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Özgün ad›: Liebowitz Social Anxiety Scale

Heimberg RG, Horner KJ, Juster HR, Safren SA, Brown EJ, Schneier FR, Liebowitz MR. Psychometric

properties of the Liebowitz Social Anxiety Scale. Psychol Med 1999;29:199-212.

Genel bilgi: Sosyal etkileflim ve performans durumlar›nda sosyal kayg› bozuklu¤u olan hastalar›n korku

ve/veya kaç›nma düzeylerini belirlemek üzere haz›rlanm›flt›r. Psikopatoloji bilen görüflmecinin

de¤erlendirdi¤i ölçektir. Temel uygulama grubu sosyal kayg› bozuklu¤u olan hastalard›r ancak yan› s›ra

tarama amaçl› olarak sa¤l›kl› toplumda da kullan›labilir. Toplam 24 madde dörtlü Likert tipinde ayr› ayr›

kayg› ve kaç›nma alt bafll›klar› için de¤erlendirilir. Hastayla görüflme sonucu ölçek üzerinde iflaretlenerek

doldurulur. Görüflme s›ras›nda her bir madde için durumun ne fliddette kayg› ya da korku yaratt›¤› ile

ne kadar kaç›nmaya yol açt›¤› sorgulan›r. Hastan›n her bölümdeki maddelerden elde etti¤i puanlar

toplanarak ayr› ayr› alt ölçek puanlar› elde edilir. Ölçe¤in Türkçe versiyonunun çal›flmas›nda kesme

puan› hesaplanmam›flt›r.

Türkçe formunun makalesi:

Soykan C, Ozguven HD, Gencoz T. Liebowitz Social Anxiety Scale: the Turkish version. Psychol Rep

2003;93(3 Pt 2):1059-69.

Dilbaz N. Liebowtiz Sosyal Kayg› Ölçe¤i Geçerlilik ve Güvenilirli¤i. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet

Kitab›, ‹stanbul 2001, s.132.
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Lütfen afla¤›daki formu dikkatle okuyun.
Sol kolondaki durumlarda duydu¤unuz kayg›n›n fliddetine göre 1 ile 4 aras›nda puan verin. Sa¤ kolonda ayn›
durumlar tekrar s›ralanm›flt›r. Bu defa bu durumlardan kaç›n›yorsan›z kaç›nman›n fliddetine göre yine 1-4
aras›nda puan verin. Herhangi biri geçen hafta içinde gerçekleflmemiflse puanlamay› hastan›n bu durum
karfl›s›nda verece¤i tepki konusundaki ifadesine göre yap›n. Puanlamay› afla¤›daki tariflere göre yap›n.

Kayg›

1. Yok ya da çok hafif
2. Hafif
3. Orta derecede
4. fiiddetli

Kayg› Puan›

1. Önceden haz›rlanmaks›z›n bir toplant›da kalk›p
konuflmak

2. Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuflma
yapmak.

3. Dikkatleri üzerinde toplamak

4. Romantik veya cinsel bir iliflki kurmak amac›yla
birisiyle tan›flmaya çal›flmak

5. Bir gruba önceden haz›rlanm›fl sözlü bilgi sunmak

6. Baflkalar› içerdeyken bir odaya girmek

7. Kendisinden daha yetkili biriyle konuflmak

8. Sat›n ald›¤› bir mal›, ödedi¤i paray› geri almak
üzere ma¤azaya iade etmek

9. Çok iyi tan›mad›¤› birisine fikir ayr›l›¤› veya
hoflnutsuzlu¤un ifade adilmesi

10. Gözlendi¤i s›rada çal›flmak

11. Çok iyi tan›mad›¤› bir kifliyle yüz yüze konuflmak

12. Bir e¤lenceye gitmek

13. Çok iyi tan›mad›¤› birisinin gözlerinin içine
do¤rudan bakmak

14. Yetenek, beceri ya da bilginin s›nanmas›

15. Gözlendi¤i s›rada yaz› yazmak

16. Çok iyi tan›mad›¤› biriyle telefonda konuflmak

17. Umumi yerlerde yemek yemek

18. Evde misafir a¤›rlamak

19. Küçük bir grup faaliyetine kat›lmak

20. Umumi yerlerde bir fleyler içmek

21. Umumi telefonlar› kullanmak

22. Yabanc›larla konuflmak

23. Sat›fl eleman›n›n yo¤un bask›s›na karfl› koymak

24. Umumi tuvalette idrar yapmak

Kaç›nma

1. Kaçınma yok ya da çok ender
2. Zaman zaman kaçınırım
3. Ço¤unlukla kaçınırım
4. Her zaman kaçınırım

Kaç›nma Puan›

1. Önceden haz›rlanmaks›z›n bir toplant›da kalk›p
konuflmak

2. Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuflma
yapmak.

3. Dikkatleri üzerinde toplamak

4. Romantik veya cinsel bir iliflki kurmak amac›yla
birisiyle tan›flmaya çal›flmak

5. Bir gruba önceden haz›rlanm›fl sözlü bilgi sunmak

6. Baflkalar› içerdeyken bir odaya girmek

7. Kendisinden daha yetkili biriyle konuflmak

8. Sat›n ald›¤› bir mal›, ödedi¤i paray› geri almak
üzere ma¤azaya iade etmek

9. Çok iyi tan›mad›¤› birisine fikir ayr›l›¤› veya
hoflnutsuzlu¤un ifade adilmesi

10. Gözlendi¤i s›rada çal›flmak

11. Çok iyi tan›mad›¤› bir kifliyle yüz yüze konuflmak

12. Bir e¤lenceye gitmek

13. Çok iyi tan›mad›¤› birisinin gözlerinin içine
do¤rudan bakmak

14. Yetenek, beceri ya da bilginin s›nanmas›

15. Gözlendi¤i s›rada yaz› yazmak

16. Çok iyi tan›mad›¤› biriyle telefonda konuflmak

17. Umumi yerlerde yemek yemek

18. Evde misafir a¤›rlamak

19. Küçük bir grup faaliyetine kat›lmak

20. Umumi yerlerde bir fleyler içmek

21. Umumi telefonlar› kullanmak

22. Yabanc›larla konuflmak

23. Sat›fl eleman›n›n yo¤un bask›s›na karfl› koymak

24. Umumi tuvalette idrar yapmak


