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 الغربية اجملتمعات يف باملئة 14-7 إىل انتشاره نسبة وتصل.   )8 ،1( االنتشار واسع نفسياً اضـطراباً  ) املرضـي  االجـتماعي  القلـق  أو املرضـي  االجـتماعي  اخلـوف  ( االجـتماعي  الـرهاب  يعتـرب     
 أو الطفولــة ســن يف عــادة ويظهــر)  13 (1 إىل 2 بنســبة والذكــور اإلنــاث عــند يظهــر وهــو ) .4 (للعــالج قــابل ولكــنه) 13 ،1( معطــلو) 5( مــزمن اضــطراب وهــو . )13 ، 8 ،1 ( وغريهــا
 معاجلة حياولون الذين األشخاص بعـض  يف اإلدمانـية  واملـواد  للكحـول  اسـتعمال  سـوء  ينشـأ  أن ميكـن  كمـا ) 13 ( االكتـئاب  ومـع  األخـرى  القلـق  اضـطرابات  مـع  يرتافـق  وهـو ) 13( املـراهقة 
 من مزمناً شديداً خوفاً به املصابون ويعاني . االجتماعـية  املواقـف  يف وارتـباكاً  شـديداً  قلقـاً  االجـتماعي  الـرهاب  اضـطراب  ويتضـمن  ) .15 (اإلدمانـية  املـواد  أو بـالكحول  خوفهـم  أعـراض 

 شديداً يكون أن اخلوف هلذا وميكن  .خزياً أو هلم إحراجاً وتصرفاهتم أعماهلم تسـبب  أن مـن  افونخيـ  وأيضـاً  . سـلبية  وتقيـيمات  أحكامـاً  علـيهم  يطلقـوا  وأن إلـيهم  اآلخـرون  يـنظر  أن
 املرافق خوفهم بأن يشعرون االجتماعي بالرهاب املصابني من كثرياً أن مـن  الـرغم  وعـلى . بـه  للمصـاب  األخـرى  االعتـيادية  النشـاطات  أو الدراسـي  أو املهـين  األداء يف يـتدخل  أنـه  لدرجـة 

 للــرهاب وميكــن  .املخــيف املوقــف حــدوث قــبل أســابيع أو أليــام يقلقــون مــا وغالــباً ، اخلــوف هــذا عــلى التغلــب يســتطيعون ال فهــم ، مــنطقي وغــري فــيه مــبالغ خــوف هــو باآلخــرين تماعهمالجــ
 الشديدة احلاالت ويف . اآلخرين أمام الكتابة أو الشـراب  أو عـام الط تـناول  أو اآلخـرين  أمـام  احلديـث  مـن  الشـديد  اخلـوف  مـثل  املواقـف  مـن  واحـد  بـنوع  حمـدوداً  يكـون  أن االجـتماعي 

 به املصاب مينع وأن معطالً يكون أن االجتماعي للرهاب وميكن  .اآلخرين مع فيها يكون اليت األوقـات  كـل  يف والقلـق  اخلـوف  أعـراض  مـن  املـريض  يعـاني  حيـث  مـتعمماً  اخلـوف  يكـون 
 والتوتر القلق يرافق ما وغالباً  .عليها احملافظة أو الصداقات ابتداء يف صعباً وقتاً يقضون االجتماعي الـرهاب  مـن   يعـانون  ممـن  وكـثري  . األيـام  مـن  لعـدد  املدرسـة  أو العمـل  إىل الذهـاب  مـن 

 منها الشديد باإلحراج يشعر سوف فإنه سميةاجل األعراض هذه من يعاني من و .. الكالم وصعوبة والغثيان والـرجفة  الـزائد  والـتعرق  الوجـه  امحـرار  مـثل  اجلسـمية  القلـق  أعـراض  النفسـي 
  ..أسرته غري آخرين أشخاص مع جيتمع أن من خائفاً الشديدة احلاالت يف بعد فيما يصبح ورمبا . إليه وتنظر به حتدق العيون كل أن يشعر وهو

 نفسه  عن   التعبري      يستطيع      وال   اآلخرين    يشارك     ال  خائفاً   منعزالً    منسحباً     جيعله   فهو   جتماعي     اال  السلوك     جمال  يف  وطاقاته     الفرد  يعطل    املزمن  االضطراب      هذا   أن   عام   بشكل    القول     ميكننا       
 القلق   من  وأنواع     باالكتئاب       يصاب   وهو   ونقصه   وقلقه   خوفه   من يتأمل   به  واملصاب     كبرية    الشخصية     املعاناة   أن   ذلك   إىل   ويضاف    . وقدراته      طاقاته    من  أقل    الدراسي     أو   املهين   أداءه   أن   كما 

 مثل   مفيدة    نفسية    وعالجات     فعالة   دوائية     عالجات    وله  ) 5 ،11 ( واجتماعية       ونفسية     وسلوكية    تربوية     وعوامل     وعائلية     وراثية      بعوامل    أسبابه    وترتبط       .ذلك   وغري    .. اإلدماني    لوك  والس  
 وتصل     ..العربية     جمتمعاتنا      يف  االنتشار      واسع    االضطراب      هذا   أن   العيادية     للمالحظات      إضافة    العربي     العامل    يف  الدراسات       بعض  وتدل     ) .6 (املهارات      وتنمية      واملعريف    السلوكي      العالج   
 على   للتعرف    االضطراب      هذا  حول  العلمية    الدراسات      إجراء    إىل  جمتمعاتنا     يف كبرية   واحلاجة    ) .17 ، 12 (املرضى    عموم   من  % 13 حوايل   إىل النفسية     العيادات      مرضى  من به املصابني    نسبة  

 إىل   الوصول     ميكن  حيث   ..وجديد    شيق   ) االنرتنت    ( املعلوماتية     شبكة   عرب   دراسة   إجراء     أن   ويبدو    .. متنوعة     وعيادية    واجتماعية       تربوية    بعوامل    اطاته   وارتب     ومالحمه  انتشاره     
 العملية    النتائج     واستخالص     ومناقشتها      حتليلها   ميكن  مفيدة   معلومات    على   احلصول    ثم ومن  ..نسبية     بسهولة     الدراسة    وإجراء    ومتباعدة     خمتلفة  أماكن   يف  العربي     اجلمهور     من واسعة   شرائح  

 يزيد   مما  مستواه     ورفع     النفسي      الوعي     نشر   وأوهلا   ..معها   املتناسبة     احللول    وضع   يف املسامهة     وبالتايل     متنوعة     مشكالت     من  به  يرتبط     وما  االضطراب      هلذا    فهمنا     يغين   أن  له  ميكن  مما  .. منها  
 العالجية     النواحي      من  للجمهور      املتزايدة       احلاجات    لتلبية     ودعمها     أنواعها      خمتلف   على   النفسية      باخلدمات     االهتمام     زيادة   وأيضاً   ، ) 14 (عالجها    وبالتايل     عليها    والتعرف      احلاالت    حتديد    يف

  .ذلك  وغري   ،  والوقائية       والتثقيفية      

 جييب    اليت   العاملية    املقاييس     من  عدداً   االستبيان      ويتضمن      .العيادية     خربتنا     وعلى      )7، 10، 16، 3،9 (احلديثة     املراجع    من عدد على   الدراسة    هبذه  اخلاص   االستبيان      إعداد   يف اعتمدنا         
 ، املعلوماتية     شبكة   باستعمال      تتعلق   وأسئلة   التشخيص      بتحديد      ترتبط     اليت   األسئلة   من  لعدد   إضافة    ،) 17 ( العربية     بيئتنا      مع  تتناسب     اليت   النقاط     من  عدداً   أضفنا    وقد   ،  املفحوص   عليها  

  ..وغريها  

  ملزيد   ( االجتماعي      الرهاب    عينة من مرضى         على  االستبيان      بإجراء    العربية       البلدان      يف خمتلف    انيني    النفس    واألطباء    تعاون األخصائيني         نأمل   هذه الدراسة و        يف    ة اجلميع     مشارك    تسرنا       
 ). املاحل   حسان    بالدكتور      االتصال    اإلسرتشاد   

 سنة 54 -15كان بني  من كل  يف هذا االستبيان  املشاركةميكن  : مالحظة
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 رين يسبب لي توتراً وانزعاجاً                     التعرق أمام اآلخ            -7
 أتجنب الذهاب إلى الحفالت                  -8
   أتجنب النشاطات التي أكون فيها محط االنتباه                                   -9

    يخيفني الحديث مع الغرباء                   -10
    أتجنب إلقاء كلمة             -11
    أفعل أي شيئ كي أتجنب االنتقاد                         -12
    يزعجني ازدياد ضربات قلبي عندما أكون بين الناس                                    -13
  إذا كان الناس  ينظرون إلي                     أخاف من القيام بأعمال معينة                       -14
   من أشد مخاوفي أن أكون محرجاً مرتبكاً أو أن أبدو غبياً                                             -15
 أتجنب الحديث إلى أي شخص له سلطة                           -16
    تزعجني الرجفة أو الرعشة أمام اآلخرين                             -17

 
 ...هل يزعجك  : IIالسؤال  

خـوف شديد ومستمر من موقف اجتماعي معين حيث يمكن أن            -1
 ال/ نعم  : يقيمك فيه اآلخرون ؟  أكتب

/ الخـوف من أن أفعالك ستؤدي بك إلى الخزي والذل ؟  نعم               -2
 ال
أو أن  ( الخـوف من أن اآلخرين سيالحظون أنك محمر الوجه           -3

أو أنك تتعرق أو ترتجف أو لديك أعراض أخرى         ) وجهـك متغير    
 ال/ من أعراض القلق ؟  نعم 

في حال إجابتك نعم على أي من األسئلة        ( تعـرف أن خوفـك       -4
 ال/ نعم . مبالغ فيه أو أنه غير منطقي ) ثة السابقة الثال

 
 ...هل يؤدي الموقف الذي تخاف فيه إلى  : IIIالسؤال 

 ال / نعم     : الشعور الدائم بالقلق ؟ أكتب                      -1
حيث يتملكك فجأة خوف شديد                          ) قلق شديد        ( حدوث نوبة هلع أو               -2

 ال / نعم     :  أو انزعاج يتضمن أياً من األعراض التالية                              
 ال       / نعم     . قان القلب        ازدياد خف       -3
 ال       / نعم     . التعرق       -4
 ال       / نعم     . الرجفة       -5
 ال / نعم     . ضيق التنفس           -6
 ال       / نعم     . االحساس باالختناق                -7
 ال       / نعم     . ألم في الصدر            -8
 ال / نعم     . الغثيان أو انزعاج في البطن                      -9

 ال       / نعم     . ضعف في الساقين               -10
 ال / نعم     ) . الشعور بعدم التوازن                 ( الدوخة       -11
/ نعم     . الشعور بتغير البيئة المحيطة أو أنك منفصل عن نفسك                                            -12

 ال       
 ال / نعم     . الخوف من فقدان السيطرة على نفسي                              -13
 ال       / نعم     ) . اإلحساس بقرب النهاية                  ( الشعور بأنني سأموت                  -14
 ال / نعم     . الشعور بالتنميل أو الخدر في الجسم أو األطراف                                   -15
  ال  /نعم     . هبات في الجسم ساخنة أو باردة                          -16

 
هل تحاول مطوال تجنب المشاركة في الموقف                                   : IVالسؤال      

  ال / نعم     : الذي تخاف منه            
 

 ال / نعم     : هل كل ذلك يتدخل في حياتك اليومية                               : Vالسؤال      
 

إذا كان لديك أكثر من مشكلة مرضية في نفس          : VIالسـؤال   
وبعض .. الوقـت فـإن ذلـك يـزيد في صعوبة التشخيص            

ق أحـياناً مع اضطرابات القلق      االضـطرابات التـي تـتراف     
 ..والخوف تتضمن االكتئاب واإلدمانات 

א   بيانـــات شخصيــــة : א
 ...الحروف األولى من إسمك : االسم 
 ) : ... سنة 54 -15من ( العمر  : 1س -
 أنثى –ذكر :  الجنس  : 2س -
 المرحلة  -2 غـير مـتعلم      -1: التحصـيل العلمـي      : 3س -

 المرحلة  -5 المرحلة الثانوية      -4 المرحلة المتوسطة    -3دائـية   االبت
 د الجامعةما بع -6الجامعية 

 : ...اسم المدينة التي تعيش فيها والدولة :  4س -
 : ...الجنسية األصلية :  ...  الجنسية الحالية  : 5س -
4 أسمر غامق    -3 أبيض   -2 حنطي   -1: لون البشرة    : 6س -
  أسود-
 -2)  عربية  (  مالمح متوسطية    -1: مالمـح الوجـه      : 7س -

(  مالمح صينية    -3) شعر أشقر وعيون ملونة     ( مالمـح أوربـية     
 ... غير ذلك حدد الوصف -5 مالمح زنجية -4) العرق األصفر 

 ) : ...سنتيمتر ( الطول  : 8س -
 ) : ...كيلو غرام ( الوزن  : 9س -
ه ظاهر ، أو    أو تشو هـل لديك نقص جسدي واضح ،         : 10س -

ال  إذا كـان الجواب نعم حدد الوصف         : سـدية ؟  نعـم       إعاقـة ج  
 ...واألسباب والمدة 

 -2 متوسط   -1: كيف تقيم نفسك من الناحية الجمالية        : س11 -
  غير جميل-5 أقل من المتوسط -4 متفوق جداً -3متفوق 

 -2... ما أسم مهنتك ؟ اكتبها       -1: العمـل الحالـي      : 12س -
 -5 هنة حكومية مدنية   م -4 مهـنة في القطاع الخاص       -3طالـب   

  عاطل عن العمل -8 متقاعد -7 ربة منزل -6مهنة عسكرية 
 عن عملي   أتغيب -2 أداوم علـى عملي بانتظام         -1 :  13س -

  قليالً عن عملي  أتغيب -3كثيراً 
 الطبقة  -2 الطبقة الوسطى    -1: الحالـة االقتصـادية     :  14س -

  الطبقة الدنيا-3العليا 
 -4...  غير ذلك    -3 مسيحي   -2 مسلم   -1: الديـن    : 15س -

  غير ملتزم-6 ملتزم جداً -5ملتزم دينياً 
 مطلق  -3 متزوج   -2 عازب   -1: الحالة االجتماعية    : 16س -
  أرمل-5 منفصل -4

 
 االستبيــــان:  אא

 : ) سؤال     17يتكون من مجموع                ( Iالسؤال      
راً لألعراض         يطلب من المفحوص أن يعطي تقدي                          االستبيان         هذا    في  

 على مقياس من خمس درجات من                            الماضي     وإزعاجها له خالل األسبوع                    
 درجات        بوضع     ثم يقوم الفاحص               17خالل كل عبارة من العبارات                     

تدل الدراسات المبدئية على أن                         (إلجابات المفحوص على الشكل التالي                        
  ) درجة يفرق بين الحاالت المرضية وغير المرضية                                     19الحصول على          

 4 : غالبًا -  3 : آثيرًا  - 2:  ما نوعًا -   1 : قليًال -  0 :  أبدًاال
 مدرس ، مدير العمل              ( أخاف من األشخاص في مراكز السلطة                           -1

(.. 
 )أو تغير لونه          ( انزعج من احمرار وجهي أمام اآلخرين                              -2
 تخيفني الحفالت والمناسبات االجتماعية                             -3
 أتجنب الحديث إلى أشخاص غرباء ال أعرفهم                                  -4
 ني جداً     النقد يخيف        -5
الخوف من االرتباك واإلحراج يجعلني أتجنب القيام بأمور                                             -6

 معينة أو التحدث مع االخرين                      
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 في المصعد أقلق إذا نظر إلي اآلخرون -16
أشـعر باالنـزعاج الشديد في حال الوقوف في صف االنتظار            -17

 ) السرى-الدور(
 يمكن ان اتوتر عندما أتحدث امام اآلخرين -18
 أقلق من ان يرتجف رأسي امام اآلخرين -19
 أعرف أن اآلخرين ينظرون إليأشعر بالتوتر واالنزعاج عنما  -20
 أقلق إذا كنت سأصلي صالة جهرية وانا أؤم اآلخرين -21
 أقلق إذا كنت سأصب القهوة لآلخرين -22
 أقلق إذا كنت أكلم شخصاً على الهاتف امام اآلخرين -23
أقلـق إذا كـان علـي أن اتناقش مع الخادم في المطعم حول               -24

 الطعام أو الفاتورة
 ا إلى المحلأقلق في حال إعادة بضاعة اشتريته -25

 
 : IXالسؤال 

أنت أو أحد أفراد    ) شيزوفرينيا  ( هـل تشكو من مرض الفصام        -1
غير / ال  / ؟  نعم    ) أب ، أم ، أخ ، أخت ، ابن ، ابنة            ( أسرتك  
 متاكد

هـل تشـكو مـن اضـطراب الهوس االكتئابي أو االضطراب             -2
 غير متاكد/ ال / المزاجي ثنائي القطب ؟  نعم 

لخوف المرضي من تشوه شكل     اضطراب ا " هـل تشـكو مـن        -3
تتخيل ذلك ،   ( حيث تهتم كثيراً وتقلق ألنه لديك تشوهاً        " الجسـم   

في ) أو تبالغ كثيراً في حال وجود فعلي لعدم انتظام غير طبيعي            
جسـمك أو أحـد أعضائك وتقضي ساعات طويلة بتفحص هذا            
التشوه وتحاول إخفاءه وتعديله و تتألم كثيراً بسببه ، أوتنعزل عن           

لـناس والنشـاطات االجتماعية ، أو أن عملك قد تأثر وتراجع            ا
بسبب هذا الخوف ، مع أن اآلخرين ال يعتقدون أن لديك مثل هذا             

ال  إذا كان الجواب نعم حدد       / التشـوه فـي شكل جسمك ؟  نعم          
 … التفاصيل أكثر

 

  إضافيــــة معلومـــــات: אא
ال  /  أو اخصائيأ نفسياً لسبب ما ؟  نعم       هـل راجعت طبيباً نفسياً     -1

 … وإذا كان جوابك نعم ماهو التشخيص
هـل راجعـت طبيـباً نفسـياً أو اخصائياً نفسياً بسبب الرهاب              -2

 ال/ االجتماعي أو القلق االجتماعي ؟  نعم 
وإذا / إذا كـان جوابـك نعم يرجى اإلجابة عن األسئلة التالية            

 حة الرابعة واألخيرةكان الجواب ال انتقل إلى الصف
 … متى ظهرت األعراض عندك ؟  حدد عدد السنوات -3
مـتى تثبتـت األعراض وأصبحت تؤثر على حياتك اليومية ؟             -4

 … حدد عدد السنوات
 خجول/ متوسط الجراة / هل أبوك جريء جداً  -5
 خجولة/ متوسطة الجرأة / هل امك جريئة جداً  -6
 هم منقلأ/ مثلهم / هل انت اكثر جراة من اخوتك  -7
ال  إذا كان    / هـل تناولـت عالجـاً دوائياً لهذه الحالة ؟  نعم              -8

 الجواب نعم ما أسمه ؟
ال يوجد  / تحسن خفيف   / هـل تحسـنت حالـتك ؟  نعم كثيراً            -9

 تحسن
ال   إذا كات     / هـل تأخذ عالجاً دوائياً في الوقت الحالي ؟  نعم             -10

 ... الجواب نعم ما إسمه وعياره
قبل / بعض األيام   /  ؟  يومياً     كيف تصف طريقة تناولك للعالج     -11

 ... غير ذلك حدد/ المواقف المزعجة 

 : لذا يرجى أخذ ذلك يعين االعتبار وأجب عن اآلسئلة التالية 
 ال/ هل لديك تغيرات في النوم أو في الطعام ؟  نعم  -1
 : هل تشعر أكثر األيام  -
 ال    / أنك مكتئب أو حزين ؟  نعم  -2
 ال    / غير مستمتع بالحياة ؟  نعم  -3
 ال/ عديم القيمة أو مذنب ؟  نعم  -4
بما ( استعمالك للكحول أو المخدرات     .. خـالل العام الماضي      -

إذا كان الجواب ال    ( ال    / نعم  ) : فـيها الحشيش والحبوب المنشطة      
 ) انتقل إلى السؤال السابع مباشرة

أدى إلـى فشلك في مسؤولياتك العملية أو الدراسية أو العائلية   -5
    ال/ نعم 

وضعك في موقف خطر مثل قيادتك السيارة تحت تاثير المخدر            -6
 ال  / نعم 

 ال   / أدى إلى السجن أو التوقيف   نعم  -7
ال يزال مستمراً رغم كونه مسبباً  لمشكالت لك أو لمن تحبهم   -8

 ال/ نعم 
 

  : هل تشكو من أي من االضطرابات التالية : VIIالسؤال 
 ال/ طفولة ؟  نعم التأتأة وصعوبة النطق منذ ال -1
الـرجفة األساسية العائلية منذ الطفولة أو المراهقة والتي          -2

 ال/ تظهر حتى إذا كنت وحدك ؟  نعم 
 ال/ ؟  نعم ) أو الشلل الرعاش ( داء باركنسون  -3
.. إذا كانـت إجابتك نعم على أي من األسئلة الثالثة السابقة             : مالحظـة 

لتشخيص والعالجات  يـرجى كـتابة مـزيد مـن التفاصيل عنها وعن ا           
 … ووصف األعراض

 
أكتـب تقديـرك للدرجـة التي تشعر أنها          : VIIIالسـؤال   

  : حيث يكون.. صحيحة وتنطبق عليك تماماً للعبارات التالية 
   تنطبق علي بشكل      1=    تنطبق علي قليالً       0= ال تنطـبق علي أبداً       

كبيرة   تنطبق علي بدرجة 3= تنطبق علي بدرجة عالية   2= متوسـط  
 4 =جداً 

 أصبح متوتراً إذا كان علي ان اكتب امام اآلخرين -1
 أرتبك عندما أستعمل دورات المياه العامة -2
فجـأة يمكـن أن أصبح منتبهاً لصوتي ولآلخرين وهم يصغون            -3
 إلي

 أرتبك عندما يحدق بي اآلخرون وأنا أسير في الشارع -4
 أخاف أن يحمر وجهي عندما أكون مع اآلخرين -5
 علي ان أدخل إلى غرفة والناس جالسين فيها         أرتـبك إذا كـان     -6

 قبلي
 أقلق من أن ارتجف عندما ينظر إلي اآلخرون -7
سأصـبح مـتوتراً إذا كـان علي أن اجلس مقابل اآلخرين في              -8

 الحافلة أو القطار
يصـيبني الخـوف الشديد من ان يراني الناس فاقداً للوعي أو             -9

 متقياً او مريضاً
  ضمن مجموعة من الناسأجد أنه من الصعب ان أشرب شيئاً -10
 أشعر باالرتباك إذا كنت سآكل أمام شخص غريب في المطعم -11
 أقلق من أن يفكر اآلخرون بأنني غريب السلوك -12
سأصـبح مـتوتراً إذا كـان علي أن أحمل صينية الطعام عبر              -13

 مطعم مزدحم
 أقلق بأن أفقد التحكم بنفسي أمام اآلخرين -14
 ينأقلق من أن أفعل شيئاً يثير انتباه اآلخر -15
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القلق االجتماعي او   هـل تـتوقع أن هـناك عالقة بين          :  6س -
ال  وإذا   / الرهاب االجتماعي وبين استعمالك لشبكة االنترنت ؟  نعم          

 ...كان الجواب نعم إشرح عن ذلك
 

א  א
الصفحة الثالثة- الصفحة األولى  الصفحة الثانية-

 1س   IIس  2  3 
 2س   1  3  4 
VIIIس  5   3س   2 
 4س   3  1  6 
 5س   4  2  7 
 6س   IIIس  3  8 
 7س   1  4  9 
 8س   2  5  10 
 9س   3  6  11 
10س   4  7  12 
11س   5  8  13 
12س   6  9  14 
13س   7  10  15 
14س   8  11  16 
15س   9  12  17 
16س   10  13  18 
 الصفحة الثانية 11  14  19 
 Iس   12  15  20 
 21  16  13  1 
 22  17  14  2 
 23  18  15  3 

 4  16  19  الصفحة الرابعة
 IV  5س  20  1س  
 V  6س  21  2س  
 VI  7س  22  3س  
 8  1  23  4س  
 9  2  24  5س  
 1  25  3  10 
 IX  4  11س  2 
 3  1  5  12 
 4  2  6  13 
 14  7  3  6س  

 15  8 الصفحة الثالثة 
VIIس  1   16 

األحرف األولى 
 كمن اسم

...............  2  1  17  

 ... ماهي مدة تناولك هذا العالج ؟ -12 
هـل تنصـح غـيرك بتـناول العالج الذي أفادك بعد استشارة              -13

 ال/ الطبيب ؟  نعم 
هـل تنصـح غـيرك بمـراجعة الطبيب لعالج حالة الرهاب             -14

 ال/ االجتماعي ؟  نعم 
    ال/ الجية غير دوائية ؟  نعم هل جربت أساليب ع -15
هـل تعـتقد ان األساليب العالجية غير الدوائية ؟  مفيدة بدرجة              -16

 غير مفيدة/ مفيدة بدرجة متوسطة / كبيرة 
عراض نفسية واضطرابات نفسية أخرى غير      أهـل لديك حالياً      -17

 ... ال  إذا كان الجواب نعم حدد/ الرهاب االجتماعي ؟  نعم 
ني او الدراسي في الوقت الحالي ؟  جيد         كيف تصف أداءك المه    -18
 ضعيف/ متوسط / 

كـيف يصـف اآلخـرون أداءك المهني او الدراسي في الوقت             -19
 ضعيف/ متوسط / الحالي ؟  جيد 

/ كـيف تصـف عالقاتك االجتماعية في الوقت الحالي ؟  جيدة              -20
 ضعيفة/ متوسطة 

 20حوالي : بشكل متوسط   / هـل أنـت مدخن ؟  بشكل خفيف           -21
  سيكارة يوميا40ًأكثر من : بشكل كبير / مياً سيكارة يو

ال  إذا كان / هـل انفصـلت عن أبويك أو احدهما سابقاً ؟  نعم          -22
حدد /  في مرحلة المراهقة    / في مرحلة الطفولة    .. الجـواب نعـم       

 ... العمر ومدة االنفصال
ماهـي أسـباب القلـق االجتماعي او الرهاب االجتماعي الذي            -23

 ... رك ؟تعاني منه من وجهة نظ
 

א א  عالقتــك بشبكــة اإلنترنـــت: א
 ؟) االنترنت ( ماهي مدة استعمالك لشبكة المعلوماتية  : 1س -
 -3- أكثر من ساعتين يومياً      -2-يومـياً لمدة ساعة على األقل        -1

 مرة في   -5- مرة في األسبوع     -4 - أكـثر من أربع ساعات يومياً     
 أفكر -7-ال استعمل االنترنت أبداً  -6– شهرالشـهر أو اكثر من  

 باستعمال االنترنت قريباً
هـل أنت راٍض عن الوقت الذي تقضيه مع االنترنت ؟            :  2س -

 غير متاكد/ ال / نعم 
هـل تعـتقد ان شبكة االنترنت تفيدك في التواصل مع           :  3س -

 غير متاكد/ ال / اآلخرين ؟  نعم 
ة لك تعويضاً ناجحاً عن     هل تشكل شبكة االنترنت بالنسب    :  4س -

 غير متاكد/ ال / إحباطاتك في التعامل مع اآلخرين ؟   نعم 
 : استعمالك لالنترنت ادى إلى:  5س -

  ال/ تدهور عالقاتي االجتماعية االعتيادية  نعم  -1
          ال/ تحسن عالقاتي االجتماعية االعتيادية  نعم  -2
/ دية  نعم    لـم يحدث تغيير في عالقاتي االجتماعية االعتيا        -3
 ال
 ال/ أصبح لي أصدقاء ومعارف جدد  نعم  -4
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