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 أداة قیاس التشوش
  مالحظات من یجرى اإلختبار:

بعد مقابلة المریض مباشرة یجب علیك اإلجابة على األسئلة التالیة بناء على ما الحظتھ أثناء 

  المقابلة ومقیاس القدرة العقلیة المصغر واختبار سرد األرقام .

  بدایة حادة:

عن وضعھ األساسى؟ ھل ھناك دلیل على تغیر حاد فى الحالة العقلیة للمریض -أ - 1

نعم - 1

ال - 2

غیر متأكد - 3

لو كانت اإلجابة (نعم) من فضلك اوصف التغییر ومصدر المعلومة:  - ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقص اإلنتباه:

أو یجد صعوبة  تركیز االنتباه مثل سھولة تشتیت انتباھھھل وجد المریض صعوبة فى  -أ - 2

متابعة ما یقال أمامھ؟ في

غیر موجود طوال المقابلة - 1

طفیفة فى بعض األحیان أثناء المقابلةموجود بصورة  - 2

موجود بصورة واضحة فى بعض األحیان أثناء المقابلة - 3

غیر متأكد - 4

ھل   كان یذھب و یأتى أو  –بمعنى  -(لو وجد) ھل حدث تقلب في ھذا السلوك أثناءالمقابلة  -ب

  یزید ویقل في الشدة؟

نعم - 1

ال - 2

غیر متأكد - 3

غیر قابل للتطبیق - 4

صف ھذا السلوك:(لو وجد) من فضلك  - جـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفكیر غیر المنظم:

غیرھل كان تفكیر المریض غیر منظم أو غیر مترابط األفكار مثل الھمھمة أو الردود  -أ - 3

المرتبطة بالموضوع أو تدفق  األفكارغیر واضح أو غیر منطقي أو االنتقال من موضوع 

 إلي موضوع آخر بشكل غیر متوقع ؟
غیر موجود طوال المقابلة - 1

موجود بصورة طفیفة فى بعض األحیان أثناء المقابلة - 2

موجود بصورة واضحة فى بعض األحیان أثناء المقابلة - 3

غیر متأكد - 4

ھل   كان یذھب و یأتى أو  –بمعنى  -حدث تقلب في ھذا السلوك أثناءالمقابلة  (لو وجد) ھل -ب

  یزید ویقل في الشدة؟

نعم - 1

ال - 2

غیر متأكد - 3

غیر قابل للتطبیق - 4

(لو وجد) من فضلك صف ھذا السلوك: - جـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تغیر مستوى الوعي:

بشكل إجمالي كیف یمكنك تقدیر مستوى وعي المریض  - أ - 4

منتبھ (طبیعي)  - 1

یقظ ( شدید االنتباه, شدید الحساسیة للمثیرات البیئیة, من السھل جدا إزعاجھ) - 2

خامل  (ناعس, سھل االستثارة) - 3

فى سبات (صعب االستثارة) - 4

في حالة غیبوبة (غیر  قابل االستثارة) - 5

غیر متیقن - 6
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ھل  –بمعنى  - (إن كانت اإلجابة غیر "متنبھ") ھل حدث تقلب في ھذا السلوك أثناءالمقابلة  -ب

  كان یذھب و یأتى أو یزید ویقل في الشدة؟

نعم - 1

ال - 2

غیر متأكد - 3

غیر قابل للتطبیق - 4

(إن وجد) من فضلك صف ھذا السلوك: - جـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 فقدان التوجیھ/ التوھان:
ھل كان المریض یعاني من حالة توھان في أي وقت أثناء المقابلة مثل أن یعتقد أنھ كان -أ - 5

شفي أو ینام في السریر الخطأ أو یسیئ تقدیر الزمن ؟في مكان ما غیر المست

غیر موجود طوال المقابلة - 1

موجود بصورة طفیفة فى بعض األحیان أثناء المقابلة - 2

موجود بصورة واضحة فى بعض األحیان أثناء المقابلة - 3

غیر متأكد - 4

و یأتى ھل   كان یذھب  –بمعنى  -(إن وجد) ھل حدث تقلب في ھذا السلوك أثناءالمقابلة  -ب

  أو یزید ویقل في الشدة؟

نعم - 1

ال - 2

غیر متأكد - 3

غیر قابل للتطبیق - 4

(إن وجد) من فضلك صف ھذا السلوك: - جـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 خلل الذاكرة: 

ھل ظھرت علي المریض أیة مشكالت خاصة بالذاكرة أثناء المقابلة مثل عدم القدرة - أ  - 6

 علي تذكر أحداث وقعت في المستشفي أو صعوبة تذكر التعلیمات؟

غیر موجود طوال المقابلة - 1

موجود بصورة طفیفة فى بعض األحیان أثناء المقابلة - 2

األحیان أثناء المقابلة موجود بصورة واضحة فى بعض - 3

غیر متأكد - 4

ھل   كان یذھب و یأتى أو  -بمعنى  -(إن وجد) ھل حدث تقلب في ھذا السلوك أثناءالمقابلة  -ب

  یزید ویقل في الشدة؟

نعم - 1

ال - 2

غیر متأكد - 3

غیر قابل للتطبیق - 4

(إن وجد) من فضلك صف ھذا السلوك: - جـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اضطرابات االدراك

الھالوس -مثل –ھل ظھر على المریض أي دلیل لوجود اضطرابات في االدراك  - أ  - 7

 الحقیقة ال یتحرك)؟واألوھام وإساءة التفسیر (مثل اإلعتقاد بأن شیئا ما یتحرك وھو في 

غیر موجود طوال المقابلة - 1

موجود بصورة طفیفة فى بعض األحیان أثناء المقابلة - 2

موجود بصورة واضحة فى بعض األحیان أثناء المقابلة - 3

غیر متأكد - 4

ھل   كان یذھب و یأتى أو  -بمعنى  -(إن وجد) ھل حدث تقلب في ھذا السلوك أثناءالمقابلة  -ب

  یزید ویقل في الشدة؟

نعم - 1

ال - 2
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غیر متأكد - 3

غیر قابل للتطبیق - 4

(إن وجد) من فضلك صف ھذا التغیرات فى اإلدراك: - جـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــ

 اإلثارة النفسحركیة
(الجزء األول) فى أثناء المقابلة: ھل الحظت ھل في أى وقت كون النشاط الحركي لدى - أ  - 8

مثل التململ؛ وشد أغطیة السریر ،والنقر باألصابع أو تغییر  - المریض زائد بطریقة غیر معتادة

 وضع الجسم بشكل مفاجئ ومتكرر.
غیر موجود طوال المقابلة - 1

المقابلةموجود بصورة طفیفة فى بعض األحیان أثناء  - 2

موجود بصورة واضحة فى بعض األحیان أثناء المقابلة - 3

غیر متأكد - 4

ھل   كان یذھب و یأتى أو  -بمعنى  -(إن وجد) ھل حدث تقلب في ھذا السلوك أثناءالمقابلة  -ب

  یزید ویقل في الشدة؟

نعم - 1

ال - 2

غیر متأكد - 3

غیر قابل للتطبیق - 4

(إن وجد) من فضلك صف ھذا السلوك: - جـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــ

 التأخر النفسحركي
(الجزء الثانى) فى أثناء المقابلة: ھل الحظت ھل في أى وقت كون النشاط الحركي - أ - 8

مثل التبلد والتحدیق فى الفراغ والبقاء فى نفس  –ص بطریقة غیر معتادة لدى المریض ناق

  الوضعیة لمدة طویلة أو التحرك ببطء شدید؟

AGS CoCare: HELP

Reproduced by The American Geriatrics Society Inc. with permission. ©1999 Hospital Elder Life Program, LLC. 
For subscription and other information visit help.agscocare.org. All rights reserved.



Adapted from Inouye SK et al, Clarifying Confusion: The Confusion Assessment Method. A New 

Method for Detection of Delirium. Ann Intern Med. 1990; 113:941-8. Copyright 2003, Hospital 

Elder Life Program, LLC. 

غیر موجود طوال المقابلة - 1

موجود بصورة طفیفة فى بعض األحیان أثناء المقابلة - 2

موجود بصورة واضحة فى بعض األحیان أثناء المقابلة - 3

غیر متأكد - 4

ھل   كان یذھب و یأتى أو  -بمعنى  -تقلب في ھذا السلوك أثناءالمقابلة (إن وجد) ھل حدث  -ب

  یزید ویقل في الشدة؟

نعم - 1

ال - 2

غیر متأكد - 3

غیر قابل للتطبیق - 4

(إن وجد) من فضلك صف ھذا السلوك: - جـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تغیر فى دورة النوم /اإلستیقاظ:
-ھل ظھر على المریض أي دلیل على حدوث اضطراب في دورة النوم /االستیقاظ - أ - 9

 االفراط فى النوم نھارا واألرق لیال -مثل

نعم - 1

ال - 2

غیر متأكد - 3

 (لو نعم) من فضلك صف ھذا االضطراب: -ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 أداة قیاس التشوش - (اإلصدار المصغر)

 /  التاریخ:  / المقیم: ........................... 

 )1المربع( 
بدایة حادة و مسار متقلب:  -1

 ھناك أي دلیل علي حدوث تغییر حاد في الحالة الذھنیة للمریض عن الحالةھل   -أ

 األصلیة التي كان علیھا ؟ 

 بمعني ھل كان یذھب ویأتي أو–ھل كان السلوك غیر السوي متقلبا أثناء الیوم  -ب

 یزید ویقل فى الشدة ؟ 

 عدم اإلنتباه: .2

 أو یجد  یت انتباھھتركیز االنتباه مثل سھولة تشتھل وجد المریض صعوبة فى 

متابعة ما یقال أمامھ؟ صعوبة في 

)2المربع (  التفكٻر غیر المنظم: .3
  ھل كان تفكیر المریض غیر منظم أو غیر مترابط األفكار مثل الھمھمة أو 

الردود غیر المرتبطة بالموضوع أو تدفق  األفكارغیر واضح أو غیر منطقي 

 أو االنتقال من موضوع إلي موضوع آخر بشكل غیر متوقع ؟

 :تغیر مستوى الوعي .4

 بشكل إجمالي كیف یمكنك تقدیر مستوى وعي المریض؟

منتبھ (طبیعي)  -

 

  ھل قمت بوضع عالمة على أى شئ من داخل ھذا المربع؟

 ) وعنصر واحد 1إذا قمت بوضع عالمة على كل  العناصر فى المربع (
) فیوجد احتمال اإلصابة بالتشوش2المربع (على األقل فى 

یقظ ( شدید االنتباه, شدید الحساسیة  -

 البیئیة, من السھل جدا إزعاجھ)للمثیرات 

 , سھل االستثارة)ناعسكسول  (-

 (صعب االستثارة) فى سبات-

(غیر  قابل االستثارة)  في حالة غیبوبة-

 نعم ......  ال.........

 نعم ......   ال.........

 نعم ......  ال.........

 نعم ......  ال........

 نعم ......  ال.........
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