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 اختبار املخاوف لألطفال
 إعداد/ د. محمد الطيب

 

 تعريف اخلوف:

ضية تجاه شيء معيي  أو موفي  رم استجابة غير معقولة وغير طبيعية، وأحيانا كثيرة

أو إثارة م  نوع معي ، التي ال تشكل أي استجابة معقولة في األحيوا  الطبيعيية وع يد 

 ال اس غير المرضى.

 نبذه عن املقياس:
سي ة، ( 21-9يهدف هذا المقياس إلى إيجاد تقدير سريع للخيوف ليدا األطليا  ميابي   

 وفد تم وضع هذا المقياس باللهجة العامية، حتى يكون أكثر فهماً م  فبل األطلا .

 طريقة اإلجابة على املقياس وتصحيحه:
( عبارة، يطلب فيها مي  الطليل اابابية عليى كيل عبيارة م هيا 12يتكون المقياس م   

صيلر، ثيم  باختيار إحدا إبابتي   نعيم( أو  ال(، تعطيى نعيمر دربية واحيدة بي ميا الر

 تجمع الدربات وتص   وفقاً للجدو  التالي:
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 خوف متوسط 6-21

 خوف مرتلع 25-12
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 اختبار املخاوف )الفوبيات( لألطفال

 د/ محمد عبد الظاهر الطيب

 ............................... االســـم/                                     

 ................................ العمــر/                                     

( ( تحت نعم إذا كانت العبارة تعبر عما تشعر به، وعالمة  أفرأ العبارات التالية وضع عالمة  

 تعبر عما تشعر به. تحت ال إذا كانت العبارة ال

 ال نعم العبـــــــــــــارات م 

   تخاف خوف شديد إذا ك ت في مكان ضيق؟ 2

   تحس انك خاي  يجيلك مرض ماله عالج؟ 1

   تتضايق وتخاف لما تركب فطار أو باص حتى لو ما كان زحمة؟ 3

   تخاف خوف شديد إذا ك ت في مكان زحمة؟ 1

   تخاف م  األدوار العالية أو األماك  المرتلعة؟ 5

   وأنت في مكان عالي، تشعر أنك حتقع م  المكان العالي؟ 6

   تحس بالرعب في األماك  الظلمة؟ 7

   وأنت في الظلمة يتهيأ لك أن فيه ناس تكلمك؟ 8

   تخاف تروح السرير لوحدك في الليل علشان ت ام؟ 9

   تحس برعشة لما تكون في الظلمة؟ 22

   عارف أنهم مش مؤذيي ؟تخاف م  حابات أو ناس، وأنت  22

   يتهيأ لك في الظلمة أن فيه ناس موبودي  على الحائط؟ 21

   تحس بالخوف لما تكون في مكان فيه ناس متجمعي  وبيتكلمون؟ 23

   تحس برعشة أو خوف لما تكون في مكان فيه كلب أو فطة؟ 21

   تخاف تقعد في الغرفة لما تكون ظلمة؟ 25

   بسرعة لما تشوف كلب أو فطة؟تجري وفلبك يدق  26

   تخاف م  اللئران وفلبك يدق بسرعة لما تشوفهم؟ 27

   تخاف م  الصراصير وفلبك يدق بسرعة لما تشوفهم؟ 28

   تحس بخوف شديد لما تشوف ثعبان حتى لو كان في التللزيون؟ 29

   تخاف تروح دورة المياه لوحدك لما تكون الدنيا ظلمة؟ 12

 


