پرسشنامه نشانه های اختالالت روانی ()SCL –09-R
هدف پرسشنامه
این آزمون شخصیتی کوتاه پاسخ عالوه بر تشخیص بیماران روانی ،در مورد معتادین به الکل و مواد مخدر،ناتوانی
های جنسی،بیماران سرطانی،بیماران با نارحتی های شدید جسمی و افرادی که نیازمند مشاوره هستند و یا برای
غربال کردن ( به خصوص در مواقع استخدام) با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است.
فرم اولیه این پرسشنامه( )SCL-09به وسیله دراگوتیس،لیپمن و کوری ( )3091برای نشان دادن جنبه های روان
شناختی بیماران جسمانی و روانی طرح ریزی شده است.
دراگوتیس و همکاران در سال  3091پرسشنامه مذکور را مورد تجدیدنظر قرار داده و فرم نهایی آن را به نام
فهرست تجدیدنظرشده عالئم روانی ( )SCL-09-Rمنتشر کردند.
مولفه های پرسشنامه

محتوای این آزمون  9بعد مختلف را به شرح زیر می سنجد :
 .1شکایت جسمانی (:)Soفرد کارکرد بیمارگونه بدن خود را ادراک می کند.
 .2وسواس-اجباری (:)Ocفرد بر افکار،تکانه ها و اعمالی تمرکز می کند که ناخواسته هستند.
 .3حساسیت در روابط بین فردی ( :)Isفرد احساس عدم کفایت،خود کم بینی و احساس ناراحتی در ارتباط با دیگران
می کند.
 .4افسردگی ( :)Dpفرد احساس درماندگی و ناامیدی می کند ،نسبت به لذت زندگی بی عالقه است و خلق و خوی
افسرده دارد.
 .5اضطراب (:)Anفرد از اضطراب زیادی برخوردار است.
 .6پرخاشگری (:)Agفرد دارای افکار،اعمال و احساس های ناشی از خشم است.
 .7ترس مرضی (:)Phفرد دارای ترس شدید غیرمنطقی نسبت به یک محرک خاص است.
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 .8افکار پارانوییدی (:)Paفرد نسبت به دیگران بدبین است و سوءظن دارد.
 .0روان پریشی (:)Psفرد دارای ویژگی های روان پریشی (ضعیف تا حاد) است.
در ضمن تعداد  7سوال نیز بطور پراکنده جهت جلوگیری از آگاهی آزمودنی از ماهیت آزمون به پرسشنامه اضافه شده
است که مانند سایر ابعاد نمره داده می شود.
روش نمره گذاری

این پرسشنامه  09ماده در مقیاس لیکرت  5درجه ای ( = 9هیچ = 3 ،کمی = 2 ،تا حدودی = 1 ،زیاد = 1 ،به
شدت) می باشد .هر یک از سواالت پرسشنامه دارای طیف پنج درجه ای است که از صفر تا چهار نمره (از هیچ
تا بی نهایت) را به خود اختصاص می دهد .در نمره گذاری ،اولین مرحله ،تهیه کلیدی برای محاسبه مجموع
نمرات هر بعد است .بدین منظور ،ده کلید برای محاسبه  0بعد از عالیم مرضی و سواالت اضافی پرسشنامه تهیه
می شود .در مرحله دوم ،مجموعه نمراتی که آزمدنی در هر بعد به دست اورده ،به جدولی که برای ثبت نمرات
آزمودنی ها در یک پاسختامه وجود دارد ،منتقل می شود .برای بدست آوردن مجموع نمرات هر بعد ،کلیه ی
شماره های غیر از ضفر مربوط به هر بعد ،با هم جمع می شوند .در مرحله سوم ،برای بدست اوردن میانگین
عالیم مرضی در هر بعد ،مجموعه نمراتی که آزمودنی در ابعاد پرسشنامه (به استثنای سواالت اضافی ،گرفته است،
بر تعداد سواالت هر بعد تقسیم می شود و میانگین عالیم مرضی هر بعد در جدول خالصه اطالعات هر آزمودنی،
مشخص می گردد .در مرحله بعدی ،شاخص عالیم کلی ( )GSIمحاسبه می گردد .به عبرات دیگر ،مجموع
نمراتی که هر آزمودنی در نه بعد از عالیم مرضی و سواالت اضافی گرفته است ،با هم جمع می کنیم و بر عدد
( 09تعداد کل سواالت آزمون) تقسیم می نماییم تا شاخص عالیم کلی ،به دست آید .در مرحله بعد تعدادا
سواالتی را که آزمودنی در آنها نمره صفر گرفته است ،تعیین و از تعداد کل سواالت ،یعنی عدد  09کم می کنیم

www.ravanbonyan.com

تا شاخجمع عالیم مثبت ( )PSTنیز محاسبه شود .در مرحله بعد برای به دست آوردن شاخص عالیم مثبت
ناراحتی ( ،)PSIDجمع کل  GSIرا بر جمع کل  PSIتقسیم می کنیم تا شاخص  PSDIبه دست آید.
ابعاد آزمون  SCL-09-Rو سواالت مربوط به هر بعد
ردیف

بعد

سواالت
مربوطه

شماره سواالت مربوطه در آزمون

1

شکایات جسمانی

11

24-25-25-21-49-44-41-44-17-11-4-1

1

وسواس فکری  -عملی

14

5-9-14-14-54-42-45-21-22-52

5

حساسیت میان فردی

9

75-59-51-41-57-54-11-5

4

افسردگی

15

79-71-24-51-51-54-19-15-11-14-14-2

2

اضطراب

14

45-44-74-71-27-59-55-15-17-1

5

پرخاشگری

5

41-74-57-55-14-11

7

اضطراب فوبیک مرضی

7

41-72-74-24-47-12-15

4

افکار پارانوئیدی

5

45-75-54-45-14-4

9

روان پریشی

14

94-44-47-42-44-77-51-52-15-7

14

سایر سواالت

7

49-55-54-54-29-44-19

پایایی (اعتبار) و روایی

سالزمن ،اندرکولک و شیدر ،پرسشنامه  SCL-94-Rرا به عنوان ابزاری مالک جهت مطالعه رابطه بین ماری جوانا
و پرخاشگری ،به کار بردند .طبق گزارش آنها این پرسشنامه توانسته است اختالف بین گروه های معتاد و غیرمعتاد
به مواد مخدر و گروه های پرخاشگری را که برای آنها دارو تجویز شده است ،نشان دهد (محمدی روزنهانی،1544 ،
به نقل از ساعت چی و همکاارن.)1549 ،
دراگوتیس و همکاران ( ،)1975گزارش داده اند که برای محاسبه ثبات درونی پرسشنامه که بر روی  119داوطلب
در آمریکا (جهت سنجش اعتبار پرسشنامه) انجام گرفت ،از ضرایب آلفا و کودر ریچاردسون 14استفاده کرده اند
و نتایج تعداد ضرایب به دست آمده برای  9بعد ،کامال رضایت بخش بوده است .پایایی آزمون مجدد که ثبات
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پرسشنامه را در طول زمان می سنجد ،بر روی  94بیمار روانی متجانس و پس از گذشت یک هفته پس از ارزیابی
اولیه ،محاسبه شد .نتایج حاصل نشان داد که در اکثر موارد اکثر ضرایب همبستگی باال (بین  4/74تا  )4/94بوده
اند (شریفی ،1575 ،به نقل از ساعت چی و همکاران.)1549 ،

مراحل نمره گذاری در مورد مراجع

مرحله اول
پرسشنامه در اختیار آزمودنی قرار گرفت
مرحله دوم
نمرات کسب شده توسط آزمودنی
ردیف

بعد

سواالت مربوطه

جمع نمرات بدست آمده برای هر مولفه

1

شکایات جسمانی

11

15

1

وسواس فکری  -عملی

14

11

5

حساسیت میان فردی

9

5

4

افسردگی

15

9

2

اضطراب

14

11

5

پرخاشگری

5

11

7

اضطراب فوبیک مرضی

7

1

4

افکار پارانوئیدی

5

2

9

روان پریشی

14

7

14

سایر سواالت

7

2
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مرحله سوم

ردیف

بعد

سواالت مربوطه

جمع نمرات بدست آمده برای هر مولفه

میانگین عالئم مرضی

به دست آوردن میانگین عالئم مرضی

1

شکایات جسمانی

11

15

1/44

1

وسواس فکری  -عملی

14

11

1/41

5

حساسیت میان فردی

9

5

4/55

4

افسردگی

15

9

4/59

2

اضطراب

14

11

1/1

5

پرخاشگری

5

11

1/4

7

اضطراب فوبیک مرضی

7

1

4/14

4

افکار پارانوئیدی

5

2

4/45

9

روان پریشی

14

7

4/74

14

سایر سواالت

7

2

4/71

جمع

94

44

مرحله چهارم:
بدست آوردن شاخص عالیم کلی (:)GSI
با تقسیم جمع نمرات بدست آمده برای هر مولفه( /)44تعداد سواالت(4/44=)94
GSI=9888
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مرحله پنجم:
بدست آوردن شاخص جمع عالیم مثبت ()PST
تعداد سواالتی را که آزمودنی نمره صفر گرفته است از تعداد سواالت کم می کنیم:
52 =38 -09
مرحله ششم
بدست آوردن شاخص عالیم مثبت ناراحتی ()PSID
جمع کل  GSIرا بر جمع کل  PSIتقسیم می کنیم=91916
تفسیر نتایج

جهت تفسیر نمرات باید به این نکته توجه کرد که میانگین نمرات برای هر بعد مساوی یا بیشتر از یک باشد ،در
این صورت نتایج قابل تفسیر و آزمودنی دارای مشکل می باشد .در مورد دو بعد  GSIو  PSIDنیز به
همین ترتیب اقدام می شود نمرات باید مساوی یک و یا بیشتر از  1باشد.
در مورد آزمودنی نمراتی که تقریبا باال بودند(یعنی  1یا باالتر از  )1عبارتند از :
 -1شکایات جسمانی
این بعد نشانگر افسردگی ناشی از درک نارساییهای جسمانی است.شکایت های جسمانی شامل شکایت از
دستگاههای قلب و عروق ،گوارش ،تنفس و دستگاههای دیگری که سیستم عصبی خودمختار در آنها نقش
واسطه ای زیادی دارند.در این بعد فردکارکرد بیمار گونه بدن خود را ادراک می کند.
 -2وسواس فکری – عملی
این بعد منعکس کننده عالیمی است که با نشانگان بالینی وسواس فکری –عملی شناخته می شود.مفهوم
وسواس فکری (محاصره ) و مفهوم(عملی )بی اختیاری و اجبار را القا می کند و درک این مفاهیم بدون مرتبط
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ساختن آن با من فرد(که در بیانه آزادانه فکر و عمل خویشتن  ،احساس مسئولیت می کند) ،امکان پذیر
نیست.بنابراین ،وسواس ،همان کلمه یا تصویر ذهنی است که علی رغم اراده انسان ،سازمان روانی وی را تحت
سیطره خود قرار می دهد و فرد بر افکار  ،تکنه ها و اعمالی تمرکز می کند که ناخواسته است.
 -5اضطراب :حالت بیمار گونه شخصی که احساس بیم و نگرانی را همراه با نشانه های جسمی حاکی از
فعالیت دستگاه اتونومیک تجربه می کند ،ترسی که علت شناخته شده دارد ،تفکیک می شود.
 -4پرخاشگری:این بعد منعکس کننده افکار ،احساسات و یا کارهایی است که ویژه اثرات منفی حالت خشم
می باشد و همچنین نشانگر کیفیتهایی مثل ظلم ،بی حوصلگی،تحریک پذیری ،خشم و رنجش نیز می
باشد .در این بعد فرد دارای افکار اعمال و احساس های ناشی از خشم است.
نمره فرد در سه شاخص کلی کمتر از میانگین اشاره شده می باشد(یعنی کمتر از  )1که نشان دهنده عملکرد
مناسب آزمودنی به صورت کلی می باشد:
شاخص عالیم کلی :این شاخص نشان دهنده سطح یا عمق اختالل می باشدو اطالعاتی راجع به تعداد عالیم
و شدت ناراحتی میدهد که در مورد آزمودنی نمره فرد بسیار پایین تر از میانگین( )1می باشد.بنابراین فرد از
بیماری روانی شدید رنج نمی برد.
شاخص عالیم مثبت ناراحتی :این شاخص یک سنجش خالص از شدت نارحتی است .که این شاخص نیز
در مورد ازمودنی پایین تر از میانگین است.
شاخص عالیم مثبت ناراحتی :این شاخص به طور ساده شامل تعداد عالیمی است که آزمودنی به صورت
مثبت گزارش میدهد .در مورد آزمودنی این نمره بدست آمده مثبت گزارش می شود.
تفسیر کلی :
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با بررسی نمرات  9بعد و  5شاخص به این نتیجه پی بردیم که آزمودنی به طور کلی عملکرد مناسبی را دارد
اما در ابعادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با اضطراب قرار می گیرد نمرات تقریبا باالیی
کسب کرده است(یعنی  1یا بیشتر از  .)1در این میان نمره بعد پرخاشگری از سایر ابعاد باالتر می باشد که
با افزایش ابعادی چون اضطراب،وسواس فکری عملی و شکایت جسمانی می توان این پرخاشگری را توجیه
کرده و زمینه فرد را برای ابتال به اختالالت اضطرابی در نظر گرفت.
پرسشنامه تکمیل شده در فایل اصلی موجود است.
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