
العالجي والصدميو : التربوينفسي, متخصص بعلم النفس يإختصاص –سعيد  صبحي سليم د. محمود   

 

1 

 

DSMُ-5ماُبعدُالصدمةُوفًقاُلـُاضطرابُ 

الدليل "اإلصدار الخامس من كتاب  2013أيار شهر في أطلقت الجمعية األمريكية لألطباء النفسيين 
 ."التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية

ومعظم التغييرات التي  DSM-5اضطراب ما بعد الصدمة وفًقا لـ معايير   في هذا الملخص، سنصف  
ت إضافة فئة إضافية تم   "PTSD"بالنسبة الضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة  إدخالها في اإلصدار الجديد. تم  

 ،ة الصدمةإعادة تجرب) لمجموعات األعراض الثالثة (التغيرات في اإلدراك والحاالت المزاجية) DSM-5في 
 .(2000من سنة ) DSM-4والتي ظهرت في وزيادة اإلثارة(  ،والتجنب

فيما يلي المعايير الجديدة لتشخيص اضطراب ، و رًضااع 30ما مجموعه جمع  تم  بين هذه الفئات األربع 
 .DSM-5ما بعد الصدمة وفًقا لـ 

 أعراض فئة تفاصيلُاألعراض
أو  ،أو اغتصاب ،إصابة خطيرة بها، التي تم  حالة الالحضور في  *

 .خطر الموت لنفسه أو لآلخرين
عندما يعلم شخص  المثال،شهادة مباشرة أو غير مباشرة. على سبيل  *

بما  مقرب،أو صديق  ما بصدمة تعرض لها أحد أفراد األسرة المقربين
، أو التهديد بوفاة أحد ذلك الموت في ظروف عنيفة أو حادثفي 

 .األقارب
ر أو الشديد لتفاصيل صعبة للقضية )الحاالت( أثناء لتعرض المتكر  ا *

 الدور أداء
العمل مع األطفال الذين  المساعدة،مقدمو  المثال،على سبيل . هنيمال

ض غير المباشر هذا ال يشمل التعر  . التنكيل أو المعاملةيتعرضون لسوء 
ض من خالل التلفزيون التعر   مثل مهني،الذي ليس في ظروف أداء دور 

 أو اإلنترنت أو األفالم أو الصور.

الشخص  تعرض
والذي  ،دماالص للحادث

من  ةواحد حدثتفيه 
 :التاليةة ثالثالشروط ال

Aُ
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يمكن لألطفال الذين . )للحدثقسرية ير إرادية و غ متكررة،ذكريات  *
 .ة(الع ر ض في لعبة متكرر وا عن هذا ر عب  ن ي  أ سنوات 5تزيد أعمارهم عن 

قد يكون لدى األطفال أحالم مخيفة بدون محتوى  .كوابيس صادمة *
 .ثلحدبا ذي صلة

ات بصرية عائدة من ض  م  و  )أو انفصامية ردود الفعل االنفصالية  *
 ةقصير  ا من حلقات( التي يمكن أن تتحرك عبر تسلسل، بدءً الحادثة

الحدث من خالل فقدان الوعي. يمكن لألطفال إعادة إنشاء وصواًل إلى 
 .اللعبة

ض للمنبهات ذات الصلة بعد التعر  واضحة فسيولوجية  فعلردود  *
 بالصدمات.

اختبار الحدث  يتم  
الصادم بشكل متكرر 
بواحدة )أو أكثر( من 

 الطرق التالية:

B 

ب األفكار أو المشاعر أو المحادثات المتعلقة محاوالت لتجن  * 
 .بالصدمة

ب األماكن أو األشخاص الذين يستحضرون ذكريات محاوالت لتجن  * 
 .لصدمةا

 التجنب المستمر
 رذك  ت  التي لمحفزات ل
في  ر  د  والخ   الصدمة  ب

االستجابة العامة، 
 ما قبل السابقب مقارنة

ر عنها عب  والم  ، الصدمة
 ما يلي:بـ

C 

ا، فقدان ذاكرة غالبً عدم القدرة على تذكر الجوانب المهمة للصدمة )* 
 (.الرأس أو كحول أو مخدرات فيليس نتيجة إصابة  فصامي،

 هة( مستمرة حول الذاتمشو  معتقدات وتوقعات سلبية )غالًبا ما تكون  *
 .""العالم خطير تماًما ،أنا متضرر""من قبيل: 

لتسبب في الحدث با إلقاء اللوم المتكرر على النفس أو اآلخرين* 
 .عواقبه الصادم أو

 .الخجل( ،الذنب الغضب، الخوف،مشاعر سلبية متعلقة بالصدمة )* 
 .ة االهتمام باألنشطة مقارنة بالسابقل  ق* 
السلوك فيما ي عرف بـ"بالغربة أو االغتراب عن اآلخرين )لشعور ا* 

 .(على سبيل المثال "اآللي

 التغييرات السلبية
التي مزاج و اإلدراك والب

تفاقمت بعد  أوو/ بدأت
، وتتمث ل دماالص الحادث

ا مم  في اثنين  األقل ىعل
 ي:يل

D 
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دم القدرة على الشعور ها، وعاستنزافو  انخفاض سعة المشاعر* 
 .ةيجابياإل بالعواطف

 .عصبية وسلوك عدواني .1
 أو سلوكيات المخاطرة./تدمير الذات و .2
 زيادة اليقظة. .3
 استجابة اإلثارة المفرطة. .4
 صعوبة التركيز. .5
 صعوبة النوم أو األرق.  .6

زيادة األعراض من 
 وهو ما) اإلثارة المفرطة
قبل  اا ملم يكن موجودً 

ا عنها رً عب  م  ، (الصدمة
ا مم   أكثرفي اثنين أو 

 يلي:

E 

 F الزمن مدة األعراض أكثر من شهر.
تسبب المشكلة ضائقة كبيرة أو ضعًفا في المجاالت االجتماعية أو 

 المهنية أو غيرها من مجاالت األداء المهمة.
 

G 

ال تنتج األعراض عن عالج بالعقاقير أو من تعاطي المخدرات أو المواد 
 المسببة لإلدمان أو مرض.

 
H 

 

  ُُُتتمث لُفيُاآلتي:،ُالسابقةمقارنةُباإلصداراتُُالجديدإدخالهاُفيُاإلصدارُُالتغييراتُالرئيسيةُالتيُتم
 القلق، وتم   ضطراباتمن الفصل الخاص با " DSM -5"ما بعد الصدمة في  بت إزالة فئة اضطراتم   .1

التصور  يعكس هذا التغيير .نقله إلى حلقة خاصة من االضطرابات المرتبطة بالضغوط والصدمات
 .القلق هو مجرد أحد أقواس االستجابات لألحداث الصادمة بأن  

عطي نفس النطاق من ردود إضافة هذه الفئة ي  إن  اإلدراك والمزاج. إضافة فئة التغيرات السلبية بت تم   .2
 اآلخرين،الغتراب عن او العار، و  اآلخرين،لوم الذات أو اللوم من الشعور ب تتفاوت ما بينالفعل التي 
 .وعدم القدرة على تذكر الجوانب الرئيسية للحدث األنشطة،وانخفاض 

 ، وفق ما يلي:اب ما بعد الصدمة تحت سن السادسةت صياغة معايير فريدة ومنفصلة الضطر تم   .3
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وغير متوقع لصديق ًئا مفاجموًتا ال يشمل و  "،عتبر "التعرض لحدث صادميشير إلى ما ي  معيار  -أ
 ولكن بالمقارنة ،(-4DSMكما كان الحال في ) األسرة في ظل ظروف طبيعيةأو أحد أفراد 

شمل األحداث المؤلمة ألفراد األسرة أو أصدقاء ضحايا االغتصاب والمرضى المصابين تدخل وت
التي يتعرض لها مقدمو الصدمات  تجارب مؤلمة أو ن تهدد الحياة، والذين يخوضو  خطرة بأمراض

رى وي  ، "ما يعتبر "صدمة ثانوية" أو "صدمة غير مباشرة كلا البند ، وي ضاف إلى هذالمساعدات
 .بوضوحها صدمة أن  

ألحد في ظروف عنيفة ) هناك أيًضا اعتراف بالصدمة الناتجة عن الموت )أو التهديد بالموت -ب
 أفراد األسرة أو صديق مقرب.

 العجز.أو  ت إزالة المعيار الذي يتطلب استجابة الذعرتم   ذلك،باإلضافة إلى  -ت

 .تساع نطاق اضطراب ما بعد الصدمةاتعكس هذه التغييرات إن  

هذه التغييرات تؤدي إلى عدم وضوح الخط الفاصل بين ما يعتبر "صادًما" وما ال  عي البعض أن  يد  
ه تعريف الحدث الصادم على أن   تم    3R DSMه في تجدر اإلشارة إلى أن  في هذا السياق  ."يعتبر "صادًما

 -4DSMي تغيير هذا التعريف بالفعل ف يعني األحداث المتطرفة. لقد تم  " نطاق تجربة اإلنسان حدث خارج"
لموت والحوادث المميتة، حوادث التعر ض لخطر ا وكذلك في اإلصدار المحد ث بشكل يعكس االعتراف بأن  

 وما شابه ذلك، هي ليست بالضرورة خارج نطاق التجربة البشرية.  ،واالغتصاب، اإلصابة

 الحياة،على مواقف مناسبة ردود  اهسابًقا على أن   اكان ي نظر إليه التي إدراج العديد من الظواهرإن  
جاه الدليل التشخيصي أسباب النقد الالذع ت   إحدىأيًضا  ، هي"ها "اضطراباتوعرضها على أن   التشخيص،فئات ل

 واإلحصائي الجديد.

الطابع المرضي على حاالت الضيق الطبيعية، وعمليات هذا االنتقاد يسلط الضوء على خطر إضفاء 
استجابات الحزن التي لم تكن ت عتبر  وبالتالي، على سبيل المثال، فإن   .التكيف الطبيعي، والشيخوخة والفقدان

 . النفسية الجديد سابًقا "اضطراًبا" تندرج ضمن فئة "االكتئاب" في الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات

في مشاكل  خلق  قد كذلك قد يكون  "اضطراب ما بعد الصدمةـ"األوسع ل التعريف   البعض بأن   يجادل  
على سبيل المثال، االعتراف باإلصابات ) في السياقات التي لها آثار قانونية (PTSD) تعريف ما بعد الصدمة
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اللجان المسؤولة . لذا فإن  ذلككالنقاد  هيؤكدهو ما و ، ويض وألغراض الحماية القانونية(العقلية ألغراض التع
وغيرها من المنظمات ذات األجندة  ،لضغوط شركات األدويةو  ،لتأثيرات سياسية تخضعقد عن إجراء التشخيص 
 .والمصالح االقتصادية

  . -DSM5 ( الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية 2013الرابطة األمريكية للطب النفسي. )
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