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 النسخة العربية  -(ITQالمقياس الدولي للصدمة النفسية )

 

 مقدمة

واضطراب الشدة ما  PTSDالضطراب الشدة ما بعد الرض  األساسيةز على السمات يتضمن هذا الملف مقياسا مخصرا ومبسط اللغة يرك  

بشكل متسق مع  ITQر االستبيان الدولي للصدمات النفسية و   ط  وقد ق قواعد التشخيص الواضحة. بحيث يطب  CPTSDب بعد الرض المرك  

بحيث يضمن أكبر قدر من الفائدة السريرية وإمكانية التطبيق  ICD-11النسخة الحادية عشرة  -التصنيف الدولي لألمراض مبادئ تنظيم

المنصوص عليه من قبل منظمة الصحة العالمية. ويعتبر هذا االستبيان مجانيا  ل التركيز على األعراض األساسية، بالنحوالدولي من خال

 PTSDخصوصا بما يتعلق بتعريف التعطل الوظيفي لـ  يتم تقييم هذا المقياس بشكل مستمر،و لالستخدام في القطاعات العامة ولكل المهتمين.

 ج عالجية مختلفة.  وأيضا بمحتوى البنود التشخيصية، ألن ذلك قد ينبئ بنتائ CPTSDو 

 

 كما يلي:  آلية التشخيص

 

PTSD والتي  ض )األعرامن  كل مجموعةفي من العرضين االثنين  على األقلواحد : يتطلب تشخيص اضراب الشدة ما بعد الرض تحقيق

. ويتطلب التشخيص (حساس القائم بالتهديداال( ٣( التجنب، )٢، )here and now( إعادة اختبار التجربة في الزمان والمكان الحاليين ١هي )

لتحقيق  ٢ ≤نتيجة يجب تحقيق ومن مؤشرات التعطل الوظيفي المرافق لهذه األعراض.  مؤشر واحد على األقلإلى ذلك تحقيق  باإلضافة

 عرض أو بند تعطل وظيفي. أي تشخيص 

 

CPTSD  : من  كل مجموعةمن العرضين االثنين في  على األقلواحد يتطلب تشخيص اضطراب الشدة ما بعد الرض المركب تحقيق

على واحد لتحقيق  إلضافةبااألعراض ) والتي هي: إعادة اختبار التجربة في الزمان والمكان الحاليين، والتجنب، واالحساس القائم بالتهديد(. 

( عدم االنتظام ١الثالثة: ) DSOاضطرابات تنظيم الذات من مجموعات  مجموعة كلمن مؤشرات التعطل الوظيفي االثنين في  األقل

 ( اضطراب العالقات االجتماعية. ٣( مفهوم سلبي للذات، )٢العاطفي، )

بسبب  وواحد على األقلمن مؤشرات التعطل الوظيفي بسبب أعراض اضطراب الشدة ما بعد الرض  واحد على األقليتحقق  يجب أن

 عرض أو بند تعطل وظيفي. أي لتحقيق تشخيص  ٢ ≤نتيجة ويجب تحقيق لتحديد التعطل الوظيفي.  DSOاضطرابات تنظيم الذات 

 

ففي حال . وليس كالهماتشخيصي اضطراب الشدة ما بعد الرض أو اضطراب الشدة ما بعد الرض المركب  أحديمكن لشخص ما أن يتلقى 

 فإنه لن يشخص باضطراب الشدة ما بعد الرض.  المركبحقق أي شخص معايير تشخيص اضطراب الشدة ما بعد الرض 

 التعليمات الخاصة بدرجات المقياس موجودة في أخر هذا المستند. 
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ة الحاديةالنسخة   وفقاالنفسية )الرضح( ) الصدمة عن استبيان  ي للتصنيف عشر  ( لألمراض الدول 

العصيبة. فعل لألشخاص على تجارب الحياة الصادمة أو  رّداتتنشأ أحياناً ك: تتوفر أدناه قائمة بالمشاكل والشكاوى التي تعليمات

 واإلجابة عن األسئلة المتعلقة بهذه التجربة.أكبر مقدار من الضيق لك التي تسبّب الرجاء تحديد التجربة 

 __________________________________________________ التجربة

 إجابة واحدة( حول ضع دائرةومتى حصلت هذه التجربة؟ )

  سنوات 10إلى  5منذ  د.  منذ أقل من ستة أشهر أ.

 سنة 20إلى  10منذ  . ـه      شهرا   12إلى  6منذ  ب.

 سنة 20منذ أكثر من  و.       سنوات 5منذ سنة إلى  ج. 

 

المشكلة هذه مقدار انزعاجك من جراء الرقم المناسب على يسار البند والذي يمثل بعناية ثم وضع دائرة حول  بندالرجاء قراءة كل 

 خالل الشهر الماضي.

 شديد هام  لمعتد خفيف منعدم 

P1.  جزءا  من الحدث أو التي ترتبط  تستعرضاألحالم المزعجة التي

 .بالحدث واضحا   ارتباطا  
0 1 2 3 4 

P2.   أحيانا  في ذهنك والتي  الصور أو الذكريات القوية التي تمر

 .في المكان والزمان الحاليين مجددا  تشعرك بأن الحدث يحصل 
0 1 2 3 4 

P3. بالتجربة العصيبة )على  الداخلية التي تذكركرات ك   ذ  الم  ب تجن

 .المشاعر أو األحاسيس الجسدية( وأسبيل المثال، األفكار 
0 1 2 3 4 

P4. رات  بتجن ذ ك   بالتجربة العصيبة )على  الخارجية التي تذكركالم 

سبيل المثال، األشخاص، األماكن، األحاديث، األشياء، األنشطة أو 
 .(األوضاع

0 1 2 3 4 

P5. 4 3 2 1 0 .البقاء في حال من التيقظ الشديد أو االحتراس أو الحذر 

P6.  4 3 2 1 0 اإلجفال.سرعة االهتياج أو سهولة 

      :المذكورة أعالهالمشاكل في الشهر الماضي، هل  

P7.  4 3 2 1 0 ؟حياتك االجتماعيةفي أثرت في عالقاتك أو 

P8. 4 3 2 1 0 ؟قدرتك على العمل في أثرت في عملك أو 

P9.  أو  رعاية أطفالكمن حياتك مثل آخر أثرت في أي جزء هام

 ؟المهام المدرسية أو الجامعية أو غيرها من األنشطة الهامة
0 1 2 3 4 
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تشير األسئلة إلى الطرق . عصيبةبأحداث صادمة أو  مّرواأشخاص أحياناً منها التي يعاني  األعراض وأالمشاكل يلي بعض  يماف 

الرجاء   .اآلخرينترتبط بها مع التي  النمطيةإلى الطرق  وأإلى نفسك بها تنظر التي  النمطيةالطرق إلى أو التي تشعر بها،  النمطية

 اإلجابة على األسئلة التالية بشكل يوافق كم تنطبق العبارات عليك. 

 شديد هام معتدل خفيف منعدم عليك؟العبارات هذه ق انطباكم 

C1 . 4 3 2 1 0 كي أهدأ.، أحتاج إلى وقت طويل باالضطرابشعر عندما أ 

C2 ..4 3 2 1 0 أشعر بفقدان اإلحساس أو بجمود عاطفي 

C3 4 3 2 1 0 .بأنني فاشل. أشعر 

C4 4 3 2 1 0 .القيمة. أشعر بأنني عديم 

C5 4 3 2 1 0 .األشخاص. أشعر بأنني بعيد أو منقطع عن 

C6 4 3 2 1 0 عاطفيا  من األشخاص.البقاء قريبا . أجد صعوبة في 

 

 

 

 المشاعر واألفكار عن نفسك:و بالعالقات صلةالمتّ خالل الشهر الماضي، هل المشاكل المذكورة أعاله 

C74 3 2 1 0 القلق أو الضيق بشأن عالقاتك أو حياتك االجتماعية؟ لك . سب بت 

C84 3 2 1 0 . أثرت في عملك أو في قدرتك على العمل؟ 

C9أو  رعاية أطفالكأجزاء هامة أخرى من حياتك مثل  ة. أثرت في أي

 المهام المدرسية أو الجامعية أو غيرها من األنشطة الهامة؟
0 1 2 3 4 
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A. ـ  مقياس  CPTSD و  PTSDالتشخيص ل
 

PTSD : 

 .يكون قد تحقق معيار تشخيص إعادة اختبار التجربة الصادمة ٢ ≤ P2أو  P1في حال كان  -１

 .يكون قد تحقق معيار تشخيص التجنب ٢ ≤ P4أو  P3حال كان في  -２

 يكون قد تحقق معيار تشخيص اإلحساس القائم بالتهديد.  ٢ ≤ P6أو   P5حال كان في  -３

   باإلضافة

 يكون قد تحقق معيار تشخيص التعطل الوظيفي.  ٢ ≤ P9أو  P8أو  P7على األقل واحد من  -４

 

 . كلها( 1-2-3-4، يجب أن تتحقق المعايير )PTSDيص لتشخ

 

 

CPTSD : 

 يكون قد تحقق معيار عدم االنتظام العاطفي.  ٢ ≤ C2أو   C1حال كان في  -１

 مفهوم سلبي للذات.يكون قد تحقق معيار ال ٢ ≤ C4أو  C3حال كان في  -２

 يكون قد تحقق معيار اضطراب العالقات االجتماعية. ٢ ≤ C6أو  C5في حال كان  -３

 باإلضافة

 DSOاضطرابات تنظيم الذات يكون قد تحقق االضطراب الوظيفي الناتج عن ل C9أو  C8أو  C7على األقل واحد من  -４

 

 .كلها (1-2-3-4) ، يجب أن تتحقق المعايير DSOلتشخيص اضطراب تنظيم الذات 

 

 

 

 . DSOمعايير اضطرابات تنظيم الذات  من دون تحقق PTSDيشخص اضطراب الشدة ما بعض الرض عند تحقق معايير لـ  •

 . DSOاضطرابات تنظيم الذات باإلضافة لتحقق  PTSDاضطراب الشدة ما بعد الرض المركب عند تحقيق معايير لـ يشخص  •

 .لوحدها DSO، أو تحقق معايير PTSDمعايير  عدم تحققفي حال  ال يعطى أي من التشخيصين •

 

 

 

B. درجات PTSD  وCPTSD بشكل بعدي (Dimensional ) 
 

 

 . DSOو   PTSDوجمعها للحصول على الناتج العام لـ  DSOو  PTSDيمكن حساب درجات أعراض 

 

PTSD 

 (Re= درجات إعادة اختبار التجربة في الزمان والمكان الحاليين ) P2و  P1( 4إلى   0مجموع درجات )من  -

 (Av= درجات التجنب ) P4و  P3( 4إلى   0مجموع درجات )من  -

 (Th= درجات اإلحساس القائم بالتهديد ) P6و  P5( 4إلى   0مجموع درجات )من  -

 . PTSD  =Re  +Av  +Thمجموع درجات  -

DSO 

 (.ADدرجات عدم االنتظام العاطفي )  = C2و  C1 ( 4إلى   0)من مجموع درجات  -

 (.NSCدرجات عدم االنتظام العاطفي )  = C4و  C3 ( 4إلى   0)من مجموع درجات  -

 (.DRدرجات عدم االنتظام العاطفي )  = C6و  C5 ( 4إلى   0)من مجموع درجات  -

 . DSO  =AD  +NSC  +DRمجموع درجات  -


