ناروا سازد )خاکی، 



 

 

اند ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شدهمنظور از اعتبار )پایایی(، میزان دقت شاخص

های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخ، روش برای بررسی همسانی درونی آزمون روش(. 1390)ساروخانی، 

 .ها هستنداین روشیچادسون از جملهر -گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر

( همبستگی کامال معنی SCL-90( مشاهده شد که این پرسشنامه با فرم اصلی آن )1380در پژوهش نجاریان ) 

  دار دارد و در نتیجه یک ابزار روا برای سنجش نشانه های اختالالت روانی می باشد. 

 شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه

شود. می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار

بدست آمد که نشانگر پایایی عالی این  97/0برابر با  پرسشنامه کوتاه شده اختالالت روانیآلفای کرونباخ برای 

 پرسشنامه است. 

 الفای کرونباخ الفای قابل قبول هاتعداد سوال متغیر

 97/0 7/0 25 یاختالالت روان ینشانه ها

 

 

 منابع: 

(، مجله روانشاسی SCL-90)فرم کوتاه شده  SCL-25(، ساخت و اعتباریابی 1380نجاریان، بهمن، داودی، ایران، )

 .2، سال پنجم، شماره 18

 

 

 


