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انذنيم اإلحصائي وانرشخيصي نالضغشاتاخ انعقهيح جلًعيح 
  DSM انغة اننفسي األيشيكيح

 

 يختمف الDSM عؽICD  في كؾنو صسؼ خريرًا
انذنيم اإلحصائي " لالضظخابات الديكؾلؾجية وسسى 

 Diagnostic andوانرشخيصي نالضغشاتاخ انعقهيح 
statistical manual of mental disorders 

(DSM) 
 أي لبل) 9ٕ٘ٔأصدرت أول نشرة منه فً عامICD-7 

 (بثالث سنوات

 والثالث المعّدل 98ٓٔ، والثالث 9ٙ8ٔاإلصدار الثانً عام ،

، ثم ٕٓٓٓ  ، والرابع المعّدل عام99ٗٔ، والرابع 987ٔ

 ٖٕٔٓكان اإلصدار الخامس واألخٌر الذي تم نشره عام 

 

 

 
  



انذنيم اإلحصائي وانرشخيصي نالضغشاتاخ انعقهيح 
  DSM جلًعيح انغة اننفسي األيشيكيح

 
 الذخوط الديكؾمتخية إلصجارات جسعية الظب الشفدي

 األمخيكية لترشيف األمخاض الشفدية والعقمية
  حدب الثبات في الجراسات السبكخة عمى  :الثبات: أوال

DSM بسقارنو تذخيرات أزواج مؽ ( 1: بظخيقتيؽ
ندبة اتفاق مشخفزة بيؽ .... األخرائييؽ اإلكميشيكييؽ، 

في الفئات ( مشخفض% )20االتفاق // أعزاء كل زوج
يؾجج اتفاق مختفع بيؽ السذخريؽ في ( // السسيدة)الشؾعية 

عزؾي، ذىاني، أو اضظخابات )الفئات العامة العخيزة 
 شخرية

2 ) حداب االتفاق بيؽ تذخيص األخرائييؽ اإلكميشيكييؽ
في أوقات مختمفة، ( أي بأسمؾب إعادة االختبار)مختيؽ 

وانتيت الجراسات السدتخجمة ىحه الظخيقة إلى نفذ 
 السعمؾمات التي إنتيت إلييا الظخيقة األولى 
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  DSM جلًعيح انغة اننفسي األيشيكيح

 
  ٌرجع عدم ثبات النشرات المبكرة منDSM  إلى ثالثة أنواع

 :من األخطاء هً
 ٔ )٘ % ،منها إلى المرضى أنفسهم لتعاطٌهم عمالٌر مختلفة 
 ٕ )ٖٕ.٘ % ًمن األخطاء إلى عدم اتساق المشّخصٌن ف

 تكنٌكات الممابلة، وفً تفسٌر البٌانات المتماثلة،
 ٖ )ٕٙ.٘ % إلى أخطاء تشتك من لصور فً نظام

 .التشخٌص نفسه
  وهذه المشكالت هً التً أدت إلى تطور النشرة التصنٌفٌة

فً اإلصدارٌن الثالث، والثالث المعّدل لكً ٌصبح التصنٌف 
 أكثر ثباتاً داخلٌاً 

 ًعند حساب ثبات اإلصدار الثانDSM II  توصل إلى ثبات
ثالث فئات فمط هً التؤخر العملً، تعاطى الكحولٌات، 

 والُزمالت المرضٌة العضوٌة للمخ



انذنيم اإلحصائي وانرشخيصي نالضغشاتاخ انعقهيح 
  DSM جلًعيح انغة اننفسي األيشيكيح

 

 تصنف الفئات التشخٌصٌة فً اإلصدار الثالث من خالل السلوكٌات

مباشرة أكثر من السمات المستنتجة، باإلضافة إلى أنه امتد إلى عدد 

 فئة،  ٕٓٓمتسع من الفئات التشخٌصٌة وصل إلى أكثر من 

 

كانت فئات  اإلصدار الثانً ألل من مائة. 

 

  نتهت الدراسات إلى ثبات الفئات العرٌضة، وعدم ثبات الفئات اكما

 المرضٌة النوعٌة لإلصدار الثالث 

 

 

 
   



انذنيم اإلحصائي وانرشخيصي نالضغشاتاخ انعقهيح 
  DSM جلًعيح انغة اننفسي األيشيكيح

 

 شككت العدٌد من االنتمادات فً صدق وفائدة :  الصدق : ثانٌا

اإلصدارات المبكرة من الدلٌل اإلحصائً والتشخٌصً لالضطرابات 

، وعدم كفاءتها فً التوصل إلى معلومات عن DSMالعملٌة 

أي التنبإ بمستمبل محدد )أسباب األمراض وعالجها ومآلها 

 (.  لالضطراب

  ًكما أن ارتفاع الثبات ٌتطلب بالضرورة صدلا مرتفعاً، وبالتال

إلى  ٌشٌر  DSMالشن فً ثبات اإلصدارات األولى من الـ 

 ً  انخفاض الصدق أٌضا
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  DSM جلًعيح انغة اننفسي األيشيكيح

 
 ل

ّ
 اإلصذاس انثانث ادلعذ

 األعخاض السشجرجة تحت فئة الُعراب، والتي إشتسمت عمييا اإلصجار الثالث
وما قبمو إلى أصؾل مذتخكة، الُعرابى وىي الرخاع الالشعؾرى، ميسا 

 ... إختمفت الخرائص بيشيا، و لكؽ اإلصجار الثالث السعّجل
  األعخاض اإلكميشيكية، ويتزسؽ  أنساط مؽ الدمؾك :  السحؾر األول

 .السخضى واإلضظخابات العقمية والخمل في القجرة عمى تؾعيف الدمؾك
   يذتسل عمى إضظخابات في الشسؾ، وإضظخابات في الظفؾلة : السحؾر الثاني

 .وكيفية إستسخارىا في الخشج، كالتأخخ العقمي و المغة والسيارات الحخكية
    مثل (العزؾية) ويذتسل عمى اإلضظخابات الفيديقية: السحؾر الثالث ،

 .األمخاض السدمشة أو الجخاحات  مثل أمخاض الجياز العربي
    ويذتسل عمى اإلنعرابات الشفدية واإلجتساعية الذجيجة : السحؾر الخابع

 ...التي عيخت في الدشة التي تدبق وقت تقجيخ األعخاض، 
  ويذتسل عمى تقييؼ كمى لمتؾعيف الحالي لمفخد أو : السحؾر الخامذ

السخيض، وأعمى مدتؾى تؾعيف في الدشة األخيخة وفقًا لمسحكات السيشية 
  واإلجتساعية والشفدية 

      



انذنيم اإلحصائي وانرشخيصي نالضغشاتاخ انعقهيح 
  DSM جلًعيح انغة اننفسي األيشيكيح

  والمعدل  1994عام صدر اإلصذاس انشاتع نهذنيم اإلحصائي وانرشخيصي
2004 

يتزسؽ كل الفئات السخضية ما عجا إضظخابات الذخرية : السحؾر األول 
مثال متعاطي اليخويؽ قج يكؾن تحت )اضظخابات الذخرية : السحؾر الثاني

 ؟...السحؾر األول أو الثاني 
مثل االضظخابات السراحبة ) السحؾر الثالث السؤشخات اإلكميشيكية الظبية العامة

 إلخ... لمبؾل الدكخي، القخحة 
إجتساعية والبيئية التي تداىؼ في اإلضظخاب-السحؾر الخابع السذكالت الديكؾ 
 السحؾر الخامذ واألخيخ عمى السؤشخات اإلكميشيكية لمسدتؾى الحالي ألداء

 الذخص التكّيفي في مجاالت الحياة السختمفة
 الشذاطات السختمفة، ويتحكؼ في أداء الفخد جيج  -(:100/91)السدتؾى األول

أي أن الفخد بو )في السؾاقف الحياتية ويمجأ إليو اآلخخيؽ عشج إحتياجيؼ إليو 
 (.العجيج مؽ الخرائص اإليجابية وال يؾجج لجيو أعخاض مخضية

 قمق )يؾجج لجى الفخد الحج األدنى مؽ األعخاض  -(:90/81)السدتؾى الثاني
، وأداء جيج في كل السجاالت، لو إىتسامات عجيجة، (معتجل مثل قمق االمتحان

ويشغسذ في مجى واسع مؽ الشذاطات، مؤثخًا إجتساعيًا، راضى عامة عؽ 
 (1/  10..... )  .الحياة، ال يؾجج لجيو إال السذكالت العخضية

 



انذنيم اإلحصائي وانرشخيصي نالضغشاتاخ انعقهيح جلًعيح 
  DSM-5 انغة اننفسي األيشيكيح

اإلصذاس اخلايس نهذنيم اإلحصائي وانرشخيصي نالضغشاتاخ انعقهيح 
(DSM-5) 

[ٔ ]    االضطرابات العصبٌة النمائٌةNeurodevelopmental 

Disorders  
  تغيخ في الفتخة الشسائية خاصة ما قبل السجرسة يشتج عشو خمل في الجؾانب

 الؾعيفية الذخرية واإلجتساعية واألكاديسية
 تدامشية غالبا ... 
 بعجد في القجرات العقمية العامة، مثل ( اضظخاب الشسؾ العقمي)اإلعاقة الحىشية

 ... 
  اضظخابات التؾاصل؛ اضظخاب المغة، اضظخاب صؾت الكالم، اضظخاب

بالعجد في تظؾر واستخجام المغة ] (البخاجساتي/ الشفعي)التؾاصل االجتساعي 
، اضظخاب الظالقة في مخحمة الظفؾلة [والكالم والتؾاصل االجتساعي عمى التؾالي

بسا في ذلػ األصؾات الستكخرة أو السقاطع أو  اإلنتاج الحخكي لمكالم] (التأتأة)
إطالة حخوف العّمة أو أصؾات الحخوف الستحخكة أو الكمسات السكدؾرة أو 

 .[الحجب أو الكمسات الشاتجة بديادة التؾتخ البجني



 
اإلصذاس اخلايس نهذنيم اإلحصائي وانرشخيصي نالضغشاتاخ انعقهيح 

(DSM-5) 

بالعجد السدتسخ في التؾاصل االجتساعي والتفاعل  اضظخاب طيف التؾحج
 االجتساعي عبخ سياقات متعجدة

 ٌُعّرف عن طرٌك تدهور مستوٌات عدم ]ونمص االنتباه اضظخاب فخط الحخكة
اضظخاب قج يتجاخل مع ].[أو فرط النشاط الزائد/ االنتباه، وعدم التنظٌم، و 

 التحجي السعارض واضظخاب الترخف
 
العجد في اكتداب وتشفيح السيارات الحخكية ] اضظخاب التآذر الشسائي

لجى الفخد سمؾكيات حخكية متكخرة، ] واضظخاب الحخكة الشسظية، [السشدقة
حخكات نسظية مفاجئة ] واضظخابات الُعّخة، [مجفؾعة عمى ما يبجو بال ىجف
 .[وسخيعة ومتكخرة وغيخ إيقاعية

 اضظخاب التعمؼ الشؾعي ... 
 
 تفريال كسا يمي 



 
اإلصذاس اخلايس نهذنيم اإلحصائي وانرشخيصي نالضغشاتاخ 

 (DSM-5)انعقهيح 

ٔ ) ب... العملٌة العجز فً الوظائف ( أ: التشخٌصمحكات  اإلعالة الذهنٌة )
العجز العملً والتكٌفً خالل فترة البداٌة ( ج.. فً الوظائف التكٌفٌة العجز 
 .[ ICD 11اضطراب النمو العملً فً ]= النمو 
 فً المفاهٌم والعاللات االجتماعٌة )  عمٌك/ شدٌدة/ متوسطة/ بسٌطة

هذا التشخٌص لألفراد الذٌن تمل أعمارهم : نمو شاملر تؤخ/ ( والمجال العملً
سنوات عندما ال ٌمكن تمٌٌم مستوى الشدة االكلٌنٌكٌة بشكٍل موثوق  ٘عن 

ٌتم تشخٌص هذه الفئة عندما ٌفشل الفرد فً . خالل مرحلة الطفولة المبكرة
تحمٌك مراحل النمو المتولع فً عدة مجاالت من األداء الذهنً، وٌنطبك على 
األفراد الذٌن ال ٌستطٌعون الخضوع لتمٌٌم منهجً لألداء الذهنً، بما فً ذلن 

وهذه الفئة . األطفال الذٌن هم أصغر من أن ٌشاركوا فً االختبارات المعٌارٌة
 الزمنتتطلب إعادة تمٌٌم بعد فترة من 

  . سنوات الذٌن ٌصعب  ٘لفئة األفراد فوق سن : إعالة عملٌة غٌر محددة
عن طرٌك الوسائل واإلجراءات عندهم أو ٌستحٌل تمٌٌم درجة اإلعالة العملٌة 

المتاحة بسبب النمص الحسً أو الجسدي، كما فً العمى أو الصمم السابك 
 .....للنطك 



اإلصذاس اخلايس نهذنيم اإلحصائي وانرشخيصي نالضغشاتاخ 
 (DSM-5)انعقهيح 

ٕ) الصعوبات الثابتة فً اكتساب واستخدام :اللغة( أ اضطرابات التواصل

المدرات اللغوٌة أدنى إلى حد كبٌر وكمٌاً ألل من تلن المتولعة بالنسبة + اللغة
صعوبة ثابتة فً إنتاج صوت الكالم الذي ٌتداخل مع الكالم : الكالم/  (للعمر

لٌود للتواصل الفعال والتً تتداخل مع + الواضح أو ٌمنع التواصل اللفظً 
المشاركة االجتماعٌة، والتحصٌل الدراسً، أو األداء المهنً، بشكٍل فردي أو 

عجز فً الخطاب / صعوبة فً بناء الجملة / للة المفردات./ فً أي مجموعة
 أي عدم المدرة على ربط الجمل 

+ المصاعب ال تُعزى إلى ظروف +ظهور األعراض فً فترة النمو المبكر
 (مكتسبةخلمٌة أو 

 صعوبة ثابتة مع إنتاج الصوت فً : المحكات: اضطرابات صوت الكالم( ب
ٌسبب . / الكالم والذي ٌتداخل مع وضوح الكالم أو ٌمنع التواصل اللفظً

إضطراب فً التواصل الفعّال مما ٌُمٌّد المشاركة اإلجتماعٌة، التحصٌل 
ظهور األعراض . / الدراسً، أو األداء المهنً، بشكل فردي أو فً مجموعة

 ال تُعزى الصعوبات إلى التشوهات الِخْلمٌة أومكتسبة. /  فً فترة النمو المبكرة
 



 
اإلصذاس اخلايس نهذنيم اإلحصائي وانرشخيصي نالضغشاتاخ انعقهيح 

(DSM-5) 

اضطرابات فً : محكاته: «التؤتؤة»الطاللة فً الطفولة  (ج
السالسة الطبٌعٌة وتولٌت الكالم مما ٌعتبر غٌر مناسب لعمر الفرد 
والمهارات اللغوٌة، وتستمر مع الزمن، وتتمٌز بالحدوث المتكرر 

تمدٌد الصوت للحروف . التكرار الصوتً واللفظً=لواحد أو أكثر
اإلطناب استعمال بدائل . تكسر الكلمات. الساكنة وكذلن أحرف العلة

تنتج الكلمات مع زٌادة التوتر . الكلمات لتجنب الكلمات اإلشكالٌة
ٌسبب االضطراب الملك حول  . **(التكرار لكلمة كاملة. الجسدي

التحدث أو ٌإدي إلى لٌود على التواصل الفعال، والمشاركة 
االجتماعٌة، أو األداء األكادٌمً أو المهنً، بشكٍل فردي أو فً أي 

ال /. بدء األعراض ٌكون فً فترة النمو المبكر .***(مجموعة 
 ٌُعزى هذا اإلضطراب إلى حركة الكالم أو العجز الحسً

 
  

 



اإلصذاس اخلايس نهذنيم اإلحصائي وانرشخيصي نالضغشاتاخ 
 (DSM-5)انعقهيح 

صعوبات ثابتة عند االستخدام االجتماعً : المحكات: التواصل االجتماعً( د
العجز عن استعمال التواصل : وٌظهر فًللتواصل اللفظً وغٌر اللفظً 

مناسبة للسٌاق  ألغراض اجتماعٌه، مثل التحٌة ومشاركة المعلومات، بطرٌمة
ضعف المدرة على تغٌٌر التواصل لٌتناسب مع السٌاق أو مع + .االجتماعً

الصعوبات فً تتبع لواعد المحادثة وإخبار المصص،  +احتٌاجات المستمع، 
مثل التناوب عند المحادثة، وإعادة الصٌاغة عند إساءة الفهم، ومعرفة كٌفٌة 

 .استخدام اإلشارات اللفظٌة وغٌر اللفظٌة لتنظٌم التفاعل
+ االستعارات، المعانً المجازٌة والنكتة الستدالالت مثلاالصعوبة فً فهم ،

ٌإدي العجز إلى فرض لٌود وظٌفٌة فً التواصل الفعال، والمشاركة ** 
االجتماعٌة، والعاللات االجتماعٌة، والتحصٌل الدراسً، أو األداء المهنً، كالً 

ال تُعزى **  .األعراض فً فترة مبكرة من النموتظهر ** .على حدة أو مجتمعة
 األعراض إلى حالة طبٌة أو عصبٌة أخرى، 

فٌها األعراض الممٌزة الضطرابات تسود : إضطراب تواصل غٌر محدد( هـ
االجتماعً، : التواصل التً تسبب اضطرابًا أو عسر إكلٌنٌكً  كبٌر فً مجاالت

العمل أو المهنً أو غٌرها من المجاالت الوظٌفٌة المهمة والتً ال تستوفً 
  .عصبٌةالمعاٌٌر الكاملة الضطرابات التواصل أو ألي من االضطرابات النمائٌة 



اإلصذاس اخلايس نهذنيم اإلحصائي وانرشخيصي نالضغشاتاخ 
 (DSM-5)انعقهيح 

ٖ) تحدٌد إذا ما كان مرتبط بعامل طبً ) اضطرابات طٌف التوحد
أو وراثً أو بٌئً محدد، مرتبط بؤي اضطراب عصبً نمائً، 

المستمر فً التواصل بالعجز ٌتمٌز : المحكات /.عملً، أو سلوكً
(  األخذ والعطاء)والتبادل = االجتماعً والتفاعل 
ومهارات فً تطوٌر اللفظٌة، غٌر والسلوكٌات =االجتماعً

باألنماط السلوكٌة وتكرارها، محدودٌة = العاللاتواإلحتفاظ وفهم 
وألن األعراض تتغٌر مع . ومحدودٌة فً اإلهتمامات، أو األنشطة

النمو، فمعاٌٌر التشخٌص لد تتجمع بناًء على المعلومات 
فً إطار تشخٌص إضطراب طٌف التوحد، ٌاُلحظ . التارٌخٌة

مع / العملًأو بدون مصاحبة المصور مع الخصائص اإلكلٌنٌكٌة 
 .  بناء اللغةأو بدون مصاحبة ضعف 

ٌحتاج لدعم للعجز الشدٌد فً األعراض )الثالث : مستوٌاته
 (   السابمة
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ٗ ) ٌتحدد بمستوٌات من الخلل فً  الحركةاضطراب لصور االنتباه وفرط
نمط ثابت :  المحكات. أو فرط النشاط واإلندفاع/ عدم اإلنتباه، الفوضى، و 

أو فرط النشاط واإلندفاع الذي ٌتداخل مع الوظٌفة / من عدم اإلنتباه و 
شهور  ٙ)عدم االنتباه ( ٔ): مما ٌلً( ٕ)أو / و ( ٔ)والنمو، كما ٌتمٌز بـ 

صعوبة فً = فً إعطاء إهتمام تام للتفاصٌل : = مما ٌلً ٙو( على األلل
ال ٌبدو منصتاً عند التحدث إلٌه =  الحفاظ على اإلنتباه فً المهام أو أنشطة 

صعوبة فً تنظٌم =  ال ٌتبع التعلٌمات وٌفشل فً إنهاء الواجبات =مباشرة 
ٌتجنب، ٌكره، أو غٌر راغب فً اإلنخراط فً المهام = المهام واألنشطة 

ٌتشتت بسهولة من خالل = ٌفمد األشٌاء الضرورٌة للمهام أو األنشطة =
 ٙو( شهور على األلل ٙ): فرط الحركة واإلندفاعٌة( ٕ)/ مثٌرات خارجٌة

. ٌتململ مع أو النمر بالٌدٌن أو المدمٌن أو التلوّى فً الممعد: = مما ٌلً
ٌجري أو = جالساً ما ٌترن الممعد فً الموالف التً ٌتولع أن ٌظل غالبا =

= مدفوعاً بواسطة محرن "لو كان كما ٌتصرف = ٌجري أو ٌمفز = ٌمفز 
ٌجٌب فً كثٌر من األحٌان على السإال لبل أن ٌتم اإلنتهاء منه =مفرط بشكل 

 =                             ٌمطع أو ٌتطفل على اآلخرٌن =صعوبة إنتظار = 
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  أنماط من اضطرابADHD   
 =معا  ٕ، ٔإذا تحمك المعٌاران : لصور اإلنتباه وفرط الحركة

وعدم تحمك  ٔتحمك )السائد لصور اإلنتباه = لمدة ستة شهور 
 (فً الست شهور ٕ
 =فً  ٔوعدم تحمك  ٕتحمك )فرط الحركة / السائد اإلندفاعٌة

 (الست شهور
 ال تفي : إضطراب لصور اإلنتباه وفرط الحركة نوعً آخر

 بالمعايير الكاملة لتشخيص 
  إضطراب لصور اإلنتباه وفرط الحركة غٌر محدد 
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 ٘) ًصعوبات التعلم وإستخدام المهارات األكادٌمٌة : اضطراب تعلم نوع  (
/  متوسط / بسٌط )ٌُحدد شدة الخلل الحالً ) ( واحد على األلل لمدة شهور

صعوبات التعلم وإستخدام ( أ: محكات تشخٌص هذا اإلضطراب( شدٌد

وأٌضا . (فً الحساب/ فً التعبٌر المرائً/ فً المراءة \المهارات األكادٌمٌة

= لراءة كلمة بصورة غٌر دلٌمة أو بطٌئة : = واحد على األلل مما ٌلً

صعوبات فً =الصعوبات فً التدلٌك اإلمالئً = صعوبة فهم معنى ما ٌمرأ 

صعوبات فً المنطك = صعوبات إتمان معنى العدد= التعبٌر الكتابً 

تتؤثر المهارات األكادٌمٌة بشكل كبٌر وبدرجة كبٌرة وتكون ألل / الرٌاضً 

تبدأ صعوبات التعلم خالل / من تلن المتولعة بالنسبة للعمر الزمنً للفرد 

/  سنوات سن المدرسة ولكن لد ال ٌصبح واضحا تماما  حدود لدرات الفرد 

ال ٌُشّخص الفرد بصعوبات التعلم إذا كان ٌُعانً من إعالة عملٌة، حدة 

البصر أو السمع غٌر سلٌمة، إضطرابات عملٌة أو عصبٌة أخرى، المشمة 

 النفسٌة، وعدم كفاءة التدرٌس األكادٌمً، أو غٌر كفاٌة اإلجراءات التعلٌمٌة     
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ٙ )وٌُحدد شدة الخلل :  اضطرابات النمائٌة العصبٌة الحركٌة
 شدٌد / متوسط / بسٌط )الحالً 

ًإمتالن وتنفٌذ المهارات الحركٌة : =إضطراب التآذر اإلرتمائ
المتسمة، وإمكانٌة تعلم المهارة وإستخدامها، ٌكون ألل بكثٌر 

بشكل كبٌر ( السابك)العجز فً المهارات الحركٌة فً المعٌار =
ال ٌمكن تفسٌر =ظهور األعراض فً فترة نمو مبكر = وبإستمرار

 العجز من خالل إعالة ذهنٌة أو ضعف البصرأو حالة عصبٌة 
غٌر / مع سلون مّضر : ٌُحدد إذا كان: إضطراب الحركة النمطٌة

ٌتدخل = سلون حركً متكرر، مدفوعاً بال هدف = مّضر بالنفس 
السلون الحركً المتكرر مع األنشطة المختلفة وٌمكنه إٌذاء الذات 

ال ٌعزى السلون الحركً المتكرر = ٌبدأ فً فترة النمو المبكرة =
 إلى التؤثٌرات الفسٌولوجٌة للعمالٌر أو حالة عصبٌة 

 حركة واحدة أو )اضطراب تورٌت (:  العَّرة)إضطرابات اللزمة
لبل / تزٌد أو تمل ولكنها تزٌد عن سنة/ اللزمات الصوتٌة معأكثر 
حركة أو )اضطراب تشنجً حركً أو صوتً مزمن + سنة 8ٔ

 ألل من سنة)اضطراب تشنجً مإلت +  (صوت فمط
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 بها أعراض العرة ولكن ال : محدد آخر( تشنجً)إضطراب لزمة
تستوفى المعاٌٌر الكاملة الضطراب العرة أو أي من الفئات 

التشخٌصٌة الضطرابات النماء العصبً، ولكن ٌوجد سبب محدد 
  8ٔمثل فوق سن 

 ال ٌوجد سبب محدد: .... غٌر محدد( تشنجً)عرة /إضطراب لزمة 
 
 
7 )اضطرابات عصبٌة نمائٌة أخرى  : 
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[=ٔ ] االضغشاتاخ انعصثيح اننًائيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (شايم.عًيقح. شذيذج. يروسغح.تسيغح)إعاقاخ رىنيح  
 (انرواصم االجرًاعي.انرؤذؤج. انصوخ وانكالو. انهغح)اضغشاتاخ ذواصم 

(يسروياخ 3)عيف انروحذ    

 (االثنني يعا. فشط احلشكح. قصوس االنرثاه)قصوس االنرثاه وفشط احلشكح 
(احلساب. انرعثري انكراتي. خهم يف انقشاءج)اضغشاتاخ ذعهى نوعي   

انعشج . احلشكح اننًغيح. انرآرس االسذقائي)اضغشاتاخ عصثيح حشكيح 
(. يؤقد.ذوسيد،                                       يزين)  

 اضغشاتاخ عصثيح منائيح أخشى
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[ٕ ] الفصامً واضطرابات ذهانٌه أخرى الطٌفSchizophrenia      

Spectrum and Other Psychotic Disorders:   (ٔ ) وٌتم استخدام
من بعد مرور سنة ؛ تستخدم المحددات فمط المإشرات التالٌة للتشخٌص

األولى؛ حدة المرحلة الحالٌة، هدوء جزئً  دورةال :المعاناة من االضطراب

ٌضاف رمز ) ٌُحدد مع الكتاتونً( ٕ)حالً، هدوء كامل؛ حلمات متعددة 

ٌحدد الوضع الحالً من شدة الضالالت، الهالوس، ( ٖ) (.الكتاتونً العضوي

عدم انتظام الحدٌث، الشذوذ النفسً الحركً، زملة أعراض سلبٌة، خلل 

 .  ، اكتئاب، وأعراض هوس(إدراكً)معرفً 

(أ ) الشخصٌة الفصامٌة إضطرابSchizotypal (Personality) 

Disorder  هو أحد إضطرابات الشخصٌة وٌعتبر جزء من طٌف الفصام 

(ب ) ً( هذائً)إضطراب ضاللDelusional Disorder 

izarre content .وٌمكن تشخٌص اإلضطراب من خالل المحكات التالٌة: 
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مع الضالالت لمدة  شهر أو أكثر( أو أكثر)إن وجود واحد (  أ . 

ال ٌتم الوفاء المعٌار األول لمرض الفصام(  ب  . 

إذا كان موجوداً هلوسات،  فإنها تتعلك بموضوع الضالل: ملحوظة . 

 ( على سبٌل المثال، اإلحساس ٌجري تعج الحشرات المرتبطة األوهام

من األعراض ( أو أكثر)وجود واحد : المعٌار األول للفصام(. ]اإلصابة

ٌجب أن ٌكون واحد على األلل من الثالثة األولى وهً الضالالت، . التالٌة

 [.  الهالوس، حدٌث غٌر منتظم، سلون تخشبً أو غٌر منتظم بصورة صارخة

وبصرف النظر عن تؤثٌر الضالالت أو تداعٌاتها، وغٌر منخفضة المٌمة ( ج

 . بشكل ملحوظ األداء، والسلون غٌر غرٌب أو غرٌب واضح

إذا حدثت نوبات إكتئابٌة او هوسٌة كبٌرة، فإنها ترتبط لمدة موجزة من ( د

 فترت الضالالت 

ال ٌعزى اإلضطراب إلى التؤثٌرات الفسٌولوجٌة للعمار أو حالة طبٌة ( هـ

أخرى وال ٌُفّسر بصورة أفضل من خالل إضطراب عملً آخر، مثل إضطراب 

 تشوه الجسم أو إضطراب الوسواس المهري 
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(ج ) ( موجز)إضطراب ذهانً ممتضبBrief Psychotic Disorder  

. ٌبدأ ما بعد الوالدة. كروب ملحوظة( / كرب)عدم وجود مشمة / وجود 

أو )وجود واحد (  أ:  وٌمكن تشخٌص اإلضطراب من خالل المحكات التالٌة

ٌجب أن ٌكون واحد على األلل من الثالثة . من األعراض التالٌة( أكثر

األولى وهً الضالالت، الهالوس، حدٌث غٌر منتظم، سلون تخشبً أو غٌر 

 .  منتظم بصورة صارخة

مدة دورة اإلضطراب  تكون ٌوم على االلل، ولكن ألل من شهر، وفً (  ب

 .نهاٌة المطاف ٌحدث عودة كاملة إلى مستوى من األداء سابك للمرض

ال ٌتم تفسٌر األعراض بشكل أفضل من خالل إضطراب اإلكتئاب الشدٌد ( ج

أو اإلضطراب الثنائً المطب بخصائص ذهانٌة أو إضطراب ذهانً آخر مثل 

مثل )الفصام أو الكاتاتونٌا، وال ٌُعزى إلى التؤثٌرات الفسٌولوجٌة لعمار ما 

 .أو حالة طبٌة أخرى( تعاطً المخدرات
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(د ) إضطراب فصامً الشكلSchizophreniform Disorder   

أو )وجود إثنٌن ( أ:  وٌمكن تشخٌص اإلضطراب من خالل المحكات التالٌة

أو ألل إذا عولجت )من األعراض التالٌة، وتوجد بموة فً خالل شهر ( أكثر

أعراض األولى  وهً واحد على األلل من الثالثة ٌجب وجود (. بنجاح

الضالالت، الهالوس، حدٌث غٌر منتظم، سلون تخشبً أو غٌر منتظم 

أي إنخفاض التعبٌر العاطفً أو إنعدام )بصورة صارخة، األعراض السلبٌة 

 (. اإلرادة

نوبة من اإلضطراب تستمر على األلل شهر ولكن ألل من ستة أشهر ( ب  . 

وٌستبعد هنا الفصام الوجدانً، وإضطراب ثنائً المطب أو اإلكتئاب مع  ( ج

ال تحدث نوبات هوسٌة أو إكتئابٌة ( ٔمظاهر ذهانٌة بسبب خروج إما 

إذا حدثت نوبات ( ٕمتزامنة مع أعراض المرحلة النشطة لألعراض أو 

 . المزاج أثناء أعراض المرحلة النشطة، فمد تكون لمدة بسٌطة

مثل تعاطً )ال ٌعزى اإلضطراب إلى التؤثٌرات الفسٌولوجٌة لعمار ( د

 أو حالة طبٌة( المخدرات
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(هـ )فصام Schizophrenia  وٌمكن تشخٌص اإلضطراب من
من األعراض ( أو أكثر)وجود إثنٌن (  أ: خالل المحكات التالٌة

(.  أو ألل إذا عولجت بنجاح)التالٌة، وتوجد بموة فً خالل شهر 
ٌجب وجود واحد على األلل من الثالثة أعراض األولى  وهً 

الضالالت، الهالوس، حدٌث غٌر منتظم، سلون تخشبً أو غٌر 
أي إنخفاض التعبٌر )منتظم بصورة صارخة، األعراض السلبٌة 

 (. العاطفً أو إنعدام اإلرادة
لفترة كبٌرة منذ بداٌة اإلضطراب، ٌحدث إنخفاض فً مستوى (  ب

األداء بشكل ملحوظ فً واحدة أو أكثر من المجاالت الرئٌسٌة، مثل 
 العمل، والعاللات الشخصٌة، أو العناٌة بالذات، 

( عندما تحدث البداٌة  فً مرحلة الطفولة أو المراهمة، ٌحدث فشل
فً تحمٌك المستوى المتولع من العاللات الشخصٌة واألكادٌمٌة، 

 (.أو المهنٌة 
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ٌجب . على األلللمدة ستة أشهر إستمرار عالمات اإلضطراب ( ج
أو ألل إذا )أن تشمل على هذه الفترة على شهر من األعراض 

 (  أ)كما فً المرحلة النشطة ( عولجت بنجاح
ٌُستبعد من التشخٌص إضطراب الفصام الوجدانً، وإضطراب ( د

 ثنائً المطب أو االكتئاب
ال ٌعزى اإلضطراب إلى التؤثٌرات الفسٌولوجٌة لعمار ما أو ( هـ

 .  حالة طبٌة أخرى
إذا كان هنان تارٌخ من إضطراب طٌف التوحد أو إضطراب ( و

التواصل الطفولة، ٌتم إضافة التشخٌص مع الفصام إال إذا كانت 
الضالالت البارزة  أو الهلوسات، باإلضافة إلى األعراض األخرى 

أو ألل إذا )الشهر  ٔاألللالمطلوبة من الفصام، موجودة أٌضا على 
 (.عولجت بنجاح
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(و ) فصامً وجدانً إضطرابSchizoaffective 
Disorder  وٌمكن تشخٌص اإلضطراب من خالل المحكات

فترة غٌر منمطعة من المرض خاللها هنان نوبة  ( أ: التالٌة
الفصام من ( أ)مع المعٌار ( االكتئاب أو الهوس)مزاجٌة رئٌسٌة 

من ( أ-ٔ)ٌجب أن ٌتضمن نوبة اإلكتئاب المعٌار : ملحوظة]
من األعراض ( أو أكثر)ظهور خمسة [=]المكتئبإضطراب المزاج 

التالٌة خالل أسبوعٌن، والتً تمثل فترة تغٌٌر عما سبك فً واحد 
(  ٕ)المزاج المكتئب أو ( ٔ)على األلل من األعراض الخاصة بـ 

 . [ المتعةفمدان اإلهتمام أو 
وجود الضالالت أو الهلوسات لمدة  أسبوعٌن أو أكثر فً (  ب

 أاالكتئاب )غٌاب نوبة المزاج الرئٌسٌة 

األعراض التً تلبً معاٌٌر نوبة المزاج الكبرى موجودة (  ج

اإلجمالٌة لألعراض الفعّالة والمتبمٌة من مدة البالنسبة لغالبٌة 

 .  المرض

و .ال ٌعزى اإلضطراب إلى تؤثٌرات عمار أو حالة طبٌة أخرى( د

 المرضوذلن خالل فترة ( الهوس

                              النمط االكتئابً/ النمط الدوري 
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(ز )ٌُشخص اإلضطراب من خالل أدوٌة طبٌة / إضطراب ذهانً ناتج عن مواد
الضالالت، : وجود أحد األعراض التالٌة أو كلٌهما( أ: المحكات التالٌة

 والهلوسات
وجود أدلة فً تارٌخ الحالة، والفحص البدنً، أو اإلختبارات تدل على كل ( ب

 :.  التالٌٌن( ٕ)و( ٔ)من 
ٔ . أثناء أو بعد ولت لصٌر من تسمم العمار أو ( أ)تطور أعراض المعٌار

 . االنسحاب أو بعد التعرض للدواء
ٕ  .  (.أ)لدرة العمار الُمتعاطى على انتاج أعراض المعٌار 
ال ٌفسر اإلضطراب بصورة أفضل من خالل إضطراب ذهانً ال ٌسببه عمار ( ج

ألن هذا دلٌل على وجود إضطراب ذهانً مستمل وٌمكن أن تشمل ما . أو دواء
تستمر األعراض  لفترة . الدواء/ األعراض سبمت بداٌة استخدام العمار : ٌلً

بعد تولف االنسحاب الحاد أو ( على سبٌل المثال، حوالً شهر)زمنٌة طوٌلة 
 . التسمم الحاد

ال تحدث اإلضطراب أثناء فترة الهذٌان( د  . 
ٌحدث اإلضطراب إكلٌنٌكٌا بسبب ضغوط أو خلل إجتماعً، مهنً، أو ( هـ

 مجاالت هامة أخرى من الحٌاة
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(ح ) هالوس/ بوجود ضالالت/ إضطراب ذهانً ٌشٌر إلى حالة طبٌة أخرى 
 هنان أدلة من التارٌخ،الفحص الجسدي، النتائج المخبرٌة أن االضطراب هو

خالل من ال ٌُفسر / نتٌجة فٌسٌولوجٌة  مرضٌة مباشرة لحالة طبٌة أخرى
ٌسبب /( ال ٌحدث االضطراب حصراً أثناء مسار هذٌان/ آخراضطراب عملً 

تدهورا أو إنخفاضا ملحوظاً فً األداء االجتماعً والمهنً أوأداءات مهمة 
 أخرى 

(ن ) ٌهٌمن على الصورة  : المرتبط بإضطراب عملً آخر( التخشب)الكتاتونٌا
ال ٌوجد نشاط )ذهول . ٔ: من األعراض التالٌة( أو أكثر)اإلكلٌنٌكٌة ثالثة 

. المرونة الشمعٌة. ٖ. التخّشب. ٕ(. حركً وال نشاط ٌتعلك بالبٌئة –نفسً 
.   ٘[(. إستبعاد إذا ُحبسة معروفة]إنخفاض اإلستجابة اللفظٌة )الخرس . ٗ

(. المعارضة أو عدم اإلستجابة على التعلٌمات أو المإثرات الخارجٌة)السلبٌة 
/  الوضع الطبٌعً )اإلحتفاظ النشط والتلمائً لوضعٌة منالضة للجاذبٌة . ٙ

الرتابة .  8(. بشكل شاذ كارٌكاتٌري عن األفعال العادٌة)التكلف . 7(. التخشبٌة
اإلنفعال؛ أي . 9(. أي كثرة الحركات المتكررة بشكل غٌر طبٌعً وبدون هدف)

الصدوٌة . ٔٔ(. التجهم)تمطٌب الوجه . ٓٔ. عدم التؤثر بالمإثرات الخارجٌة
Echolalia (أي تملٌد كالم اآلخر .)ٕٔ . أداء صدويEchopraxia ( أي

 (.تملٌد حركات اآلخر
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(ل ) مع وضع األعراض إضطراب كتاتونً بسبب حالة طبٌة اخرى
السابمة التً ذُكرت فً إضطراب الكتاتونٌا المرتبط بإضطراب 

ٌوجد (  أ: عملً آخر فً اإلعتبار، ٌمكن إضافة األعراض التالٌة
أدلة من تارٌخ الحالة، والفحص البدنً، أو النتائج المختبرٌة أن 

 .  اإلضطراب هو نتٌجة مباشرة لحالة طبٌة مرضٌة أخرى
ال ٌُفّسر  اإلضطراب بصورة أفضل من خالل إضطراب عملً ( ب

 (.  مثل نوبة جنون)آخر 
ال ٌحدث اإلضطراب فمط أثناء نوبة هذٌان(  ج  . 
ٌُسبب اإلضطراب ضغوطاً إكلٌنٌكٌة أو خلل فً المجاالت ( د

 . اإلجتماعٌة والمهنٌة، أو مجاالت مهمة أخرى
(م )كتاتونً غٌر محدد 
(س ) طٌف فصامً وإضطراب ذهانً آخر غٌر محدد 
(ش )طٌف فصامً غٌر محدد وإضطراب ذهانً آخر 
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 ثانيًا انغيف انفصايي واضغشاتاخ
 رىانيو أخشى 

 انشخصيح انفصاييح فصاو وجذاني

اضغشاب رىاني ناذج عن 
 أدويح/ يواد

 (ىزائي)اضغشاب ضاليل 

اضغشاب رىاني يشري إىل 
 حانح عثيح أخشى

اضغشاب رىاني يقرضة 
 (يوجز)

كراذونيا يشذثظ تاضغشاب 
 عقهي آخش

 انشكم اضغشاب فصايي

كراذونيا تسثة حانح 
 عثيح أخشى

 فصاو


