
 

 DSM– 5اضطراُب ما بعد الصدمة وفًقا لـ

 ترجمة واعداد: د. محمود سعيد

 

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

التي ومعظم التغييرات  DSM-5في هذا الملخص، سنصُف معاييَر اضطراب ما بعد الصدمة وفًقا لـ
" تّمت إضافة فئة إضافية PTSDتّم إدخالها في اإلصدار الجديد. بالنسبة الضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة "

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

عارًضا، وفيما يلي المعايير الجديدة لتشخيص اضطراب  30بين هذه الفئات األربع تّم جمع ما مجموعه 
 .DSM-5ما بعد الصدمة وفًقا لـ 

 أعراض فئة تفاصيل األعراض
* الحضور في الحالة التي تّم بها، إصابة خطيرة، أو اغتصاب، أو 

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

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

 .األقارب
التعرض المتكّرر أو الشديد لتفاصيل صعبة للقضية )الحاالت( أثناء * 

 الدور أداء

تعرض الشخص 
، والذي للحادث الصادم

فيه حدثت واحدة من 
 :الشروط الثالثة التالية

A 



مهني. على سبيل المثال، مقدمو المساعدة، العمل مع األطفال الذين ال
هذا ال يشمل التعّرض غير المباشر أو التنكيل.  يتعرضون لسوء المعاملة

الذي ليس في ظروف أداء دور مهني، مثل التعّرض من خالل التلفزيون 
 أو اإلنترنت أو األفالم أو الصور.

ذكريات متكررة، غير إرادية وقسرية للحدث. )يمكن لألطفال الذين  *
 عّبروا عن هذا الَعَرض في لعبة متكررة(.أن يُ سنوات  5تزيد أعمارهم عن 

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

)َوَمَضات بصرية عائدة من أو انفصامية ردود الفعل االنفصالية  *
الحادثة( التي يمكن أن تتحرك عبر تسلسل، بدًءا من حلقات قصيرة 
وصواًل إلى فقدان الوعي. يمكن لألطفال إعادة إنشاء الحدث من خالل 

 اللعبة.
للمنبهات ذات الصلة فسيولوجية واضحة بعد التعّرض * ردود فعل 

 بالصدمات.

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

 الطرق التالية:

B 

* محاوالت لتجّنب األفكار أو المشاعر أو المحادثات المتعلقة 
 .بالصدمة

محاوالت لتجّنب األماكن أو األشخاص الذين يستحضرون ذكريات * 
 .الصدمة

التجنب المستمر 
زات التي ُتذّكر للمحف

بالصدمِة والَخَدِر في 
االستجابة العامة، 
مقارنة بالسابق ما قبل 
الصدمة، والُمعّبر عنها 

 بـما يلي:

C 



* عدم القدرة على تذكر الجوانب المهمة للصدمة )غالًبا، فقدان ذاكرة 
 (.فصامي، ليس نتيجة إصابة في الرأس أو كحول أو مخدرات

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

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

 .مشاعر سلبية متعلقة بالصدمة )الخوف، الغضب، الذنب، الخجل(* 
 .سابققّلة االهتمام باألنشطة مقارنة بال* 
الشعور بالغربة أو االغتراب عن اآلخرين )فيما ُيعرف بـ"السلوك * 

 (.على سبيل المثال "اآللي
* انخفاض سعة المشاعر واستنزافها، وعدم القدرة على الشعور 

 بالعواطف اإليجابية.

التغييرات السلبية 
باإلدراك والمزاج والتي 
بدأت و/أو تفاقمت بعد 
الحادث الصادم، وتتمّثل 

ى األقل في اثنين مّما عل
 يلي:

D 

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

زيادة األعراض من 
اإلثارة المفرطة )وهو ما 

موجوًدا ما قبل لم يكن 
الصدمة(، ُمعبًَّرا عنها 
في اثنين أو أكثر مّما 

 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 

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

 
H 

  :التغييرات الرئيسية التي تّم إدخالها في اإلصدار الجديد مقارنة باإلصدارات السابقة، تتمّثل في اآلتي 



الفصل الخاص باضطرابات القلق، وتّم من  " DSM -5تّمت إزالة فئة اضطراب ما بعد الصدمة في " .1
نقله إلى حلقة خاصة من االضطرابات المرتبطة بالضغوط والصدمات. هذا التغيير يعكس التصور 

 بأّن القلق هو مجرد أحد أقواس االستجابات لألحداث الصادمة.
لنطاق من ردود تّمت إضافة فئة التغيرات السلبية باإلدراك والمزاج. إّن إضافة هذه الفئة ُيعطي نفس ا .2

الفعل التي تتفاوت ما بين الشعور بلوم الذات أو اللوم من اآلخرين، والعار، واالغتراب عن اآلخرين، 
 .وانخفاض األنشطة، وعدم القدرة على تذكر الجوانب الرئيسية للحدث

 تّمت صياغة معايير فريدة ومنفصلة الضطراب ما بعد الصدمة تحت سن السادسة، وفق ما يلي: .3
ر يشير إلى ما ُيعتبر "التعرض لحدث صادم"، وال يشمل موًتا مفاجًئا وغير متوقع لصديق معيا -أ

(، ولكن بالمقارنة -4DSMكما كان الحال في ) أو أحد أفراد األسرة في ظل ظروف طبيعية
تدخل وتشمل األحداث المؤلمة ألفراد األسرة أو أصدقاء ضحايا االغتصاب والمرضى المصابين 

هدد الحياة، والذين يخوضون تجارب مؤلمة أو الصدمات التي يتعرض لها مقدمو بأمراض خطرة ت
، وُيرى "المساعدات، وُيضاف إلى هذا البند كل ما يعتبر "صدمة ثانوية" أو "صدمة غير مباشرة

 أّنها صدمة بوضوح.
في ظروف عنيفة ألحد ) هناك أيًضا اعتراف بالصدمة الناتجة عن الموت )أو التهديد بالموت -ب

 أفراد األسرة أو صديق مقرب.
 باإلضافة إلى ذلك، تّمت إزالة المعيار الذي يتطلب استجابة الذعر أو العجز. -ت
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