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                                                             به نام خدا

 نشانگان اختالالت روانی پرسشنامه

(Symptom checklist -90- revised) پرسشنامه   

 

 پاسخگوی گرامی

 از شما بسیار سپاسگزارمامه با سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت 

 

 

 سؤال ديفر
 کمی هیچ

خیلی  زياد تاحدی

 زياد
      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز سردرد داشته 1

      ايد؟ ايد و از داخل بدن احساس لرزش داشته آيا از هفته گذشته تا به امروز عصبی بوده 2

آيا از هفته گذشته تا به امروز افکار، عقايد يا کلمات ناخوشايند و نامربوطی مرتبا وارد ذهن  3

 اند که رهايتان نکند؟ شما شده

     

      ايد؟ حالی و يا سرگیجه بوده آيا از هفته گذشته تا به امروز دچار ضعف، بی 4

      ايد؟ میل شده ی بیآيا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به روابط زناشوي 5

      ايد؟ جو شده آيا از هفته گذشته تا به امروز ايرادگیر و بهانه 6

تواند افکار شما  ايد که شخص ديگری می آيا از هفته گذشته تا به امروز اين اعتقاد را داشته 7

 را از راه دور کنترل کند؟

     

های  ها و گرفتاری که ديگران باعث ناراحتی ايد آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده 8

 شما هستند؟

     

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز فراموشکار شده 9

      ايد؟ دقت شده توجه و بی آيا از هفته گذشته تا به امروز در کارها بی 11

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز دلخور يا عصبی شده  11
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 سؤال رديف
 کمی هیچ

خیلی  زياد تاحدی

 زياد
      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز درد در ناحیه قلب يا سینه داشته  12

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز از رفتن به جاهای باز يا به خیابان احساس ترس کرده  13

قهدرت و بنیهه سهابا را نداريهد و زود      ايد کهه  آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده 14

   شويد؟ خسته می

   

      آيا از هفته گذشته تا به امروز اين فکر به ذهنتان آمده که به زندگی خود خاتمه دهید؟  15

توانستند آنها را  آيد که ديگران نمی  آيا از هفته گذشته تا به امروز صداهايی به گوشتان می  16

 بشنوند؟

     

      ايد؟ ا از هفته گذشته تا به امروز احساس لرزش در اندام بدن خود داشتهآي  17

ايد که به بیشتر مردم نمیشود اعتمهاد   آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته  18

 کرد؟

     

      افتید؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز زود به گريه می  19

      ايد؟ اشتها شده تا به امروز بیآيا از هفته گذشته   21

آيا از هفته گذشته تا به امروز در روابط اجتماعی و يا در رابطه با ديگران احساس خجالت   21

 ايد؟ کرده

     

ايهد   بست گیهر کهرده   ايد که در يک بن آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته  22

 که راه پس و پیش نداريد؟

     

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز ناگهان و بدون دلیل دچار ترس شده  23

ايد که نتوانید جلوی خودتان را بگیريهد   آيا از هفته گذشته تا به امروز طوری عصبانی شده  24

 ايد(؟ )به اصطالح از کوره در رفته

     

د کهه بترسهید تنهها از خانهه بیهرون      ايه  آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته 25

 برويد؟

     

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز برای هر چیز کوچکی، خود را سرزنش کرده  26

 ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز کمردرد داشته 27
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 سؤال رديف
 کمی هیچ

خیلی  زياد تاحدی

 زياد
      کند؟ ايد که کارهايتان پیشرفت نمی احساس کردهآيا از هفته گذشته تا به امروز  28

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس تنهايی کرده 29

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس غمگینی کرده 31

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز برای هر چیزی به شدت نگران و دلواپس شده 31

      ايد؟ عالقه شده آيا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به همه چیز بی 32

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس ترس داشته 33

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز حساس و زودرنج شده  34

سايرين از افکار خصوصهی شهما   ايد که  آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته 35

   شوند؟ ايد، با خبر می که به کسی نگفته

   

کننهد و   ايد که ديگران شما را درک نمی آيا از هفته گذشته تا به امروز اين اعتقاد را داشته  36

 کنند؟ يا با شما همدردی نمی

     

نسهبت بهه شهما مهربهان     ايد که مهردم   آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته 37

 نیستند يا شما را دوست ندارند؟

     

ايهد   آيا از هفته گذشته تا به امروز برای اينکه کارها را درسهت انجهام بدهیهد مجبهور بهوده      38

 آهسته کار کنید؟

     

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز تپش قلب داشته 39

      ايد؟ ت تهوع يا دل بهم خوردگی داشتهآيا از هفته گذشته تا به امروز حال 41

ايهد يها خهود را از ديگهران کمتهر يها        آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس حقارت داشته 41

 ايد؟ تر حس کرده پايین

     

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس درد و کوفتگی در عضالت بدنتان داشته 42

ايد که ديگران شما را زيرنظر دارند يها   ته تا به امروز اين احساس را داشتهآيا از هفته گذش  43

 زنند؟ درباره شما حرف می

     

 ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز در به خواب رفتن مشکل داشته 44
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 سؤال رديف
 کمی هیچ

خیلی  زياد تاحدی

 زياد
ايد آن را چنهد بهار    داديد مجبور بوده ا انجام میآيا از هفته گذشته تا به امروز وقتی کاری ر 45

ايد؟ مثال در را چند بهار امتاهان کنیهد کهه      تکرار کنید تا مطمئن شويد درست انجام داده

 ببینید بسته است يا خیر؟

     

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز در تصمیم گرفتن مشکل داشته 46

      ايد؟ وز از مسافرت با اتوبوس يا قطار، احساس ترس کردهآيا از هفته گذشته تا به امر 47

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس تنگی نفس داشته 48

      شده ايد ؟چار حالت گرگرفتگی يا سرما سرما آيا از هفته گذشته تا به امروز د 49

      کارها را نکنید يا بعضی جاها نرويد؟ ايد بعضی آيا از هفته گذشته تا به امروز مجبور بوده 51

      کند؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که حس کنید مغزتان کار نمی 51

ايد بدنتان خهواب میهرود يها گزگز)مهور مهور(       آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده 52

 شود؟ می

     

ايد مثل اينکهه چیهزی در    ر گلويتان احساس گرفتگی کردهآيا از هفته گذشته تا به امروز د 53

 گلويتان گیر کرده باشد؟

     

ايد که نسبت به آينده امید خهود را از دسهت    آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده  54

 ايد؟ داده

     

س خهود  ايد؟ يعنی در جمع کردن حوا آيا از هفته گذشته تا به امروز تمرکز حواس نداشته 55

 ايد؟ روی کارها مشکل داشته

     

های بدن خود احساس ضهعف و سسهتی    آيا از هفته گذشته تا به امروز در بعضی از قسمت 56

   ايد؟ داشته

   

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز دچار فشارهای روحی و گرفتگی بوده 57

      ايد؟ ها احساس سنگینی کردهها و پا آيا از هفته گذشته تا به امروز در دست 58

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز زياد به فکر مرگ و مردن بوده 59

 ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز پرخوری داشته 61
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 سؤال رديف
 کمی هیچ

خیلی  زياد تاحدی

 زياد
زنند  کنند يا درباره شما حرف می میآيا از هفته گذشته تا به امروز وقتی مردم به شما نگاه  61

 کنید؟ احساس ناراحتی می

     

آيا از هفته گذشته تا به امروز افکاری به ذهنتان آمده که حس کنید مال خودتان نیست و  62

 اند؟ ديگران آنها را توی مغز شما گذاشته

     

ندن و زدن ديگهران  آيا از هفته گذشته تا به امروز در خودتان میهل شهديدی بهه آزار رسها     63

 ايد؟ احساس کرده

     

      ايد؟ ها زودتر از حد معمول بیدار شده آيا از هفته گذشته تا به امروز بعضی صبح 64

ايد بعضی کارها همچون شستن، شمردن و دست  آيا از هفته گذشته تا به امروز مجبور بوده 65

 زدن به اشیاء را تکرار کنید؟

     

ايد و يا چندين بار در شب از خواب بیدار  ذشته تا به امروز دچار بدخوابی بودهآيا از هفته گ 66

 ايد؟ شده

     

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز میل شديدی به شکستن اشیاء و خرد کردن آنها داشته 67

يهدی هسهتید   ايد که دارای افکهار و عقا  آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته 68

 که مخصوص خودتان  است و ديگران آن عقايد و افکار را ندارند؟

     

رو شهدن بها ديگهران زيهاد از حهد بهه رفتهار و         آيا از هفته گذشته تا به امروز در موقع روبه 69

 ايد؟ حرکات خود توجه داشته

     

هها   بهازار و مهمهانی   ايهد و همچنهین در   آيا از هفته گذشته تا به امروز وقتی در جمهع بهوده   71

 ايد؟ احساس ناراحتی کرده

     

      است؟  آيا از هفته گذشته تا به امروز حتی کارهای کوچک برايتان سخت و مشکل بوده 71

      ايد؟ زدگی شده آيا از هفته گذشته تا به امروز دچار هول و وحشت     72

يا جمع، از اينکه چیزی بخوريد، احسهاس  آيا از هفته گذشته تا به امروز در مقابل ديگران   73

 ايد؟ ناراحتی کرده

     

 ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز با مردم زياد جر و باث و درگیری داشته 74
  

   

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز از تنها ماندن ترس و واهمه داشته  75
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 سؤال رديف
 کمی هیچ

خیلی  زياد تاحدی

 زياد
زشی برای کارهايتهان  ايد که ديگران ار آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته  76

 قائل نیستند؟

     

      ايد؟ ايد احساس تنهايی کرده آيا از هفته گذشته تا به امروز حتی وقتی با ديگران بوده  77

ايد که نتوانیهد يکجها آرام    ار شدهآيا از هفته گذشته تا به امروز گاهی طوری ناراحت و بیقر 78

 بگیريد؟

     

      ايد؟ مصرفی و بدرد نخوردن داشته آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس بی  79

      ايد که اتفاق بدی برايتان خواهد افتاد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز اين حساس را داشته 81

      ايد؟ ايد و يا چیزهايی را پرتاب کرده اد و فرياد راه انداختهآيا از هفته گذشته تا به امروز د  81

آيا از هفته گذشته تا به امروز ترس افتادن و از حال رفتن در کوچه و خیابان يها در انظهار     82

 ايد؟ مردم داشته

     

تفاده  آيا از هفته گذشته تا به امروز ترس از اينکه اگر به ديگران رو بدهیهد از شهما سوءاسه    83

 ايد؟ کنند، داشته می

     

      ايد که شما را نگران کند؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز درباره امور جنسی افکاری داشته  84

ايد که بهه خهاطر گناههانی کهه مرتکهب       آيا از هفته گذشته تا به امروز اين اعتقاد را داشته  85

 ايد مستوجب تنبیه و مجازات هستید؟ شده

     

      ايد؟ آمیز داشته آيا از هفته گذشته تا به امروز اعتقاد و تصورات ترس  86

ايد که عیب و نقص مهمی در بهدنتان   آيا از هفته گذشته تا به امروز اين احساس را داشته  87

 پیدا شده است؟

     

      ی نیستید؟ايد که در اين دنیا با کسی صمیم احساس کرده آيا از هفته گذشته تا به امروز 88

      ايد؟ آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس گناه و تقصیر داشته  89

      ايد؟ ايد که دچار بیماری فکری شده آيا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده 91
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 توضیحات پرسشنامه
 

 (Symptom checklist -90- revised)نشانگان اختالالت روانی عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال  09تعداد سئواالت: 

 دارد  ن  :سوال معکوس

شکایات جسمانی، بعد وسواس و اجبار، بعد وسوواس و اجبوار، بعود سساسویت در روابو       ) نه بعد: بعد یا مولفه: دارد 

 (پریشی بعد روانمتقابل، بعد افسردگی، بعد اضطراب، بعد پرخاشگری، بعد ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و 

 گزینه ای  5رت لیکِ یا سطح اندازه گیری: مقیاس << 

 
 خیلی زياد زياد تاحدی کمی هیچ پاسخ ها

 کد يا نمره
 (SPSS)جهت ورود پاسخ ها به اکسل يا 

1 2 3 4 5 

 

 
 (Symptom checklist -90- revised)نشانگان اختالالت روانیتقسیم بندی سواالت پرسشنامه << 

 سوال استاندارد 09شامل :(Symptom checklist -90- revised)نشانگان اختالالت روانیمولفه های متغیر 

 پرسشنامه 09الی  1سواالت  :

 24-25-25-21-44-44-41-44-12-11-4-1:  سوال  11 شامل                 :   شکایات جسمانی

 52-22-21-45-42-54-14-14-4-5:   سوال 19 شامل              :      بعد وسواس و اجبار

  25-54-51-41-52-55-54-11-5:  سوال 0  :  شاملبعد سساسیت در رواب  متقابل، 

 24-21-24-51-51-54-14-15-11-14-12-14-2: سوال  11شامل                              : بعد افسردگی

 45-44-24-21-22-54-55-15-12-1 :سوال 19 شامل                                بعد اضطراب:

 41-24-52-55-14-11: سوال  6شامل                           بعد پرخاشگری: 

 41-22-24-24-42-12-15: سوال 7شامل                           بعد ترس مرضی:

 45-25-54-45-14-4: سوال 6شامل                          افکار پارانوئیدی:

 44-44-42-42-44-22-51-52-15-2: سوال 19شامل                           پریشی: بعد روان

    44-55-54-54-24-44-14:  سوال 7شامل                           های اضافه:  سوال
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 09پزشکی است. اینن پرسشننامه شنام      ترین ابزارهای تشخیص روان یکی از پراستفاده SCL-90-Rپرسشنامه 

شنود و اوینین بنار بنرای نشنان دادن       گر گزارش می های روانی است و به وسیله پاسخ ارزشیابی نشانه سوال برای

توان افراد سایم  ریزی گردید. با استفاده از این پرسشنامه می شناختی بیماران جسمی و روانی طرح های روان جنبه

 را از بیمار تشخیص داد.

معرفی شد و بر اساس تجربیات بنایینی و تجزینه و    3091سال  این پرسشنامه توسط دراگوتیس و همکارانش در

تیینه گردیند. در اینران     3091سنجی، مورد تجدید نظر قرار گرفنت و فنرن نینایی دن در سنال      های روان تحلی 

( پاینایی دروننی دزمنون را    3091ای برای هنجاریابی دن انجان داده است. در اگنوتیس )  ( مطایعه3130میرزایی )

 99/9و کمتنرین دن بنرای روان پریشنی     03/9است. بیشترین ضرایب همبستگی برای افسنردگی   گزارش کرده

بیمار روانی پس از یک هفته از اجرا، ضرایب  09بدست دمده است. در محاسبه پایایی به شیوه بازدزمایی بر روی 

تلن،، بیشنترین   هنای مخ  بدست دمده است. در منورد اتتبنار دزمنون در پن وهش     09/9تا  97/9همبستگی بین 

 اند. گزارش کرده 11/9های مرضی  و کمترین دن را برای بعد ترس 91/9همبستگی را برای بعد افسردگی 

های متعدد به منظنور تعینین    ترین پرسشنامه ها است و در ایران نیز در پ وهش این پرسشنامه یکی از پراستفاده

ایگری و تشنخیص اخنتت ت رواننی منورد اسنتفاده      و همچنین غربن  (Reliability)و پایایی  (Validity)روایی 

، مظاهری 3111، حیدریان 3193دبادی  ، دویت3193توان به مطایعات فرجاد  قرارگرفته است. به تنوان نمونه می

 اشاره کرد. 3190، اسماتیلی 3190 ، دقاصادقی3197، بیرامی3191

 دید: شاخص به دست می 1گذاری و تفسیر پرسشنامه بر اساس  نمره

 Global Severity Index(GSI)ضریب کلی تتئم مرضی  -3

 Positive Symptom Distress Index (PSDI)معیار  ضریب ناراحتی  -1

 Positive Symptom Totalجمع تتئم مرضی  -1

های بسیاری با موفقیت به کار رفته است، تتوه بر بیماران روانی، این دزمون در  در گروه SCL-90-Rپرسشنامه 

ین به ایک ، ناتوانی جسمی، بیماران سرطانی، مبتتیان به نارسایی قلبی، بیماران  با نناراحتی شندید   مورد معتاد

جسمی و دانشجویانی که راهنمایی و مشاوره  زن دارند و یا به تنوان یک ابزار تشخیصی به کار رفته است. مدت 

دقیقنه و ینا بیشنتر     19کن اسنت دن را  در  دقیقه بوده ویی افراد دقیق مم 33تا  31زمان  زن برای اجرا حدود 

 تکمی  نمایند.

 های پرسشنامه توصیف زیر مقیاس

 شکایات جسمانی -1
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ها از ادراک تملکرد ناسایم بدن است. در این بعد اشکال در کارکرد سیستم تصبی خودکار و  در این بعد ناراحتی

 -معندی  -تروقنی  -ز تملکرد سیسنتم قلبنی  اجزاء تشکی  دهنده دن ظاهر شده و در نتیجه به صورت شکایاتی ا

 نی نیز از شکایات جسمانی هستند.شوند. سردردهای تکرار شونده و دردهای تضت ای، تنفسی ابراز می روده

 بعد وسواس و اجبار -1

اند، انطباق زیادی با شک  تابلوی بایینی وسواسی دارند. تمرکز این بعند بنر    تتئمی که در این بعد گنجانده شده

ای غیرقابن  کنتنرل دانسنته و نشنان دهننده ننوتی        ها و اتمایی است که فرد دنیا را به ناچار به گونه ار، تکانهافک

 د است.بینی تمومی در افرا باریک

 بعد حساسیت در روابط متقابل -5

کند. دست کم گرفتن خنود، احسناس تندن     به احساس تدن کفایت و حقارت فرد در مقایسه با دیگران تکیه می

مش و ناراحتی محسوس در جریان ارتباط با دیگران از تظاهرات خاص این بعد هستند. افرادی که نمرات دنیا درا

در این بعد با  بوده است مشاهده شده که در ارتباط با دیگران بیش از اندازه دگاه بوده و از خود انتظارات منفی 

 دارند. 

 بعد افسردگی -4

دهد. تتئم شام  خلق و خوی افسرده،  های بایینی افسردگی را انعکاس می همعیار افسردگی طی، وسیعی از نشان

احسناس  باشند. بنه تنتوه     تتقگی نسبت به یذات زندگی، نداشتن انگیزه و از دست دادن اننریی حیناتی منی    بی

 های شناختی و جسمی افسردگی در این معیار گنجانده شده است.  درماندگی، افکار خودکشی و بعضی جنبه

 بعد اضطراب -2

نمایند.   دهد که از نظر بایینی اضطراب دشکار شندید را مننعکس منی    هایی را نشان می بعد اضطراب تتئم و نشانه

ها، ترسیای ناگیانی، احساسات وحشت، بیم و نگراننی   تتئمی مانند تصبی بودن، احساس فشار و یرزش در اندان

 .این مجموته دورده شده استهای جسمانی اضطراب در  نسبت به دینده و برخی جنبه

 بعد پرخاشگری -5

دهنده افکار، احساسات و یا اتمایی است که نشان دهننده وضنعیت خلقنی منفنی ناشنی از خشنم        این بعد نشان

ایعم  نشان دادن بنه دنینا ماننند: )حاینت      ها شام  تظاهرات خشم و چگونگی تکس باشد. این مجموته سوال می

 شود.  ( میپذیری و خصومت تیاجمی، تحریک
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 بعد ترس مرضی -2

ترس مرضی در برگیرنده تتئمی مانند ترس شدید نسبت به یک فرد، شیئی به خصوص و یا موقعیتی که وی گی 

 باشد.  دن غیرمنطقی بودن و تدن تناسب با محرک دن ترس بوده و منجر به رفتار اجتنابی و فرار از دن محرک می

 افکار پارانوئیدی -4

های اوییه این  های دن شام  وی گی نماید. سوال های پارانوئیدی را به تنوان اختتل تفکر مطرح میاین بعد رفتار

بینی، خودمحوری و ترس از دسنت دادن خودمختناری، هنذیان و پرخاشنگری      اختتل مانند سوءظن، خودبزرگ

 باشد.  می

 پریشی بعد روان -4

نحوه زندگی اسکیزوئیدی تا تتئم اصنلی اسنکیزوفرنی ماننند    گیرانه و انزوا و  سوا ت این بعد از یک حایت گوشه

ها در برگیرنده تدریجی اختتل از یک حایت خفی، بیگانگی تنا   گردد. این سوال هذیان و انتشار فکر را شام  می

 باشد. ش پریشی حاد می روان

 های اضافه سوال

نیست. این سوا ت از نظر بایینی اهمیت دمده که تحت هیچ یک از ابعاد نه گانه  SCL-90-Rسوال در دزمون  9

ها  کنند و تمای  بر این است که در مجموع استفاده شوند. این سوال های کلی دزمون کمک می دارند و به شاخص

 گردند.  های ضریب کلی ناراحتی اضافه می شوند ویی به نمره گذاری نمی به تنوان یکی از ابعاد دزمون نمره

 های روانی شاخص

های کلی دن است که با یک نمنره سنطو و ینا تمنق وضنعیت رواننی فنرد را از نظنر          یک از این شاخصکار هر 

های  دهد و جنبه ها این کار را به صورت مجزا نشان می دهند. هر یک از این شاخص شناسی روانی نشان می دسیب

 کند. مختلفی از سایکوپاتویویی را مشخص می

 (GSI)ضریب کلی عالئم مرضی 

باشد و باید در بیشتر مواردی کنه احتیناب بنه     برای سطو و یا تمق یک ناراحتی در حال حاضر می شانهبیترین ن

یک سنجش ختصه داریم از دن استفاده کنیم. همچنین اطتتاتی را در مورد تعداد تتئم و شدت ناراحتی ناشی 

 دهد. از دن را به دست می

 (PST)جمع عالئم مرضی 
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دهد. یعنی دنیایی که خود بیمنار   تتئمی است که بیمار به صورت مثبت گزارش می به طور ساده شمارش تعداد

 به دارا بودن دن تا حدی اذتان دارد.

 (PSDI)معیار ضریب ناراحتی 

خایص از شدت ناراحتی است، یعنی یک سنجش اصتح شده برای تعداد تتئنم. تمن  دن بیشنتر      یک سنجش

نکه دیا بیمار افسرده تتئم خود را در فنرن گنزارش از خنود بیشنتر ینا      مانند یک سنجش پاسخ در جیت ابتغ ای

 دهد. کمتر ارائه می

 گذاری نمره

شوند.  بعد مورد نظر به تتوه تبارات اضافی انتقال داده می 0گذاری بر حسب  پاسخ تبارات به فرن مخصوص نمره

 گیرد: سپس محاسبات زیر انجان می

شوند و سپس بر تعداد تباراتی کنه در دن بعند وجنود     گذاری با هم جمع می های مربوط به هر بعد نمره پاسخ-3

تواند ارزشی از صفر که بیانگر تدن ناراحتی است تا با ترین نمره  شود. در نتیجه نمره هر بعد می دارد تقسیم می

کرد. نظر به اینکنه  یعنی چیار که نشانگر ناراحتی شدید است داشته باشد. نتیجه را باید تا دو رقم اتشار گزارش 

تواند از طریق بررسی نمره خان  شوند، نمایش وضعیت تعداد زیادی از افراد می تمان ابعاد به یک روش تفسیر  می

 تر انجان شود. سریع

بعد و تبارات اضافی( و تقسیم دن بنر   0های خان ) توان با جمع نمره ( را میGSIشاخص کلی تتئم مرضی )  -1

 بدست دورد. 09

 وع ک  امتیازهامجم

  

 دید. ای غیر صفر دارند بدست می هایی که نمره با شمارش تعداد پاسخ (PST)تعداد تتئم مرضی مثبت  -1

 PST=09-اند.( ی صفر گرفته )جمع تعداد سوا تی که نمره

باشند. بنرای محاسنبه دن جمنع کن        یا میانگین شدت نناراحتی منی   (PSDI)سطو ناراحتی از تتئم مثبت  -9

 کنند. های خان را بر تتئم مرضی تقسیم می هنمر

PST

GSI
PSDI  

 دهد.  گسستگی را نشان می حایت روان 1میانگین نمرات یک و با تر از دن حایت مرضی و با تر از 

GSI= 
91 
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توان به نرن مناسب رجوع کرد تا نمرات خان شدت  توان به دسانی رسم کرد. همچنین می نیمرخ روانی فرد را می

توان برای هر فرد بر اساس نمرات خان نیمرخ وضعیت رواننی وی را   تبدی  شود. همچنین می Tماری به نمره بی

بیماران بسنتری و افنراد سنایم جداگاننه      -بیماران سرپایی -نوجوانان -رسم کرد. نمرات تراز شده برای زن و مرد

درصد تبارات هر بعد  99و یا به بیش از  های پرسشنامه درصد سوال 19تییه شده است. اگر دزمودنی به بیش از 

پاسخ ندهد نمره پرسشنامه یا بعد مورد نظر معتبر نخواهد بود. دستور اجرای پرسشنامه بسنیار دسنان و تبنارات    

توان فرد را راهنمایی کرد تا مینزان   نیز به زبان ساده است و معمو  نیاز به هیچگونه توضیحات اضافی ندارد. می

ای اسنت از طرینق    ل خود را در طول فاصله زمانی معینی که معمنو  ینک دوره ی ینک هفتنه    ناراحتی یا اختت

تبارت نشان دهد. این پرسشنامه برای خودسننجی فنرد توسنط     09مشکتت یا شکایات ارائه شده در هر یک از 

تتئم افراد  ای برای توصی، وضع و ریزی شده است. اما توسط متخصصان بایینی نیز به تنوان وسیله خودش طرح

گیرد. برای بدست دوردن نمنره   شود. همچنین برای ارزیابی پیشرفت درمان نیز مورد استفاده قرار می استفاده می

کافی است میانگین بدست دمده از هر بعد را مقاب  ردی، بعد تراز شده دن قرار دهید تا  (T)بینجار یا تراز شده 

تبنارت اسنت    37/9در نرن مردان با نمره خان  Anxده بعد اضطراب بدست دید. برای نمونه نمره تراز ش Tنمره 

 های تراز شده پیوست تبارتند از: نرن 19/9

نیمنرخ  -3وجوانان )مونن(( سنایم.  نرن ن -9نرن نوجوانان )مذکر( سایم. -1نرن زنان سایم  -1نرن مردان سایم.  -3

 خان
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