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  يلوسواس القهراأعراض مقياس 
 د.وائل أبو هندي      د.داليا مؤمن 

 
 ........................................................................................االسم : 
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( تحت الخانة المناسبة، ال توجد إجابة صحيحة ×) مجموعة من العبارات من فضلك اقرأ كل عبارة وضع عالمة يليفيما 
  . سؤال بدون إجابة ي. ال تترك أ، المهم هو أن تعبر عما بداخلك وأخرى خاطئة

 ة.من فضلك ال تضف أي عبارات أو كلمات توضيحية اختر فقط ما يناسب العبارة من الخيارات المتاح
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 مقياس شدة األعراض:
عطاجبم النطسبة المفايببة التقييم الموضوعي من خالل الطبيب  الفسيبي مبيمأن أوأما  ن فصبل لليبم مبن خبالل ت كيبل أبل عبطا واا

 طبقا لكسنولين التاليين:
 بالفيبة لكوياوس )األمأاط التيكطية(:

 8أأثط من 
 ياعات

 8 أقل منللى  3
 ياعات

أقل من  للى 1
 ياعات  3

أقل من 
 ياعة

 الوياوس يومياالوقت المضيع مي  -1 صسط

 النطسة : 0 1 2 3 4

بزة   تعاطا الوياوس مع األفشطة -2 صسط بييطة متويطة ُمبعيبقَبة   ُمبَعبسِّ
 اليومية

 النطسة : 0 1 2 3 4

بزة  الأط  أو الضيق الفاتج: -3 صسط خسيسة متويطة شنينة   ُمبَعبسِّ
 النطسة: 0 1 2 3 4

أثيًطا ما  المقاومةبعا  غالًبا ما ييتيكم أكيا ييتيكم
 يقاوم

 مقاومة المطيا لكوياوس : -4 ناجمة

 النطسة: 0 1 2 3 4

للى  ن  بعا الت أم ت أم بييط ال ت أم
 أبيط

 الت أم مي الوياوس : -5 تام

 النطسة: 0 1 2 3 4

 
 بالفيبة لألمعال القهطية:

 8أأثط من 
 ياعات

 8 أقل من للى 3
 ياعات

أقل من  للى 1
 ياعات  3

من أقل 
 ياعة

 الوقت المضيع مي الطقوس يوميا-6 صسط

 النطسة : 0 1 2 3 4

بزة   تعاطا الطقوس مع األفشطة  -7 صسط بييطة متويطة ُمبعيبقَبة   ُمبَعبسِّ
 اليومية

 النطسة : 0 1 2 3 4
بزة  الأط  أو الضيق الفاتج: -8 صسط خسيسة متويطة شنينة   ُمبَعبسِّ

 النطسة: 0 1 2 3 4

أثيًطا ما  بعا المقاومة غالًبا ما ييتيكم ييتيكمأكيا 
 يقاوم

 مقاومة المطيا لكطقوس : -9 ناجمة

 النطسة: 0 1 2 3 4

للى  ن  بعا الت أم ت أم بييط ال ت أم
 أبيط

 الت أم مي الطقوس :-11 تام

 النطسة: 0 1 2 3 4

 
 المريض للعالج.كما يمكن أن يستخدم مقياس الشدة هذا أيًضا في تقييم استجابة 


