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 DSM-5ات العقلية تالذليل اإلحصائي والتشخيصي لالضطرا
   إضطراتات الشخصية[ 18] 

نمط دائم ( أ: المحكات التشخٌصة إلضطراب الشخصٌة العام كما ٌلً

نحرؾ بشكل ملحوظ عن تولعات ممن الخبرة الداخلٌة والسلون ال

 :  من المجاالت التالٌة( أو أكثر)وٌتضح فً إثنٌن . ثمافة الفرد

 (.أي سبل إدران وتفسٌر الذات، واآلخرٌن، واألحداث)المعرفة . 1

 (. أي مدى وشدة؛ التوتر، ومالءمة اإلستجابة اإلنفعالٌة)الوجدان . 2

 .  السٌطرة على اإلنفعاالت. 4األداء البٌن شخصً  . 3

هذا النمط دائم ؼٌر مرن واسع اإلنتشار عبر مجموعة واسعة ( ب

هذا النمط دائم ٌؤدي إلى ( ج.من الموالؾ الشخصٌة واإلجتماعٌة

بداٌة ظهوره فً المراهمة أو ( د.... ضائمة إكلٌنٌكٌة فً المجاالت 

بإعتباره مظهرا أو نتٌجة إلضطراب  وال( هـ .مرحلة البلوغ المبكر

 (االرتجاج)ال ٌعزو ألسباب فسٌولوجٌة لمادة أو حالة طبٌة ( و. آخر
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جنون )إضطرابات الشخصٌة البارانوٌدٌة ( أ)الفئة : تنمسم لثالث فئات# 

األفراد الذٌن ٌعانون من هذه . ، والفصامٌة، وذو النمط الفصامً(العظمة

الفئة وتشمل . اإلضطرابات ؼالبا ما تظهر علٌهم سلوكٌات ؼرٌبة أو شاذة

إضطرابات الشخصٌة المضادة للمجتمع، البٌنٌة، الهستٌرٌة، ( ب)

األفراد الذٌن ٌعانون من هذه اإلضطرابات ؼالبا ما ٌُظهرون . والنرجسٌة

(  ج)الفئة . السلون المسرحً، اإلنفعالً، أو األطوار السلوكٌة الؽرٌبة

واألفراد . وتشمل الشخصٌة االنطوائٌة، اإلعتمادٌة، والوسواسٌة المهرٌة

.  الذٌن ٌعانون من هذه اإلضطرابات ؼالبا ما ٌظهر علٌهم الملك أو الخوؾ

على الرؼم من فائدته فً  -هذا ( الكتل)وتجدر اإلشارة إلى أن نظام الفئات 

 .لدٌه لٌود خطٌرة ولم ٌتم التحمك منه -بعض الحاالت البحثٌة والتعلٌمٌة 

 لد ٌُصاب الفرد بأكثر من اضطراب مندرج تحت أكثر من فئة# 

: ألي  9,1و % / 6= الفئة ج/ :  1,5= الفئة ب / :  5,7= الفئة أ#

 .  اضطراب فً الشخصٌة

  



 DSM-5العقلية ت الذليل اإلحصائي والتشخيصي لالضطراتا
 

 إضطراب الشخصٌة البارنوٌدٌة # ( أ)كتلة إضطرابات الشخصٌة ( 1

عدم الثمة الممتدة والشن فً اآلخرٌن، تبدأ من مرحلة البلوغ المبكر، ( أ

، من منظور (أو أكثر)فً أربعة ، كما ٌتبٌن مختلفة سٌالاتوفً 

  -دون أساس كاؾ  -اآلخرون المشتبه بهم . 1: كما ٌلًالمضطرب 

مشؽولون بالشكون ؼٌر المبررة . 2 .مستؽلون، ٌُضرون، أو ٌخادعون

اإلحجام عن الثمة فً . 3. حول والء أو الثمة من األصدلاء أو الشركاء

اآلخرٌن بسبب الخوؾ ؼٌر المبرر، مما ٌؤدي إلى إستخدام المعلومات 

الؽٌر )ٌمرأ المعانً الُمهِدَدة والمهٌنة الضمنٌة . 4. بشكل ضار ضد االخر

ٌُعانً بإستمرار من . 5. من خالل لوّي التصرٌحات أو األحداث( صرٌحة

ٌدرن الهجمات على . 6(. والشتائم واإلهانات، أو اإلزدراء)الضؽائن 

، وٌكون رد الفعل سرٌع  (لٌست واضحة لآلخرٌن)شخصٌته أو سمعته 

إخالص من فً لدٌه شكون متكررة، دون مبرر، . 7. هجوم مضادوبؽضب 

 ....ال ٌحدث حصرا أثناء الفصام، ( ب .الزوج أو الشرٌن الجنسً
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نمط السائد هو اإلنعزال عن ( أإضطراب الشخصٌة الفصامٌة # 

العاللات االجتماعٌة، ومدى محدود من التعبٌرات اإلنفعالٌة فً 

الموالؾ بٌن األشخاص، وٌبدأ هذا النمط من مرحلة البلوغ المبكر، 

ال ٌرؼب وال ٌتمتع بعاللات .  1: من التالً( أو أكثر)أربعة ٌتبٌن من 

لدٌه . 3. ٌختار دائماً األنشطة اإلنفرادٌة. 2. وثٌمة، حتى األسرة

ٌستمتع للٌالً  من أي . 4. الملٌل من الخبرات الجنسٌة مع الشرٌن

ٌفتمر إلى األصدلاء الحمٌمٌن ؼٌر األلارب من الدرجة . 5. نشاط

 .  ٌُظهر عدم المباالة لمدح أو إنتماد اآلخرٌن. 6. األولى

 . ٌُظهر إنفعاالت باردة، إنعزال، أو وجدان سطحً. 7

وال ٌُعزى /ال ٌحدث حصرا أثناء الفصام، وإضطراب ثنائً المطب ( ب

 .إلى التأثٌرات الفسٌولوجٌة لحالة طبٌة أخرى
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نمط سائد من العجز االجتماعً ( أ: إضطراب الشخصٌة ذو النمط الفصامً # 

والبٌن شخصً الواضح، مع عدم الراحة الحاد، وإنخفاض المدرة على إلامة 

عاللات وثٌمة، فضال عن التشوهات وؼرابة أطوار السلون المعرفً أو 

اإلدراكً، وٌبدأ فً مرحلة البلوغ المبكر، وٌوجد فً سٌالات متنوعة، كما هو 

بإستثناء ضالل )أفكار اإلشارة . 1: من التالً( أو أكثر)مبٌن فً خمسة 

معتمدات ؼرٌبة أو التفكٌر الخرافً الذي ٌؤثر فً السلون . 2(. اإلشارة

الحاسة "على سبٌل المثال،اإلعتماد فً)وٌتعارض مع المعاٌٌر الثمافٌة الفرعٌة 

؛ وفً األطفال والمراهمٌن، توجد األوهام ؼرٌبة واإلنشؽال الكامل "السادسة

. 4. الخبرات الحسٌة ؼٌر عادٌة، بما فً ذلن الخداعات الجسدٌة. 3(. بها

. 6(. جنون العظمة)البارانوٌدي اإلرتٌاب أو التفكٌر  .5التفكٌر والكالم الؽرٌب 

عدم . 8. السلون أو المظهر ؼرٌب، او شاذ. 7. وجدان ؼٌر مالئم أو محدود

الملك االجتماعً . 9. األولىاألصدلاء الحمٌمٌن ؼٌر األلارب من الدرجة وجود 

.  المفرط الذي ال ٌملل مع األلفة، وٌمٌل إلى أن ٌتالزم مع المخاوؾ البارنوٌدٌة

 ... ال ٌحدث حصرا أثناء الفصام( ب
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 إضطراب الشخصٌة المضادة للمجتمع # : ( ب)كتلة إضطرابات الشخصٌة ( 2

 15نمط سائد من عدم إحترام وإنتهان حموق اآلخرٌن، وٌحدث منذ سن ( أ  

الفشل فً التوافك مع . 1: من التالً( أو أكثر) ثالثةعاما، كما ٌتبٌن من 

المعاٌٌر اإلجتماعٌة فٌما ٌتعلك بالسلوكٌات المانونٌة، كما ٌتبٌن من تكرار أداء 

الكذب المتكرر، األسماء المستعارة، أو . 2. األفعال التً تؤدي إلى الحبس

التهور أو الفشل فً . 3. خداع اآلخرٌن من أجل الربح الشخصً أو المتعة

.  5(. الخنالات واإلعتداءات الجسدٌة)التهٌج والعدوانٌة. 4. التخطٌط للمستمبل

اإلتساق فً عدم المسئولٌة، . 6. عدم مراعاة سالمة النفس أو سالمة اآلخرٌن

إنعدام اإلحساس بالندم، مما ٌدل على كونه ؼٌر مبال بأذى اآلخرٌن، أو . 7

 .  سوء المعاملة، أو السرلة من آخر

ً  18ٌكون ُعمر الفرد ال ٌمل عن ( ب  .عاما

ً  15هنان دلٌل على إضطراب السلون بداٌة من سن ( ج  .عاما
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نمط سائد من عدم اإلستمرار فً العاللات ( أ: اب الشخصٌة البٌنٌةإضطر# 
البٌشخصٌة، صورة الذات، والوجدان، إندفاعٌة واضحة، ٌبدأ فً مرحلة البلوغ 

 :من التالً( أو أكثر)خمسة المبكر، كما ٌتبٌن من 
نمط من العاللات . 2. الجهود الشدٌدة لتجنب الهجر الحمٌمً أو المتخٌل. 1

البٌنشخصٌة ؼٌر مستمرة والحادة، والتً تتمٌز بالتناوب بٌن النمٌضٌن من 
عدم إستمرار الملحوظ فً : إضطراب الهوٌة. 3.التعظٌم وتخفٌض المٌمة

اإلندفاع فً إثنٌن على األلل من المجاالت . 4. صورة الذات أو الشعور بالذات
مثل اإلنفاق، الجنس، تعاطً المخدرات، )التً ٌحتمل أن تكون ضارة للذات 

السلون اإلنتحاري المتكرر، . 5(.  المٌادة المتهورة، الشراهة عند تناول الطعام
عدم اإلستمرار العاطفً . 6. واإلٌماءات، أو تهدٌدات، أو سلون تشوٌه الذات

مثل إنزعاج عرضٌة شدٌد، التهٌج، أو )ٌشٌر إلى رد فعل مزاجً ملحوظ 
 (.ٌستؽرق بضع ساعات وأكثر إال نادرا بضعة أٌامالملك، عادة ما 

ؼضب شدٌد وؼٌر مالئم، أو صعوبة فً . 8. مشاعر مزمنة من الفراغ. 7
التفكٌر العابر بجنون العظمة أو أعراض . 9. السٌطرة على الؽضب الشدٌد

 .فصامٌة شدٌدة مرتبطة بالتوتر
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ٌوجد نمط سائد من اإلنفعالٌة ( أ: راب الشخصٌة الهستٌرٌةإضط# 
المفرطة والسعً نحو جذب اإلنتباة، ٌبدأ فً مرحلة البلوغ المبكر، 

من ( أو أكثر)خمسة وٌظهر فً سٌالات متنوعة ، كما ٌتبٌن من 
 :  التالً

هً لٌس فً / عدم الشعور بالراحة فً الحاالت التً ٌكون هو . 1
ؼالبا ما ٌتمٌز التفاعل مع اآلخرٌن بالسلون ؼٌر . 2. مركز اإلنتباه

تعبٌرات ضحلة عن . 3. الالئك المتضمن إؼراء جنسً أو إستفزازي
 . اإلنفعاالت

ٌستخدم بإستمرار المظهر الجسدي لجذب إنتباه االخرٌن نحو . 4
 . الذات

 .  أسلوب الكالم إنطباعً بشكل مفرط وٌفتمر إلى التفاصٌل. 5
عروض درامٌة ومسرحٌة عن الذات، والتعبٌر المبالػ فٌه عن . 6

 .  اإلنفعال
 (. أي ٌتأثر بسهولة من لبل اآلخرٌن أو الظروؾ)سهل إٌحاء . 7
 .ٌرى العاللات أكثر حمٌمٌة مما هً علٌه فً الوالع. 8
 
 
 
 
  
  



 DSM-5طراتات العقلية الضالذليل اإلحصائي والتشخيصي ل
ٌوجد نمط سائد من العظمة ( أ:  إضطراب الشخصٌة النرجسٌة#  

، والحاجة إلى اإلعجاب، وٌنمصه التعاطؾ، (فً الخٌال أو السلون)
من ( أو أكثر)من خمسة ٌبدأ فً مرحلة البلوغ المبكر، كما ٌتبٌن 

ٌبالػ فً اإلنجازات )شعور متكلؾ عن أهمٌة الذات . 1: التالً
. 2(. والمواهب وٌتولع أن ٌُعترؾ بتفوله دون إنجازات متناسبة

مشؽول بأوهام ؼٌر محدودة عن النجاح والموة والذكاء، والجمال، أو 
ٌعتمد أنه متفّرد من نوعه، وال ٌمكن فهمه أو . 3. الحب المثالً

(. أو المؤسسات)إلترانه إال من لِبل اآلخرٌن ذوي المراكز الخاصة 
لدٌه شعور اإلستحماق . 5. ٌتطلب اإلعجاب المفرط من اآلخرٌن. 4
.  ٌتسم باإلستؽاللٌة بٌن األشخاص. 6(. أي تولعات بمعامله تمٌٌزٌة)
ؼٌر مستعد لإلعتراؾ أو التعاطؾ مع مشاعر : ٌفتمر إلى التعاطؾ. 7

 .وإحتٌاجات اآلخرٌن
 .  ؼالبا ما ٌؽار من اآلخرٌن أو ٌعتمد أن اآلخرٌن ٌحسدونه. 8
 .ٌتسم بسلوكٌات أو موالؾ متعجرفة متؽطرسة. 9
  
 
 
  



 DSM-5راتات العقلية طالذليل اإلحصائي والتشخيصي لالض
إضطراب الشخصٌة التجنبٌة  #:(ج)كتلة إضطرابات الشخصٌة ( 3 

 (اإلنطوائٌة)
ٌوجد نمط سائد من التثبٌط اإلجتماعً، ومشاعر عدم الكفاٌة، (  أ 

وفرط الحساسٌة للتمٌٌم السلبً، وٌبدأ فً مرحلة البلوغ المبكر، كما 
ٌتجنب األنشطة المهنٌة التً . 1: من التالً( أو أكثر)من أربعة ٌتبٌن 

تنطوي على إتصال كبٌر بٌن األشخاص بسبب الخوؾ من اإلنتماد، 
مع ( اإلنحراط)ال ٌرؼب فً التورط . 2. عدم الموافمة، أو الرفض

ٌُظهر ضبط النفس فً إطار . 3. الناس إال بعد التأكد من حبهم
مشؽول . 4. العاللات الحمٌمة بسبب الخوؾ من العار أو السخرٌة
ٌُحدث كؾ . 5. بالتعرض لإلنتماد أو الرفض فً الموالؾ اإلجتماعٌة

رؤٌته . 6فً الموالؾ  البٌنشخصٌة الجدٌدة بسبب مشاعر النمص 
لنفسه بأنه ؼٌر كفؤ إجتماعٌاً، شخصٌة ؼٌر جذابة، أو ألل شأنا من 

متردد بشكل ؼٌر عادي لتحمل المخاطر الشخصٌة أو . 7. اآلخرٌن
 .اإلنخراط فً أي أنشطة جدٌدة ألنها لد تكون محرجة
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ٌوجد حاجة متفشٌة ومفرطة إلى ( أ: إضطراب الشخصٌة اإلعتمادٌة# 
توخً الحذر الذي ٌؤدي إلى سلون خاضع والتشبث ومخاوؾ من 

(  أو أكثر)خمسة اإلنفصال، وٌبدأ فً مرحلة البلوغ المبكر، كما ٌتبٌن من 
لدٌه صعوبة فً إتخاذ المرارات الٌومٌة دون وجود كمٌة . 1:من التالً

الحاجة لتحمل اآلخرٌن . 2. زائدة من المشورة والطمأنٌنة من اآلخرٌن
لدٌه صعوبة فً . 3.حٌاتها/ مسؤولٌة معظم المجاالت الرئٌسٌة لحٌاته 

التعبٌر عن الخالؾ مع اآلخرٌن بسبب الخوؾ من فمدان الدعم أو 
لدٌه صعوبة . 4(. ال تشمل مخاوؾ والعٌة من العماب: ملحوظة. )الموافمة

بسبب عدم وجود الثمة بالنفس فً المدرة )فً بدء مشارٌع أو فعل األشٌاء 
ٌذهب إلى . 5(. على الُحكم أو لدراته أكثر من عدم وجود الحافز أو الطالة

مدى بعٌد للحصول على الحنو والدعم من اآلخرٌن، إلى حد التطوع للمٌام 
ٌشعر بعدم اإلرتٌاح أو العجز بسبب المخاوؾ . 6. بأشٌاء تكون ؼٌر سارة

 .نفسها/ المبالػ فٌها من عدم المدرة على رعاٌة نفسه 
عندما تنتهً عاللة وثٌمة، ٌسعى على وجه السرعة إلى عاللة أخرى . 7

 .   كمصدر للرعاٌة والدعم
 مشؽولة بشكل ؼٌر والعً بالمخاوؾ من أن ٌُترن لرعاٌة نفسه. 8
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ٌوجد نمط سائد من اإلنشؽال (  أ :  المهرٌة –إضطراب الشخصٌة الوسواسٌة # 
بالنظام، الكمالٌة، والسٌطرة العملٌة والشخصٌة، على حساب المرونة 

أو )أربعة واإلنفتاح، والكفاءة، وٌبدأ فً مرحلة البلوغ المبكر، كما ٌتبٌن من 
اإلنشؽال بالتفاصٌل والمواعد واللوائح والنظام، والتنظٌم، . 1 :من التالً (أكثر

 .  أو جداول لدرجة أنه ٌتم فمدان النمطة الرئٌسٌة للعمل أو النشاط 
 همةعلى إكمال المعدم المدرة)إظهار الكمالٌة التً تتداخل مع إنتهاء المهمة . 2

ٌُكّرس نفسه بشكل مفرط . 3. (ألنه لم ٌتم الوفاء بمعاٌٌر صارمة أكثر من الالزم
 .للعمل واإلنتاجٌة، وإستبعاد أي أنشطة ترفٌهٌة والصدالات

ٌتسم بضمٌر حً، الدلة، وعدم المرونة حول مسائل األخالق، واألخالق، أو . 4
ؼٌر لادر على تجاهل . 5(. ال ٌضع فً اإلعتبار الهوٌة الثمافٌة أو الدٌنٌة)المٌم 

 .ٌكون لها أي لٌمة عاطفٌةال األشٌاء البالٌة أو التً ال لٌمة لها، حتى عندما 
لها / ٌمتنع عن تفوٌض المهام أو العمل إلى اآلخرٌن، ما لم ٌمدم بالضبط له . 6

ٌتبنى أسلوب البُخل فً اإلنفاق نحو الذات . 7. طرٌمة للمٌام بهذه المهام
ٌنظر إلى المال على أنه شًء ٌجب إكتنازه للكوارث . واآلخرٌن على حد سواء

 .ٌُظهر الصالبة والعناد. 8.  فً المستمبل
  



 DSM-5الذليل اإلحصائي والتشخيصي لالضطراتات العقلية 
 

تؽٌّر فً الشخصٌة ٌشٌر إلى حاالت طبٌة #  : رابات شخصٌة أخرىإضط( 4
 ،Disinhibitedالنمط المتهّور  ،Labileمثل النمط ؼٌر المستمر أخرى

النمط العدوانً، النمط المتبلد، النمط البارانوٌدي، نمط آخر، نمط مرّكب، نمط 
 ؼٌر محدد

 إضطراب شخصٌة آخر محدد # 
 إضطراب شخصٌة آخر ؼٌر محدد # 
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شائعة ندبًيا، (  13الفرق تينه وتني ) إضطراتات اإلحنرافات اجلنسية[ 19] 

فيسا يتعمق باضظرابات االنحرافات الجشدية  األخرى، ويشظهي بعزيا عمى أفعال 
ُمْرضية، إال أنيا تدبب ضرر محتسل لآلخرين، وترشف عمى أنيا جرائم /مذبعة 
ال تغظي االضظرابات الثسانية السدرجة في القائسة كل اضظرابات . جشائية

تم التعرف عمى العذرات من االنحرافات الجشدية . االنحرافات الجشدية السحتسمة
السسّيزة وتم تدسيتيا، ومعظسيا تقريبا  بدبب عهاقبو الدمبية عمى الفرد أو 

 ...  اآلخرين 
 .. تعتسد السجسهعة األولى من االضظرابات عمى تفزيبلت الشذاط الذاذ؛ = 
 تعتسد السجسهعة الثانية من االضظرابات عمى تفزيبلت األىداف الذاذة= 

إلى أي اىتسام جشدي  "paraphilia" يذير السرظمح االنحراف الجشدي ** 
شديد ومدتسر السختمف عن االىتسام الجشدي في تحفيز األعزاء التشاسمية أو 

أي اىتسام جشدي أكبر من أو )التييئة بالسبلطفة لذركاء بذريين عاديين 
 ( .... تداوي االىتسامات الجشدية السعتادة

الذذوذ الجشدي شرط ضروري ولكشو ليس شرطا كافيا لئلصابة باضظراب --
االنحراف الجشدي، كسا أن االذذوذ الجشدي بحد ذاتو ال يبرر أو يتظمب 

( ب.. الظبيعة الشهعية لبلضظراب ( يجب تحقق أ. .. بالزرورة تدخل إكميشيكي
 أصبح شذوذا ( ب)فإذا لم يتحقق ... الشتائج الدمبية 
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تكرار وشدة اإلستثارة الجنسٌة  من مرالبة شخص  ( أ: إضطراب التلصص #  

على األلل،  كما ستة أشهر عاِر، أو منخرط فً نشاط جنسً، وذلن لمدى فترة 
 . ٌتضح من التخٌالت ،الرؼبة، أو السلوكٌات

تصّرؾ الفرد وفك هذه الرؼبات الجنسٌة مع شخص دون رضاه، أو الحث (  ب
الجنسً أو التخٌالت، ٌسبب كرب مهم إكلٌنٌكٌاً، أو خلل فً المجاالت 

 .اإلجتماعٌة والمهنٌة، أو مجاالت مهمة أخرى
 18أو ٌتصرؾ على الؽرائز وهو فً ُعمر / ٌعانً الفرد من االستثارة و( ج

 .  سنة على األلل
هو إثارة جنسٌة بتعري األعضاء الجنسٌة لـ أطفال لبل : إضطراب التعّري # 

 ً وٌمكن إستخدام . البلوغ، ألفراد ناضجٌن فٌزٌمٌاً، ألطفال ناضجٌن فٌزٌمٌا
تكرار وشدة اإلستثارة الجنسٌة مع عرض (  أ: المحكات التااٌة فً التشخٌص

على األلل، كما فترة ستة أشهر األعضاء التناسلٌة لشخص آخر وذلن لمدى 
 .  ٌتضح من األوهام،الرؼبة، أو السلوكٌات

تصّرؾ الفرد وفك هذه الرؼبات الجنسٌة مع شخص دون رضاه، أو الحث (  ب
 .....  الجنسً أو التخٌالت، ٌسبب كرب مهم 
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تكرار وشدة اإلستثارة الجنسٌة للمس أو ( أ: إضطراب التحّرش الجنسً # 
على األلل، كما ستة أشهر فرن جسد شخص دون رضاه، وذلن لمدى فترة 

 .  ٌتضح من األوهام،الرؼبة، أو السلوكٌات
تصّرؾ الفرد وفك هذه الرؼبات الجنسٌة مع شخص دون رضاه، مما ٌؤدي  (  ب

 ....  كرب مهم إكلٌنٌكٌاً، 
تكرار وشدة اإلستثارة الجنسٌة للتعرض ( أ: إضطراب الماسوشٌة الجنسً# 

على األلل، ستة أشهر لإلذالل والضرب فً العاللة الحمٌمة، وذلن لمدى فترة 
 ( .......  ب. كما ٌتضح من األوهام،الرؼبة، أو السلوكٌات

التلذذ الجنسً من إذالل وضرب الطرؾ اآلخر، : إضطراب السادٌة الجنسً# 
 .  وال ٌوجد ماسوشٌة بدون سادٌة من الطرؾ اآلخر فً العاللة الحمٌمة

تكرار وشدة اإلستثارة الجنسٌة وأٌضا النشاط  ( أ:  إضطراب عشك األطفال# 
، (سنة أو ألل 13عادة فً سن )الجنسً مع األطفال لبل سن البلوغ أو األطفال 

تصّرؾ الفرد وفك هذه الرؼبات أو ( ب...على األلل، ستة أشهر وذلن لمدة 
 .  الحث الجنسً، ٌسبب الكرب كما ٌوجد صعوبة فً التعامل مع اآلخرٌن

سنة وٌكون أكبر بخمس سنوات على  16ٌكون الفرد على األلل فً سن ( ج
 (.  أ)األلل من الطفل أو األطفال فً المعٌار 
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تكرار وشدة اإلستثارة الجنسٌة سواء من إستخدام (  أ:  إضطراب الفٌتٌشٌة# 
األجسام ؼٌر الحٌة أو التركٌز المحدد للؽاٌة على جزء من الجسم ؼٌر تناسلً، 

 على األلل، ستة أشهر وذلن لمدى فترة 
 ...الحث الجنسً أو التخٌالت الجنسٌة، ٌسبب كرب مهم إكلٌنٌكٌاً، ( ب
كما )ال تمتصر الموضوعات الفٌتٌشٌة على المواد المستخدمة فً المالبس ( ج

أو أجهزة مصممة خصٌصا بؽرض تحفٌز ( فً إضطراب إرتداء اللبس المؽاٌر
 .األعضاء التناسلٌة عن طرٌك اللمس

تكرار وشدة اإلستثارة ( أ:  إضطراب الرؼبة فً لبس مالبس الجنس اآلخر# 
ستة الجنسٌة عبر خلع المالبس ولبس مالبس الجنس اآلخر، وذلن لمدى فترة 

 ....ل، أشهر على األل
 .....  الحث الجنسً أو التخٌالت الجنسٌة، ٌسبب كرب مهم إكلٌنٌكٌاً، ( ب
 ....  إضطراب جنسً آخر محدد # 
 ....إضطراب جنسً آخر ؼٌر محدد # 
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 : إضطراتات عقلية أخرى[ 20] 

 اضظراب عقمي آخر محدد يذير إلى حالة طبية أخرى # 
 إضظراب عقمي آخر غير محدد يذير إلى حالة طبية أخرى # 
 إضظراب عقمي محدد آخر # 
 إضظراب عقمي غير محدد آخر # 
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إضطراتات احلركة الناجتة عن أسثاب طثية واآلثار السلثية [ 21] 

إدارة العبلج ( 1تم ادراج ىذه الفئة أىسيتيا الستكررة في  لألدوية( اجلانثية)
التذخيص ( 2الظبي لبلضظرابات العقمية أو غيرىا من الحاالت الظبية و 

 .  الفارقي لبلضظرابات العقمية
مرظمحا قديًسا ألنو يبرز  neurolepticأصبح مرظمح مزادات الذىان == 

ميل األدوية السزادة لمذىان ألن تكهن سببا في حركات غير طبيعية، ويتم 
التي ىي أقل احتسالية   antipsychoticاستبدالو بسرظمح مزادات الذىان 

 لمتدبب في االضظرابات الحركية التي يدببيا الدواء
، أو (باركشدهن )الذمل الرعاش باركشدهنهية الشاتجة عن مزاد الذىان ( 1

، أو (أي فقدان الحركة أو صعهبة بدء الحركة)الربلبة العزمية أو الحركية 
 بطء الحركة التي تتظهر في غزهن بزعة أسابيع من بدء أو رفع جرعة الدواء

 (.  مزادات الذىان)
تعذر *تهتر حاد ناتج عن األدوية  : * الستبلزمة الخبيثة لسزادات الذىان(2

 حاد لمجمهس ناتج عن األدوية 
تحدث عادًة .. حركات رقريو الذكل أو كشعية الإرادية )خمل الحركة الستأخر ( 3

 (  في المدان أو القدم الدفمي من الهجو
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 اليزة الهضعية الشاتجة عن األدوية ( 4 

أدوية غير مزادات )إضظراب حركة آخر ناتج عن األدوية الظبية أخرى (5
 (  الذىان

اإلكتئاب والتي كانت تؤخذ بذكٍل مدتسر لسدة شير متبلزمة وقف مزادات ( 6
أيام وعادة ما تذسل مظاىر حدية،  4-2عمى األقل، تبدأ األعراض عادة خبلل 

جددية، ومعرفية عاطفية محددة، ومن األعراض الحدية الجددية الستكررة 
والسذكهرة عادًة؛ ومزات من الزهء، أحاسيس صدمة كيربائية، الغثيان، وفرط 

.  االستجابة لمزهضاء أو األضهاء، مذاعر من القمق والرىبة غير السحددة
وتشخفض األعراض عن طريق استعسال نفس الدواء مرة أخرى أو بعد البدء في 

 استخدام دواء آخر ذو آلية عبلجية مذابية، 
اختيارية االستخدام من قبل السختص ولكن  : تاثيرات سمبية أخرى لؤلدوية( 7

 عشدما تكهن أعراض ميسة مثل ضغط الدم 
 

 [ 22]السحهر  298 – 281من  
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