
  test -Pre/ األختبار القبليقائمة االعراض SCL 90اختبار
 

 : التعلیمات
 

كل فقرة ، وفقرة ویقیس اعراض نفسیة مختلفة 90یتكون االختبار (قائمة االعراض) من  -
 لھا داللة وتشیر تلك االختصارات الى : 

 
 المفھوم الرمز مجاالت القیاس الرقم

 S Somatic symptoms الجسمانیة األعراض 1
 OCD Obsessive Compulsive Disorder  القھري الوسواس 2
 IN Interpersonal sensitivity الحساسیة الشخصیة 3
 D Depression االكتئاب 4
 A Anxiety القلق 5
 H Hostilities ئیةالعدا 6
 PH Phobia المخاوف 7
 P Paranoid Idea البارنویا  8
 Y Psychosis نالذھا 9

 
 یتم تطبیق قائمة االعراض من قبل االخصائي النفسي على العمیل. -

 
شھر واحد فقط ، مثال: ان توضح للمفحوص  يیقیسھا االختبار ھ الفترة الزمنیة التي -

 لك الفقرات في اخر ثالثین یوما.(العمیل)  قبل التطبیق مدى انطباق ت
 

 تعطى الدرجات كاالتي :   -
 بتاتا معاناة توجد ال)  ٠(  مطلقا                              

 قلیلة وبدرجة منتظمة غیر ولكن المعاناة بعض)  ١(  نادرا                               
 متوسطة أو خفیفة بدرجة ما حد إلى منتظمة فترات على معاناة)  ٢(  أحیانا                              
 المتوسط من أكثر وبدرجة منتظمة فترات على معاناة)  ٣(  كثیرا                              

 قصوى وبدرجة مستمرة معاناة)  ٤(  دائما                      
 یتم تصحیح المقیاس من قبل االخصائي .  -
 تجمع درجات كل بعد بحیث توضع الدرجة على الجدول االخیر في االختبار .  -
 یعتبر ھذا المقیاس مؤشرا اولیا للحكم على الحالة بأنھا تعاني من اضطراب ام ال.  -
-  

الحالة  المـھـنة الجـنس العمر االســم
  الـتـاریخ االجتماعیة



      
االخیرة  االشھرالستة  لیرجى االجابة على االسئلة التالیة بما یتناسب مع مقدار معاناتك مما سیتم ذكرة خال

  بشكل عام
ـطـم 

 ً  لقا

ــن
 ً را
اد

 

اـیـأح  ً  نا

ـثـك
 یرا

ً ـمـئدا   ا
  S      الصداع 1
  A      سرعة االنفعال أو االضطراب الداخلي 2
  OC      وجود أفكار أو خواطر أو ألفاظ غیر مرغوب فیھا ال تفارق بالك 3
  S      أو االغماء أو الدوخھالشعور باالعیاء  4
  D      أو اللذة الجنسیھ الجنسي فقدان االھتمام 5
  IN      الشعور بالحساسیھ تجاه االخرین 6
  Y      االعتقاد بأن شخصا ما یستطیع السیطره على أفكارك 7
  P      القاء اللوم على االخرین في معظم متاعبك 8
  OC      الصعوبھ في تذكر االشیاء 9

  OC      بالقذارة واالھمالاالنشغال الزائد فیما یتعلق  10
  H      الشعور  بسرعة المضایقة واالستثاره 11
  S      االحساس بآال م في القلب أو الصدر 12
  PH      الشعور بالخوف في االماكن المفتوحھ أو الشوارع 13
  D      الشعور بالخمول أو قلة النشاط 14
  D      التفكیر في انھاء حیاتك 15
  Y      سماع أصوات ال یسمعھا االخرون 16
  A      رعشة بالجسم 17
  P      الشعور بعدم الثقھ في معظم الناس 18
        ضعف الشھیھ للطعام 19
  D      البكاء بسھولھ 20
  IN      الشعور بالخجل أو االضطراب مع الجنس االخر 21
  D      الشعور بأنك محبوس أو مقید الحركھ 22
  A      رعب مفاجئ  بدون سبب 23
  H      ثورات مزاجیھ ال یمكنك السیطره علیھا 24
  PH      الشعور بالخوف من أن تخرج من المنزل بمفردك 25
  D      لوم نفسك على االحداث التي تمر بك 26
  S      االحساس باال م أسفل الظھر 27
  OC      عدم القدرة على اتمام اعمالك 28
  D      االحساس بالوحده 29
  D      االحساس باالنقباض 30
  D      القلق على االشیاء بصوره مبالغ فیھا  31



  D      الشعور بعدم االھتمام بما حولك 32
  A      الشعور بالخوف 33
  IN      االحساس بأن مشاعرك یمكن أن تجرح بسھولھ 34
  Y      یطلعون على أفكارك الخاصھ االعتقاد بأن االخرین 35
  IN      طفون معكن االخرین ال یفھمونك أو ال یتعاالشعور بأ 36
  IN      لك أو أنھم ال یحبونكالشعور بعدم صداقة الناس  37
  OC      االضطرار الى أداء أعمالك ببطء شدید حتى تتأكد من دقتھا 38
  A      سرعتھااالحساس بضربات القلب وزیادة  39
  S      االحساس بالغثیان واضطراب المعده 40
  IN      االحساس بأنك أقل من االخرین ( الشعور بالنقص ) 41
  S      الشعور باالم في العضالت 42
  P      الشعور بأن االخرین یراقبونك أو یتحدثون عنك 43
        صعوبة االستغراق في النوم 44
  OC      )تعید وتزید  ( االضطرار الى اعادة التأكد من أفعالك 45
  OC      صعوبة اتخاذ القرارات 46
  PH      لسیارات العامة ووسائل النقل المختلفةالشعور بالخوف عند السفر با 47
  S      الصعوبھ في التقاط  انفاسك 48
  S      لسخونھ أو البروده في جسمكاالحساس بنوبات من ا 49
اكن معینھ النھا تسبب لك االحساس االضطرار الى تجنب أشیاء أو أفعال أو أم 50

 ـوف بالخ
     PH  

  OC      االحساس بأن ذھنك خالي من االفكار 51
  S      في أجزاء من جسمكأو خدران تنمیل أو شكشكھ  52
  S      ) / او غصة  االحساس بأن  شيء یقف في زورك ( یسد زورك 53
  D      االحساس بالیأس من المستقبل 54
  OC      صعوبة في التركیز 55
  S      الشعور  بضعف في أجزاء من جسمك 56
  A      الشعور بالتوتر أو أنك مشدود داخلیا 57
  S      الشعور بثقل في أذرعك أو أرجلك 58
        التفكیر في الموت 59
        زیادة الشھیة للطعام  60
  IN      الشعور باالضطراب والضیق عندما یتحدث الناس عنك أو یراقبونك 61
  Y      الشعور بأن أفكارك لیست من صنعك 62
  H      االحساس بدافع ملح الن تضرب أو تجرح أو تؤذي شخص معین 63
        الصباحاالستیقاظ من النوم في الساعات المبكره من  64
( تكرارھا  االضطرار الى تكرار نفس االفعال كاللمس والعد والغسیل 65

 قھریاً )
     OC  



        نوم مضطرب أو غیر مریح 66
  H      الشعور بدافع ملح لتكسیر أو تخریب االشیاء 67
  P      وجود أفكار أو معتقدات لدیك ال یشاركك فیھا االخرون 68
  IN      االحساس بالخجل والھیبھ في وجود االخرین 69
  PH      الشعور بضیق في االماكن المزدحمة كاالسواق والسینما 70
  D      الشعور بأن كل شيء عناء في عناء ( الدنیا تعب في تعب ) 71
  A      نوبات من الفزع أو الذعر بدون سبب معقول 72
  IN      طعام أو شراب في مكان عاماالحساس بالضیق عند تناول  73
  H      الدخول في كثیر من الجدل والمناقشات 74
  PH      الشعور بالتوتر عتندما تكون بمفردك 75
الشعور بأن االخرین ال یعطونك ما تستحق من ثناء وتقدیر على  أعمالك  76

 وانجازاتك
     P  

  Y      الشعور بالوحدة حتى  في وجود االخرین 77
  A      الشعور بعدم االستقرار  لدرجة ال تمكنك من الجلوس ھادئا في مكان 78
  D      الشعور بأنك عدیم االھمیة 79
أوكأنھا خیال او  الشعور بأن االشیاء المألوفھ تبدو غریبة او غیر حقیقیة 80

 حلم 
     A  

  H      نوبات من الصراخ وقذف االشیاء 81
  PH      بالخوف من االغماء في االماكن العامھالشعور  82
  P      االحساس بأن الناس سوف یأخذون فرصتك لو مكنتھم من ذلك 83
  Y      أفكار من الجنس تسبب لك اضطرابا شدیدا 84
  Y      أفكار تسیطر علیك بأنك ال بد  وأن تعاقب على ذنوبك 85
  A      ( احساس بدافع للعمل قھراً ) معینةاالعتقاد بأنك مدفوع لعمل أشیاء  86
  Y      االعتقاد بأن ھناك شیئا خطیرا قد حل بجسمك 87
  Y      عدم الشعور  بأنك قریب من أي انسان آخر 88
        الشعور بالذنب 89
  Y      االعتقاد بأن ھناك تغیرا  غریبا قد طرأ على أفكارك 90

   على ھذا االختبارمع الشكر لك على االجابة 
S OC IN D A H PH Y P  

 
          

 ال 5 - 0 9 - 0 5 - 0 5 - 0 9 - 0 12 - 0 9 - 0 9 – 0 12 - 0
 میل 11 - 6 19 – 10 11 – 6 11 - 6 19 – 10 25 – 13 18 – 10 19 – 10 24 – 13
 معتدل 17 – 12 29 – 20 17 – 12 23 – 12 29 – 20 38 – 26 28 – 19 28 – 20 37 – 25

 شدید 24 - 18  40 – 30  28 – 18 36 - 24 40 -30 52 - 39 36 - 29 40 – 29  48 - 38
          

          



 
 وتوصیات الفاحص: مالحظات
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 Post test/ األختبار البعدي قائمة االعراض SCL 90اختبار

 

الحالة  المـھـنة الجـنس العمر االســم
 الـتـاریخ االجتماعیة

 

      
بما یتناسب مع مقدار معاناتك مما سیتم ذكرة خالل الستة االشھر االخیرة  یرجى االجابة على االسئلة التالیة

  بشكل عام
 

 ً لقا
طـ
مـ

  ً را
ـاد
نـ

یـا 
حـ
أ

 ً یرا نا
ـثـ
ك

  ً مـا
ائـ
د

  
  S      الصداع 1
  A      سرعة االنفعال أو االضطراب الداخلي 2
  OC      أفكار أو خواطر أو ألفاظ غیر مرغوب فیھا ال تفارق بالك وجود 3
  S      الشعور باالعیاء أو االغماء أو الدوخھ 4
  D      فقدان االھتمام الجنسي أو اللذة الجنسیھ 5
  IN      الشعور بالحساسیھ تجاه االخرین 6
  Y      االعتقاد بأن شخصا ما یستطیع السیطره على أفكارك 7
  P      القاء اللوم على االخرین في معظم متاعبك 8
  OC      الصعوبھ في تذكر االشیاء 9

  OC      االنشغال الزائد فیما یتعلق بالقذارة واالھمال 10
  H      الشعور  بسرعة المضایقة واالستثاره 11
  S      االحساس بآال م في القلب أو الصدر 12
  PH      بالخوف في االماكن المفتوحھ أو الشوارعالشعور  13
  D      الشعور بالخمول أو قلة النشاط 14



  D      التفكیر في انھاء حیاتك 15
  Y      سماع أصوات ال یسمعھا االخرون 16
  A      رعشة بالجسم 17
  P      الشعور بعدم الثقھ في معظم الناس 18
        ضعف الشھیھ للطعام 19
  D      البكاء بسھولھ 20
  IN      الشعور بالخجل أو االضطراب مع الجنس االخر 21
  D      الشعور بأنك محبوس أو مقید الحركھ 22
  A      رعب مفاجئ  بدون سبب 23
  H      ثورات مزاجیھ ال یمكنك السیطره علیھا 24
  PH      الشعور بالخوف من أن تخرج من المنزل بمفردك 25
  D      لوم نفسك على االحداث التي تمر بك 26
  S      االحساس باال م أسفل الظھر 27
  OC      عدم القدرة على اتمام اعمالك 28
  D      االحساس بالوحده 29
  D      االحساس باالنقباض 30
  D      القلق على االشیاء بصوره مبالغ فیھا  31
  D      الشعور بعدم االھتمام بما حولك 32
  A      الشعور بالخوف 33
  IN      االحساس بأن مشاعرك یمكن أن تجرح بسھولھ 34
  Y      االعتقاد بأن االخرین یطلعون على أفكارك الخاصھ 35
  IN      الشعور بأن االخرین ال یفھمونك أو ال یتعاطفون معك 36
  IN      بعدم صداقة الناس لك أو أنھم ال یحبونك الشعور 37
  OC      االضطرار الى أداء أعمالك ببطء شدید حتى تتأكد من دقتھا 38
  A      االحساس بضربات القلب وزیادة سرعتھا 39
  S      االحساس بالغثیان واضطراب المعده 40
  IN      االحساس بأنك أقل من االخرین ( الشعور بالنقص ) 41
  S      الشعور باالم في العضالت 42
  P      الشعور بأن االخرین یراقبونك أو یتحدثون عنك 43
        صعوبة االستغراق في النوم 44
  OC      االضطرار الى اعادة التأكد من أفعالك ( تعید وتزید ) 45
  OC      صعوبة اتخاذ القرارات 46
  PH      الشعور بالخوف عند السفر بالسیارات العامة ووسائل النقل المختلفة 47
  S      الصعوبھ في التقاط  انفاسك 48
  S      االحساس بنوبات من السخونھ أو البروده في جسمك 49



االضطرار الى تجنب أشیاء أو أفعال أو أماكن معینھ النھا تسبب لك االحساس  50
 بالخـوف 

     PH  

  OC      االحساس بأن ذھنك خالي من االفكار 51
  S      تنمیل أو شكشكھ أو خدران في أجزاء من جسمك 52
  S      االحساس بأن  شيء یقف في زورك ( یسد زورك / او غصة  ) 53
  D      االحساس بالیأس من المستقبل 54
  OC      صعوبة في التركیز 55
  S      في أجزاء من جسمك الشعور  بضعف 56
  A      الشعور بالتوتر أو أنك مشدود داخلیا 57
  S      الشعور بثقل في أذرعك أو أرجلك 58
        التفكیر في الموت 59
        زیادة الشھیة للطعام  60
  IN      الشعور باالضطراب والضیق عندما یتحدث الناس عنك أو یراقبونك 61
  Y      الشعور بأن أفكارك لیست من صنعك 62
  H      االحساس بدافع ملح الن تضرب أو تجرح أو تؤذي شخص معین 63
        االستیقاظ من النوم في الساعات المبكره من الصباح 64
االضطرار الى تكرار نفس االفعال كاللمس والعد والغسیل ( تكرارھا  65

 قھریاً )
     OC  

        مضطرب أو غیر مریحنوم  66
  H      الشعور بدافع ملح لتكسیر أو تخریب االشیاء 67
  P      وجود أفكار أو معتقدات لدیك ال یشاركك فیھا االخرون 68
  IN      االحساس بالخجل والھیبھ في وجود االخرین 69
  PH      الشعور بضیق في االماكن المزدحمة كاالسواق والسینما 70
  D      الشعور بأن كل شيء عناء في عناء ( الدنیا تعب في تعب ) 71
  A      نوبات من الفزع أو الذعر بدون سبب معقول 72
  IN      االحساس بالضیق عند تناول طعام أو شراب في مكان عام 73
  H      الدخول في كثیر من الجدل والمناقشات 74
  PH      بمفردكالشعور بالتوتر عتندما تكون  75
الشعور بأن االخرین ال یعطونك ما تستحق من ثناء وتقدیر على  أعمالك  76

 وانجازاتك
     P  

  Y      الشعور بالوحدة حتى  في وجود االخرین 77
  A      الشعور بعدم االستقرار  لدرجة ال تمكنك من الجلوس ھادئا في مكان 78
  D      الشعور بأنك عدیم االھمیة 79
الشعور بأن االشیاء المألوفھ تبدو غریبة او غیر حقیقیة أوكأنھا خیال او  80

 حلم 
     A  

  H      نوبات من الصراخ وقذف االشیاء 81



  PH      الشعور بالخوف من االغماء في االماكن العامھ 82
  P      االحساس بأن الناس سوف یأخذون فرصتك لو مكنتھم من ذلك 83
  Y      أفكار من الجنس تسبب لك اضطرابا شدیدا 84
  Y      أفكار تسیطر علیك بأنك ال بد  وأن تعاقب على ذنوبك 85
  A      االعتقاد بأنك مدفوع لعمل أشیاء معینة ( احساس بدافع للعمل قھراً ) 86
  Y      االعتقاد بأن ھناك شیئا خطیرا قد حل بجسمك 87
  Y      بأنك قریب من أي انسان آخرعدم الشعور   88
        الشعور بالذنب 89
  Y      االعتقاد بأن ھناك تغیرا  غریبا قد طرأ على أفكارك 90

   مع الشكر لك على االجابة على ھذا االختبار
S OC IN D A H PH Y P  

 

          
 ال 5 - 0 9 - 0 5 - 0 5 - 0 9 - 0 12 - 0 9 - 0 9 - 0 12 - 0
 میل 11 - 6 19 – 10 11 – 6 11 - 6 19 – 10 25 – 13 18 – 10 19 – 10 24 – 13
 معتدل 17 – 12 29 – 20 17 – 12 23 – 12 29 – 20 38 – 26 28 – 19 28 – 20 37 – 25

 شدید 24 - 18  40 – 30  28 – 18 36 - 24 40 -30 52 - 39 36 - 29 40 - 29  48 - 38
          

          

 
 
 وتوصیات الفاحص: مالحظات
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