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  مقياس تايلور للقلق الصريح
  اداقتباس وإعد

  جامعة عين شمس، أستاذ ورئيس الصحة النفسية ، مصطفى فهمي/ الدآتور 
  جامعة األزهر ،  أستاذ علم النفس،محمد احمد غالي / الدآتور 

  
  ......................................................................................... :يضاسم المر
  .........................................................................................   :رقم الملف

  .........................................................................................   :تاريخال
  

ناسبك إذا آانت العبارة ت) نعم ( المطلوب منك أن تقرأ العبارات بتمعن وتضع دائرة حول آلمة 
  .إذا آانت العبارة ال تناسبك ) ال ( وتضع دائرة حول آلمة 

  ال  نعـــم   . نومي مضطرب ومتقطع   1
  ال  نعـــم  .صدقائي أ بالمقارنة بمخاوفي آثيرة جدًا  2
  ال  نعـــم  .نام بسبب القلق أيام ال أيمر علي   3
  ال  نعـــم   .خرين آثر عصبية من اآلأني أعتقد أ  4
  ال  نعـــم  .دة ليالي من الكوابيس مزعجة عاني آل عأ  5
  ال  نعـــم  .الم بالمعدة في آثير من االحيان عاني من اآلأ  6
  ال  نعـــم  .ي عمل أقوم بأن يداي ترتعش عندما أالحظ أ  جدًاآثيرًا  7
  ال  نعـــم   . جدًاًاسهال آثيرإعاني من أ  8
  ال  نعـــم  .مور العمل والمال أتثير قلقي   9

  ال  نعـــم  .تصيبني نوبات من الغثيان   10
  ال  نعـــم   .ر وجهي خجًالـّن يحمأخشى أ  11
  ال  نعـــم  .شعر بالجوع أ دائمًا  12
  ال  نعـــم  .ثق في نفسي أانا ال   13
  ال  نعـــم  .تعب بسهولة أ  14
  ال  نعـــم   .االنتظار يجعلني عصبي جدًا  15
  ال  نعـــم  .النوم عجز عن أشعر بالتوتر لدرجة أ آثيرًا  16
  ال  نعـــم  .ي شيء يستثيرني ًا وأآون هادئأ ال عادًة  17
  ال  نعـــم   .ستطيع الجلوس طويًالأتمر بي فترات من التوتر ال   18
  ال  نعـــم  .نا غير سعيد في آل وقت أ  19
  ال  نعـــم  .داء العمل أثناء أ الترآيز  جدًامن الصعب علّي  20
  ال  نعـــم  . دون مبرر شعر بالقلقأ دائمًا  21



  

  ال  نعـــم  .بتعد عنها أشاهد مشاجرة أعندما   22
  ال  نعـــم  . مثل االخرين ًاآون سعيدان أتمنى أ  23
  ال  نعـــم  .شياء غامضة أ ينتابني شعور بالقلق على دائمًا  24
  ال  نعـــم  .ني عديم الفائدة أشعر بأ  25
  ال  نعـــم  .الضجرنفجر من الضيق وأني سوف أشعر بأ آثيرًا  26
  ال  نعـــم  .يام الباردة  بسهولة حتى في األرق آثيرًاأع  27
  ال  نعـــم  .الحياة بالنسبة لي تعب ومضايقات   28
  ال  نعـــم  .خاف من المجهول أ نا مشغول دائمًاأ  29
  ال  نعـــم  .شعر بالخجل من نفسي أنا بالعادة أ  30
  ال  نعـــم  .ن قلبي يخفق بسرعة أشعر أ ما ًاآثير  31
  ال  نعـــم  .بكي بسهولة أ  32
  ال  نعـــم  .ي ئيذاإشخاص ال يمكنهم أشياء وأخشيت   33
  ال  نعـــم  .حداث  باألأتأثر آثيرًا  34
  ال  نعـــم  . من الصداع ًاعاني آثيرأ  35
  ال  نعـــم  .شياء ال قيمة لها أمور وأشعر بالقلق على أ  36
  ال  نعـــم  .د ستطيع الترآيز في شيء واحأال   37
  ال  نعـــم  .رتبك بسهولة أعمل شيء أرتبك وأغلط لما أن أ من السهل جدًا  38
  ال  نعـــم  .عتقد أحيانًا أني ال أصلح بالمرة أ ،ني عديم الفائدةأشعر بأ  39
  ال  نعـــم   .أنا شخص متوتر جدًا  40
  ال  ـــمنع  .عرق ويسقط العرق مني بصورة تضايقني أرتبك أحيانًا أعندما   41
  ال  نعـــم  . عندما أتحدث لآلخرين يحمر وجهي خجًال  42
  ال  نعـــم  .نا حساس أآثر من اآلخرين أ  43
  ال  نعـــم  .ستطيع التغلب عليها أمرت بي أوقات عصبية لم   44
  ال  نعـــم  .شعر بالتوتر أثناء قيامي في العادة أ  45
  ال  نعـــم  .يداي وقدماي باردتان في العادة   46
  ال  نعـــم  .حد بهاأخبر أال أحلم بحاجات من األفضل أ نا غالبًاأ  47
  ال  نعـــم  .تنقصني الثقة بالنفس   48
  ال  نعـــم  .قليل ما يحصل لي حاالت إمساك تضايقني   49
  ال  نعـــم  .يحمر وجهي من الخجل   50

 
 
 
 

 
  (       )عدد مرات نعم = الدرجة 

 2  منال الحسين/ طباعة األخصائية    لصريحمقياس تايلور للقلق ا



 
 
 

  مقياس تايلور للقلق الصريح
  وإعداداقتباس 

  جامعة عين شمس، أستاذ ورئيس الصحة النفسية ، مصطفى فهمي/ الدآتور 
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   األزهرة عجام ،  علم النفسأستاذ ،محمد احمد غالي / الدآتور 
     
  

  :مقياس القلق 
اد عن طريق ما فر الذي يعانيه األهذا االختبار يقيس بدرجة آبيرة من الموضوعية مستوى القلق    

ار لال        أيشعرون به من     ذا االختب ع األ      عراض ظاهرة صريحة ويصلح ه ار   ستعمال في جمي . عم
ة                    ق االخصائية والعامل نن عن طري واالختبار مقتبس من مقياس القلق الصريح الذي استخدم وق

    ).J.A. Taylor(النفسية 
ت  د اس م تقني   عوق صرية وت ات الم ن الدراس ر م ي آثي ار ف ى األنمل االختب ة  ه عل ي البيئ ال ف طف

د                )  سنة 15 -10(المصرية من سن     ا تحدي ستويات قياسة يمكن به ى م وامكن بهذا الحصول عل
  .مستوى القلق عند الفرد 

  .حين والعاديين نحداث الجا في التفرقة بين األفاد المقياس آثيرًاأهذا وقد 
  

  . القراءة والفهمذا آان المفحوصون يجيدونإجراء االختبار بشكل جماعي إويمكن 
  

  -:طريقة تصحيح االختبار 
  " .نعم " جابة إعطي درجة واحدة عن آل ـُت_ أ
  :  يدرس مستوى القلق الذي يعانيه المفحوص من الجدول التالي _ب
  

  -:تفسير النتائج 
ذي يعانيه  القالجدول التالي يبين مستويات القلق وعلى ضوئها يمكن معرفة مستوى القل

   . اضحالمفحوص بشكل و
  

  الدرجــــة   الفئـــــــة 
       الى -من    

  مستوى القلــق 

  أ
  ب
  ج
  د
  هـ

  16    -صفر    
17    -    20  
21    -    26  
27    -    29  
30    -    50   

   من القلق خاٍل
  قلق بسيط 
  ما قلق نوعًا

  قلق شديد 
   قلق شديد جدًا

  
  


