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 الذليل اإلحصبئي والتشخيصي لالضطراثبت العقلية جلمعية الطت النفسي األمريكية
DSM-5  

 [3 ]إضطراثبت متعلقة ثثنبئية القطت Bipolar and Related Disorders  

هو مثل ما ُعرف سابما باالكتئاب الذهانً، إال أنه لٌس بذهان: النمط األول إلضطراب ثنائً المطب . 
 نوبة # . . فمن الضروري توفر المحكات التالٌة لدورة الهوس. فترة الدورة تكون هوسحالٌا أو معظم

فترة متمٌزة من ارتفاع غٌر طبٌعً ومستمر، ممتد، أو عصبً المزاج فً النشاط أو الطالة ( أ:  الهوس
خالل هذه ( ة. الموجهه نحو هدف ومستمرة لمدة أسبوع على األلل وموجودة معظم الٌوم، ٌومٌا تمرٌبا

( أربعة أعراض إذا كان المزاج فمط هو المضطرب)الفترة، ٌوجد ثالثة أو أكثر من األعراض التالٌة 
. تضخم تمدٌر الذات أو العظمة. 1:  موجودة بصورة جوهرٌة وتظهر تغٌرا ملحوظا فً السلون المعتاد

أكثر حمٌمٌة من المعتاد أو . 3(. ساعات 3ٌشعر بالراحة بعد نوم )انخفاض الحاجة إلى النوم . 2
زٌادة فً . 6. التشتت. 5. طٌران وتزاحم األفكار أو الخبرة الذاتٌة. 4. الضغط على مواصلة المحادثات

أو ( سواء اجتماعٌا أو فً العمل أو المدرسة، أو عن طرٌك االتصال الجنسً)النشاط الموجه نحو هدف 
على )المشاركة المفرطة فً األنشطة التً لها لدرة عالٌة على عوالب وخٌمة . 7. االثارة النفسحركٌة

سبٌل المثال، واالنخراط فً  شراء األشٌاء بصورة مفرطة، الطٌش الجنسً، أو االستثمارات التجارٌة 
ال تعزى ( د.. اضطراب المزاج بشدة تسبب خلل ملحوظ فً المجالٌن االجتماعً والمهنً ( ج(. الحمماء

تظهر دورة الهوس الكاملة أثناء العالج المضاد : ملحوظة...)هذه الدورة إلى آثار فسٌولوجٌة لمادة 
 نمط أول "تشخٌص = المحكان أ، د  تشكل نوبة هوس، واحدة على األلل خالل الحٌاة (/ لالكتئاب
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  #(  أو أكثر)خالل هذه الفترة استمرار ثالثة ( ب)أٌام على األلل  4لمدة ( أ)محن : نوبة الهوس الخفٌف
، وتمثل تغٌٌراً ملحوظاً عن السلون المعتاد، (أربعة إذا كان المزاج سرٌع االنفعال)من األعراض التالٌة 

انخفاض الحاجة إلى . 2. تضخم تمدٌر الذات أو العظمة. 1: وكانت موجودة إلى حد كبٌر الدرجة العلمٌة
زٌادة النشاط الموجه أو اإلثارة . 6. التشتٌت. 5تطاٌر وتزاحم األفكار . 4أكثر ثرثرة من المعتاد . 3النوم 

على سبٌل المثال، االنخراط فً )المشاركة المفرطة فً األنشطة التً تنطوي عوالب خطرة . 7. الحركٌة
اضطراب فً ( ج( )عملٌات شراء غٌر محدودة أو الطٌش الجنسً أو االستثمارات الحمماء لألعمال

لٌست النوبة شدٌدة بما ٌكفً لتسبب خلال .// المزاج والتغٌٌر فً األداء ٌمكن مالحظتها من لبل اآلخرٌن
ال تعزى النوبة إلى تأثٌرات ( د)ملحوًظا فً األداء االجتماعً أو المهنً أو تستلزم دخول المستشفى 

 ...  فسٌولوجٌة لمادة ما 
 #من ( أو أكثر)خمسة +  أو فمدان االهتمام أو المتعة/ مع مزاج مكتئب : نوبة االكتئاب  الرئٌسٌة

فً : مالحظة)مزاج مكتئب معظم الٌوم. 1: األعراض التالٌة وتكون موجودة خالل فترة أسبوعٌن
تضاءل االهتمام أو المتعة فً جمٌع األنشطة، . 2(. األطفال والمراهمٌن، ٌمكن أن ٌكون المزاج العصبً

: من وزن  5تغٌٌر أكثر من )فمدان كبٌر للوزن مع عدم اتباع نظام غذائً أو زٌادة فً الوزن . 3. ٌومٌا
. 6اإلثارة أو التأخر الحركً ٌومٌا . 5. األرق أو فرط النوم تمرٌبا كل ٌوم. 4. الجسم فً شهر واحد

تملص المدرة . 8الشعور بعدم المٌمة أو الشعور بالذنب المفرط . 7. التعب أو فمدان الطالة تمرٌبا كل ٌوم
كل األعراض كما تتضح من )األفكار المتكررة عن الموت أو التفكٌر االنتحاري  . 9على التفكٌر أو التركٌز

 (.  التمرٌر الذاتً أو المالحظة
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 تسبب األعراض ضغوًطا أو خلل كبٌر إكلٌنٌكً فً المجاالت االجتماعٌة أو المهنٌة أو غٌرها من ( ب
 ...  ال تعزى النوبة إلى التأثٌرات الفسٌولوجٌة لمادة ( ج. مجاالت األداء المهمة

نوبة " تم استٌفاء محكات واحدة على األلل من نوبة الهوس عنوان( أ: االضطراب الثنائً المطب األول
ال ٌمكن تفسٌر حدوث نوبات الهوس واالكتئاب الرئٌسٌة بشكل أفضل من خالل اضطراب ( المذكورة ب

الفصام أو الفصام الوجدانً، أو اضطراب الشكل الفصامً أو اضطراب ضالالت أو طٌف الفصام المحدد 
هدوء / مع مظاهر ذهانٌة/ شدٌد/ متوسط/ بسٌط. )أو غٌر المحدد وغٌره من االضطرابات النفسً

 / ...  هدوء تام/ جزئً
ًاستٌفاء واحدة على األلل من محكات نوبة الهوس الخفٌف، وعلى ( أ: االضطراب الثنائً المطب الثان

 (تحت عنوان نوبة اكتئاب كبرى" أ،ج"من محكات )األلل نوبة اكتئابٌة رئٌسٌة 
نوبات الهوس الخفٌف ونوبة / ال ٌمكن تفسٌر حدوث نوبة ( ج. لم ٌكن هنان أبدا نوبة الهوس( ب  /

أعراض االكتئاب أو عدم المدرة على التنبؤ الناجم عن التناوب المتكرر بٌن ( نوبات االكتئاب  الرئٌسٌة د
تسبب ضغوًطا أو خلال كبًٌرا إكلٌنٌكٌا فً المجاالت االجتماعٌة أو / فترات االكتئاب والهوس الخفٌف 

 المهنٌة أو غٌرها من مجاالت العمل المهمة
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 سنة واحدة على األلل لدى األطفال )لمدة عامٌن على األلل ( أ: محكات التشخٌص: دوري المزاج
توجد فترات عدٌدة بها أعراض هوس خفٌف التً ال تفً بمحكات نوبة الهوس الخفٌف، ( والمراهمٌن

فترة الخالل ( ة. وفترات عدٌدة مع أعراض االكتئاب التً ال تفً بمحكات نوبة االكتئاب الرئٌسٌة
، كانت نوبات الهوس الخفٌف واالكتئاب موجودة لمدة نصف الولت على األلل ولم ٌفلت سابماالموضحة 

لم تتحمك محكات مرض االكتئاب، الهوس ، ( ج. الشخص من األعراض ألكثر من شهرٌن فً كل مرة
بشكل أفضل بواسطة أي اضطراب أ  ال تفسر األعراض فً المعٌار( د. أو الهوس الخفٌف الرئٌسٌة

 ....  ال تعزى األعراض إلى التأثٌرات الفسٌولوجٌة لمادة ما ( هـ. آخر
 وٌتمٌز بمزاج مرتفع أو مستثار، مع أو بدون مزاج ( أ :اضطراب ثنائً المطب الُمحدث بمادة أو دواء

 ً هنان أدلة من التارٌخ، ( ة. اكتئابً، أو انخفاض االهتمام أو المتعة بشكٍل ملحوظ فً كل األنشطة تمرٌبا
( أ)تطور األعراض فً المحن . 1اآلتٌٌن 2، 1الفحص الجسدي، أو النتائج المعملٌة على وجود كالً من 

الدواء المعنً /المادة .2. خالل أو حاال عمب التسمم بمادة أو االنسحاب لمادة أو بعد التعرض لعمار ما
ال ٌحدث ( د.... ال ٌُفسر االضطراب بشكٍل أفضل من خالل ( ج(. أ)لادر على إعطاء األعراض فً المحن 

ٌسبب االضطراب تدنٌاً أو إنخفاضا ملحوظا فً مجاالت ( هـ. االضطراب حصرا خالل مسار حالة هذٌان
 ...األداءات المختلفة 
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كل أعراض الهوس ولكن بسبب مرض طبً آخر : اضطراب ثنائً المطب ٌتعلك بحالة طبٌة أخرى... 
3-2)نوبات هوس خفٌف لصٌرة المدة... مثل : إضطراب ثنائً المطب وإضطراب محدد متعلك به 

//  ، مع نوبات اكتئاب كبرى حدثت خالل الحٌاة مرة  واحدة أو أكثر من نوبات االكتئاب  الرئٌسٌة، (أٌام
حدثت نوبات هوس خفٌف مع أعراض غٌر كافٌة مع نوبات اكتئاب كبرى لمرة واحدة أو أكثر ولم 

 تستوفى المحكات الكاملة لنوبة الهوس أو الهوس الخفٌف
إضطراب ثنائً المطب وإضطراب غٌر محدد متعلك به  .... : 
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 =  إضطراثبت متعلقة ثثنبئية القطت[ 3:]ملخص   
 
  (نوبة اكتئاب رئٌسة -نوبة هوس خفٌف -نوبة هوس)النمط األول إلضطراب ثنائً المطب 
االضطراب الثنائً المطب األول 
ًاالضطراب الثنائً المطب الثان 
دوري المزاج 
اضطراب ثنائً المطب الُمحدث بمادة أو دواء 
اضطراب ثنائً المطب ٌتعلك بحالة طبٌة أخرى  : 
إضطراب ثنائً المطب وإضطراب محدد متعلك به : 
إضطراب ثنائً المطب وإضطراب غٌر محدد متعلك به 
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 [4 ] إضطراثبت اإلكتئبة  ....... 
أو / نوبات الغضب المتكرر الحادة تتجلى لفظٌة و (  أ: المحكات التالٌة:  إضطراب التملبات المزاجٌة

ال تتناسب نوبات الغضب مع (  ب.  السلوكً التً تتعدى درجة الشدة أو المدة للمولف أو االستفزاز
تظل الحالة ( د. تحدث نوبات الغضب، فً المتوسط، ثالث مرات أو أكثر فً األسبوع( ج. مستوى النمو

(  هـالمزاجٌة بٌن نوبات الغضب متعكرة معظم الٌوم، وكل ٌوم تمرٌبا، وٌمكن مالحظته من لبل اآلخرٌن 
طوال ذلن الولت، وتكون لدورة مدتها ثالثة شهور متتالٌة . شهراً أو أكثر 12لمدة ( أ، د)ٌوجد  المحكٌن 

فً المنزل، فً المدرسة، مع )فً مجالٌن على األلل من ثالثة مجاالت ( أ، د)توجد محكٌن ( و. على األلل
ٌجب أن أال ٌتم التشخٌص ألول مرة لبل (  ز. وتكون الشدة مرتفعة فً واحدة على األلل منها( األلران

أ، )من خالل تارٌخ الحالة أو المالحظة، والعمر، تظهر محكات (  ح.  سنة 18سنوات أو بعد سن  6سن 
ال تُفّسر األعراض ( ن.  ال تحدث السلوكٌات فمط أثناء نوبة اإلضطراب اإلكتئابً( ط. سنوات 10لبل (  هـ

 للك االنفصال .. بصورة أفضل من خالل إضطراب نفسً آخر مثل طٌف التوحد 
2) ًتغٌٌر عما سبك فً واحد على األلل من األعراض الخاصة بـ : المحكات: إضطراب إكتئابً رئٌس
/  مزاج مكتئب معظم الٌوم: خمسة من األعراض// فمدان اإلهتمام أو المتعة ( 2)المزاج المكتئب أو ( 1)

تهٌّج أو تأخر اإلنفعاالت / فمدان الوزن أو زٌادته /تضاؤل اإلهتمام أو المتعة لمعظم األنشطة الٌومٌة 
ً /الحركٌة كل ٌوم تمرٌبا تملص المدرة على / مشاعر التفاهه أو الذنب المفرط / التعب أو فمدان الطالة ٌومٌا

األفكار المتكررة عن الموت دون التفكٌر فً اإلنتحار، أو محاولة إنتحار أو خطة / التفكٌر أو التركٌز
حدوث نوبة إكتئاب كبرى ..+ ال تعزى ألسباب فسٌولوجٌة أو مادة + مشمة فً المجاالت الحٌاتٌة + محدد

 ال تُفسر 
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 دمج إلضطرابً اإلكتئاب المزمن وإضطراب الٌأس فً  :  إضطراب اإلكتئاب المستمرDSM-IV 

 من ( أو أكثر)وجود إثنٌن ( ب(/ سنتان، لألطفال سنة)المزاج المكتئب لمعظم الٌوم ٌومٌا ( أ: محكاته
إنخفاض . 3. األرق أو فرط النوم. 2. ضعف الشهٌة أو اإلفراط فً تناول الطعام. 1: األعراض التالٌة
(  ج/ مشاعر الٌأس. 6. صعوبة التركٌز أو إتخاذ المرارات. 5. إنخفاض تمدٌرالذات. 4. الطالة أو التعب

ال ٌُفّسر ( هـ/ ال ٌوجد نوبة هوس أو هوس شدٌد ( د/ خالل السنتٌن ٌمكن أال ٌوجد أعراض لمدة شهرٌن 
 ..  ال تعزى األعراض لعمار ( و.... / اإلضطراب بصورة أفضل بــ 

 ٌجب أن ٌكون فً معظم دورات الحٌض، ال ٌمل عن خمسة أعراض (  أ:إضطراب اكتئاب ما لبل الحٌض
:  من األعراض التالٌة( أو أكثر)ٌجب ظهور و احد ( ب.... موجودة فً األسبوع األخٌر لبل بدء الحٌض

المزاج المكتئب ومشاعر الٌأس، أو األفكار .3التهٌج أو الغضب الملحوظ . 2عدم ثبات إنفعالً ملحوظ .1
من األعراض التالٌة تكون موجودة ( أو أكثر)ٌجب واحد ( ج. للك وتوتر ملحوظ. 4. بإحتمار الذات

. المذكور( ب)باإلضافة إلى ذلن، لتصل مجموعها إلى خمسة أعراض عند إضافته ألعراض المعٌار 
الخمول والفتور، أو نمص . 3. الصعوبة الذاتٌة فً التركٌز. 2إنخفاض اإلهتمام باألنشطة المعتادة .1

أو الرغبة الشدٌدة فً الغذاء . تغٌر ملحوظ فً الشهٌة؛ اإلفراط فً تناول الطعام.4. ملحوظ فً الطالة
األعراض الجسدٌة . 7. شعور غامر أو ٌكون خارج نطاق السٌطرة. 6. فرط النوم أو األرق. 5. محددة

 . ......  ، أو زٌادة الوزن"االنتفاخ"مثل حنان الثدي أو تورم وآالم المفاصل أو العضالت، واإلحساس 
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  نفس المحكات ولكن تسمم انسحاب عمار :  دواء/ اضطراب اكتئابً محدث بمادة  .... 
نفس األعراض ولكن نتٌجة ألعراض مرضٌة مباشرة لحالة : إضطراب اإلكتئاب نتاج حالة طبٌة أخرى

 طبٌة أخرى
 اإلكتئاب الموجز المتكرر : إضطراب إكتئابً آخر محددRecurrent brief depression،  اإلكتئاب

 ، إكتئاب مع أعراض غٌر مستوفٌة (ٌوماً 13-4)ذو المدة المصٌرة  
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   إضطراثبت اإلكتئبة [ 4]ملخص 
 
إضطراب التملبات المزاجٌة 
ًإضطراب إكتئابً رئٌس 
إضطراب اإلكتئاب المستمر 
إضطراب اكتئاب ما لبل الحٌض 
 دواء/ اضطراب اكتئابً محدث بمادة 
إضطراب اإلكتئاب نتاج حالة طبٌة أخرى : 
إضطراب إكتئابً آخر محدد 
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 [5 ]اضطراثبت القلق 
  االستجابة االنفعالية =  الخؾف/ تذتخك في خرائص الخؾف السفخط والقمق واالضظخابات الدمؾكية

تؾقع لتيجيج =  القمق، (يختبط بتدايج اإلثارة الالإرادية، اليخوب)لمتيجيج الؾشيػ الحقيقي أو الُسجرك 
(./  يختبط بتؾتخ العزالت واليقغة استعجاًدا لخظخ في السدتقبل والدمؾكيات الححر أو تجشب)مدتقبمي 

يحجث . تتظؾر العجيج مؽ اضظخابات القمق في مخحمة الظفؾلة وتسيل إلى االستسخار إذا لؼ يتؼ عالجيا
 (.1: 2ندبة حؾالي )معغسيا في اإلناث أكثخ مؽ الحكؾر 

1 ) ثالثة عمى األقل مؽ العشاصخ / فخط الخؾف أو القمق بذأن اإلنفرال( أإضظخاب قمق اإلنفرال
القمق السدتسخ . 2معاناة السحشة السفخطة الستكخرة عشج التؾقع أو حجوث خبخة اإلنفرال . 1: التالية

القمق السدتسخ والسفخط حؾل مذاىجة حجثا غيخ . 3والسفخط حؾل فقجان شخريات رئيدية مخافقة لمفخد 
الخؾف السدتسخ والسفخط مؽ . 5. التخدد أو الخفض السدتسخ لمخخوج. 4. مخغؾب فيو ألشخاص مخافقيؽ

الكؾابيذ الستكخرة التي تشظؾي عمى مؾضؾع . 7... إستسخار اإلحجام أو رفض الشؾم بعيجًا عؽ. 6الؾحجة  
عشجما ( مثل الرجاع وآالم السعجة والغثيان والقيء)الذكاوى الستكخرة مؽ أعخاض جدجية . 8. اإلنفرال

الخؾف، والقمق، أو التجشب السدتسخ والجائؼ لسجة  ( ةفرل عؽ الذخريات الخئيدية (  أو ُيتؾقع)يحجث 
 .  أربعة أسابيع عمى األقل عشج األطفال والسخاىقيؽ،  وعادة ستة أشيخ أو أكثخ لجى البالغيؽ

يدبب مذقة إكميشيكية أو خمل في الجؾانب اإلجتساعية واألكاديسية، أو السيشية أو مجاالت ىامة ( ج
 ال ُيفدخ اإلضظخاب برؾرة أفزل مؽ خالل إضظخاب ( د.   أخخى 
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  2 ) التقاعذ السدتسخ لمتحجث في السؾاقف اإلجتساعية التي يجب التحجث بيا( أ: إنتقائي( َخَخس)َبَكؼ  .
تكؾن مجة ( ج. يتجاخل ىحا اإلضظخاب مع االنجاز الجراسي أو السيشي أو مع التؾاصل اجتساعي( ب

ال ُيعدى إلى عجم السعخفة، (  د(. ال تقترخ عمى الذيخ األول مؽ السجرسة)إضظخاب ىي عمى األقل  شيخ 
 ال ُيفّدخ اإلضظخاب برؾرة أفزل مؽ خالل إضظخاب التؾاصل ( ىـ. أو الخاحة

 3 )يجوم لسجة ستة أشيخ أو أكثخ :  ..... مخاوف نؾعية ... 
 4 )الخؾف أو القمق السمحؾظ حؾل واحج أو أكثخ مؽ السؾاقف االجتساعية (  أ:  القمق االجتساعي  ....
كأن تكؾن محلة أو محخجة، )تجعل الفخد يترخف بظخيقة ُتغيخ أعخاض القمق التي سيتؼ تقيّيسيا سمبًا ( ب

يتؼ (  د. السؾاقف االجتساعية تثيخ دائسا خؾف أو القمق(  ج(. وتؤدي إلى رفض أو اإلساءة إلى اآلخخيؽ
ُيدبب مذقة إكميشيكية أو خمل (  ز. يدتسخ لسجة تجوم ستة أشيخ أو أكثخ(  ىـ. تجشب السؾاقف االجتساعية

ال ُيعدى الخؾف، والقمق، أو تجشب إلى (  ح. في الجؾانب اإلجتساعية والسيشية، أو مجاالت ىامة أخخى 
 اآلثار الفديؾلؾجية لعقار طبي ما، 

5 )تكخار نؾبات ىمع غيخ متؾقعة، الحعخ الذجيج وىؾ طفخة مفاجئة مؽ الخؾف (  أ: : إضظخاب اليمع
مؽ ( أو أكثخ)الذجيج أو اإلندعاج الذجيج الحي يرل إلى ذروتو في غزؾن دقائق، وخالليا يحجث أربعة 

ألؼ في . 5. الذعؾر بزيق في التشفذ. 4. اإلرتجاف. 3. التعّخق .2. الخفقان،: . األعخاض التالية
إحداس . 9. قذعخيخة أو األحاسيذ بالحخارة. 8. الذعؾر بالجوخة، أو اإلغساء. 7. الغثيان. 6.  الرجر

الخؾف مؽ فقجان . 11مذاعخ غيخ واقعية بالغخبة عؽ الؾاقع أو تبجد الذخرية . 10. بالخجر أو وخد
 .  الخؾف مؽ السؾت. 12". بالجشؾن "الديظخة أو 
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 القمق السدتسخ بذأن . 1: مسا يمي( أو أكثخ)واحج عمى األقل مؽ اليجسات الستتالية لسجة شيخ (  ب
تغييخ غيخ سؾي ُمالَحع في الدمؾك لتفادي وجؾد نؾبات اليمع، . 2الحعخ مؽ ىجسات إضافية أو عؾاقبيا 

ال ُيفّدخ ( د. ال ُيعدى اإلضظخاب إلى التأثيخات الفديؾلؾجية لعقار طبي( ج. مثل تجشب مسارسة الخياضة
 اإلضظخاب برؾرة أفزل مؽ خالل إضظخاب نفدي آخخ

 6 )الخؾف مؽ األماكؽ الستدعة 
7 )اضظخاب قمق عام 
8 )اضظخاب قمق ناتج عؽ حالة طبية 
  ..... 
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 [6 ] القهري ومب يرتجط ثهب/ إضطراثبت الىسىاس .....  : 
 1 ) تعخيف )، أفعال قيخية، أو كمييسا (ىؾاجذ)وجؾد أفكار وسؾاسية (  أ: إضظخاب الؾسؾاس القيخي

عمى سبيل السثال، )تدتغخق األفكار الؾسؾاسية واألفعال القيخية وقتا طؾيال (  ب( ... اليؾاجذ واألفعال
مسا يدبب ضيق أو مذقة إكميشيكية وخمل في السجاالت اإلجتساعية ( يدتغخق أكثخ مؽ ساعة لكل يؾم
ال ُتعدى أعخاض الؾسؾاس القيخي إلى تأثيخات فديؾلؾجية لعقار ( ج. والسيشية، أو مجاالت أخخى ىامة

 ال ُيفّدخ اإلضظخاب بذكل أفزل مؽ خالل أعخاض إضظخاب نفدي آخخ ( د.  طبي
 2 )اإلنذغال بؾاحج أو أكثخ مؽ العيؾب الستخّيمة أو عيؾب في السغيخ ( أ: اضظخاب تذؾه الجدؼ

في مخحمة أثشاء اإلضظخاب، تكؾن لمفخد سمؾكيات ( ب. الجدجي التي ال ُتالحع أو تبجو بديظة لآلخخيؽ
مثل؛ السقارنة )أو أفعال عقمية ( مثل، فحص الجدؼ بالسخآة، وقظف الجمج، والبحث عمى اإلطسئشان)متكخرة 

ال ُيفدخ ( د... يدبب ىحا اإلنذغال ضيق أو مذقة إكميشيكية ( ج. واإلنذغال بالسغيخ( مع اآلخخيؽ
 ...برؾرة أفزل مؽ خالل السخاوف مؽ الدسشة 

3 )ىحه الرعؾبة بدبب الحاجة ( ب.. وجؾد صعؾبة في التخمص مؽ السستمكات، ( أ:  إضظخاب اإلكتشاز
صعؾبة التخمص مؽ نتائج تخاكؼ ( ج..  مشياالُسجركة الحتفاظ  بيحه السستمكات والزيق السختبط  بالتخمص 

يدبب ( د.. السستمكات مؽ زحؼ وفؾضى في أماكؽ السعيذة التي ال ُتختب إال بتجخالت مؽ طخف ثالث 
ال ( و.  ال ُيعدى إضظخاب اإلكتشاز إلى حالة طبية أخخى ( إضظخاب اإلكتشاز ضيق أو مذقة إكميشيكية ىـ

 ُيفّدخ  إضظخاب اإلكتشاز بذكل أفزل مؽ خالل أعخاض إضظخاب نفدي 
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 4 ) ب. الستكخر لمذعخ، مسايؤدي إلى فقجان الذعخ( الذج)الدحب ( أ(: إضظخاب شج الذعخ)نتف الذعخ  )
ال ( د.... ُيدبب سحب الذعخ ضيق أو كخب إكميشيكي، ( ج. محاوالت متكخرة لتقميل أو وقف سحب الذعخ

 ال ُيفدخ ىحا اإلضظخاب مؽ خالل إضظخاب آخخ( ىـ(. كسا في الحاالت الجمجية)ُيعدى إلى شخط آخخ طبي 
 5 ) نفذ األعخاض الدابقة ولكؽ خاصة بكذط الجمج(: إضظخاب كذط الجمج) الدمخ 
 6) وجؾد أي مؽ أعخاض االضظخابات الدابقة(  أ:  إضظخاب الؾسؾاس القيخي الشاتج عؽ مؾاد طبية  .
:  مسا يمي( 2، 1)ىشاك أدلة مؽ التاريخ، والفحص الجدجي، أو الشتائج السعسمية عمى وجؾد كاًل مؽ  ( ب
خالل أو حااًل عقب التدسؼ بسادة أو االندحاب لسادة أو بعج التعخض ( أ)تظؾرت األعخاض في السحػ .  1

ال ُيفدخ ( ج(. أ)الجواء السذكؾك بيا  قادرة عمى إعظاء األعخاض في السحػ  /السادة. 2. لعقار ما
..  دواء/االضظخاب بذكٍل أفزل مؽ خالل الؾسؾاس القيخي واالضظخابات ذات الرمة غيخ الشاتجة عؽ مادة

يدبب االضظخاب تجنيًا في مجاالت األداء ( ىـ. ال يحجث االضظخاب حرخًا خالل مدار حالة ىحيان( د
 ...  االجتساعية والسيشية  

7 ) وجؾد أي مؽ أعخاض االضظخابات الدابقة( أ:  إضظخاب وسؾاس قيخي ناتج عؽ حالة طبية أخخى .
ىشاك أدلة مؽ التاريخ، والفحص الجدجي، أو مؽ الشتائج السعسمية أن االضظخاب ىؾ نتيجة ( ب

ال ُيفدخ االضظخاب بذكٍل أفزل مؽ خالل الؾسؾاس القيخي واالضظخابات ( فيديؾلؾجية مخضية مباشخة ج
( ىـ. ال يحجث االضظخاب حرخًا خالل مدار حالة ىحيان( د..  دواء/ذات الرمة غيخ الشاتجة عؽ مادة

 مثل تذؾه جدؼ مبالغ فيو: إضظخاب وسؾاس قيخي آخخ محجد (8.. يدبب االضظخاب تجنيًا في مجاالت 
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 [7 ] الضغط النفسي)اإلضطراثبت املتعلقة ثبلصذمة واملشقة 
   اإلحداس بالمحة واليأس فقجان : باإلضافة إلى القمق والخؾف يؾجج أعخاض بعج التعخض لحجث شاق

 (التفكػ)وأعخاض الغزب والعجوان السدتتخ، أو أعخاض االنفرام 
 1 )جؾد نسط ثابت مؽ الكف والدمؾك اإلندحابي اإلنفعالي نحؾ الكبار ( أ : إضظخاب التعمق التفاعمي

(  األسى)نادرا أو قمياًل ججًا ما يبكي الظفل عشج الكخب . 1: مقجمي الخعاية، والحي يتزح في كال مسا يمي
يتسّيداإلضظخاب اإلجتساعي ( ة .نادرا أو قمياًل ججًا ما يدتجيب الظفل لمسؾاساة عشجما يذعخ باألسى .2

. 2. الحج األدنى مؽ اإلستجابة اإلجتساعية والؾججانية لآلخخيؽ. 1: والؾججاني بإثشيؽ عمى األقل مسا يمي
يذيج الظفل نسظًا مؽ ( ج. مبخرةنؾبات مؽ التيّيج، والحدن، والخؾف غيخ . 3. التأثيخ اإليجابي السحجود

اإلىسال أو الحخمان اإلجتساعي بذكل . 1: الخعاية غيخ الكافي، كسا يتزح مؽ واحج عمى األقل مسا يمي
التخبية في األماكؽ غيخ العادية التي تحج بذجة . 3التغييخات الستكخرة مؽ مقجمي الخعاية األولية . 2مدتسخ

( ج)يفتخض أن الخعاية في السعيار ( د (.، السؤسداتمثل)مؽ الفخص لتذكيل عالقات تعّمق إنتقائية 
اإلضظخابات ال تفي معاييخ إضظخاب طيف ىحه ( هـ( أ)يكؾن مدؤوال عؽ الدمؾك السزظخب عؽ السعيار 

يبجأ لجى الظفل  مؽ سؽ تدعة أشيخ عمى ( ز . إضظخاب واضح قبل  سؽ خسذ سشؾات( و.  التؾحج
 .األقل
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 2 ) الظفل وتفاعالتو مع الكبار خاص بشذاط نسط مؽ الدمؾك (  أ :االجتساعيإضظخاب إختالل اإللتدام
في التؾجو والتفاعل ( حبذ المدان)إنخفاض أو عجم الكتسان . 1: عمى األقل مسا يميإثشيؽ /مألؾفيؽغيخ 

يألف بذجة الدمؾك المفغي أو البجني الحي ال يتفق مع العقؾبات الثقافية وال . 2. مع الكبار غيخ مألؾفيؽ
إنخفاض أو غياب التخاجع مع الكبار مقجمي الخعاية . 3. مع الحجود اإلجتساعية السشاسبة لمفئة العسخية

االستعجاد باإلنفجار في شخص بالغ غيخ مألؾف دون أدنى . 4. بعج التجخؤ عمييؼ في أماكؽ غيخ مألؾفة
فخط / كسا في إضظخاب نقص االنتباه )ال تقترخ عمى اإلنجفاع ( أ)الدمؾكيات في السعيار ( ةتخدد 

نسظا مؽ أقرى حج مؽ عجم كفاية ُيخبخ الظفل ( ج. ولكشيا تذسل الدمؾك التجخؤ اإلجتساعي( الشذاط
مدتسخ في اإلىسال أو الحخمان اإلجتساعي بذكل . 1: الخعاية، كسا يتزح مؽ واحج عمى األقل مسا يمي

. 3األولية التغييخات الستكخرة مؽ مقجمي الخعاية .  مؽ ِقبل الكبار مقجمي الخعايةالسؾدة / الخاحة/العاطفة 
يفتخض أن ( دإنتقائية  التخبية في األماكؽ غيخ العادية التي تحج بذجة مؽ الفخص لتذكيل عالقات تعّمق 

عمى سبيل السثال، تبجأ ( )أ)عؽ السعيار االضظخاب يكؾن مدؤوال عؽ الدمؾك ( ج)الخعاية في السعيار 
يبجأ لجى ( ـه(. ج)ويمي ذلػ عجم وجؾد الخعاية الكافية في السعيار ( أ)اإلضظخابات مؽ خالل السعيار 

 .الظفل  مؽ سؽ تدعة أشيخ عمى األقل
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 3 ) التعخض إلى السؾت الفعمي أو  (أ(:سشؾات  فأصغخ 6متزسؽ األطفال مؽ )إضظخاب ما بعج الرجمة
معاناة مباشخة . 1: مؽ الظخق التالية( أو أكثخ)التيجيج أو اإلصابة الخظيخة، أو العشف الجشدي في واحج 

العمؼ بالحجث الرادم، بأنو .3. مذاىجة الحجث الرادم مباشخة، كسا حجوثو لآلخخيؽ.  2. لمحجث الرادم
حجث ألحج أفخاد العائمة أو صجيق مقخب، كسا في حاالت الؾفاة الفعمي أو التيجيج مؽ أحج أفخاد العائمة أو 

السعاناة الستكخرة أو التعخض الذجيج إلى تفاصيل . 4. صجيق، و يجب أن يكؾن الحجث عشيفا أو صادم
مؽ األعخاض التالية السختبظة بالحجث الرادم، أو ( أو أكثخ)وجؾد واحج ( ة. مكخىة مؽ الحجث الرادم

األطفال في )الرادمالتكخار الالإرادي لمحكخيات السؤلسة الستجخمة في الحجث . 1: تبجأ بعج الحجث الرادم
.  مخيفة دون محتؾى يسكؽ التعخف عميوتكخار أحالم . 2األكبخ سشا مؽ ست سشؾات، قج يحجث في المعب 

والتي يذعخ الفخد أو يترخف كسا لؾ كان ( عمى سبيل السثال، ذكخيات الساضي)ردود فعل انذقاقية . 3
مؽ تخمد جانبا الزيق الشفدي الذجيج أو لفتخات طؾيمة في التعخض لمسشبيات . 4تتكخرالحجث الرادم قج 

ردود فعل فديؾلؾجية ممحؾعة لمسشبيات الجاخمية أو الخارجية التي تخمد أو تذبو . 5. الحجث الرادم
أو كال اإلجخاءيؽ واحج )الرادمالتجشب السدتسخ لمسثيخات السختبظة بالحجث ( ج. جانبا مؽ الحجث الرادم

.  2. السؤلسة، واألفكار أو السذاعخ السختبظة بذكل وثيق مع الحجث الرادمالحكخيات تجشب . 1: التالييؽ
تثيخ الحكخيات السؤلسة، واألفكار أو السذاعخ أو عمى صمة التي مؽ خالل السثيخات الخارجية التحكيخ تجشب 

 .  وثيقة بالحجث الرادم
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 التغيخات الدمبية في اإلدراك والحالة السداجية السختبظة بالحجث الرادم، بجاية أو تفاقؼ ما بعج الحجث ( د
عجم القجرة عمى تحكخ جانبًا ىامًا مؽ الحجث . 1: مؽ التالي( أو أكثخ)الرادم، كسا يتزح مؽ اثشيؽ 

السعتقجات الدمبية الثابتة والُسبالغ فييا أو تؾقعات حؾل . 2( اإلنذقاقي)فقجان الحاكخة التفككي )الرادم 
إدراكات ثابتة، ومذؾىة عؽ سبب أو العؾاقب السؤلسة لمحجث التي تقؾد الفخد . 3الحات واآلخخ، أو العاَلؼ 

مثل؛ الخؾف والخعب والغزب، والذعؾر )حالة وججانية سمبية ثابتة . 4. إلى لؾم الحات أو لؾم اآلخخيؽ
مذاعخ . 6. تزاءل بذكل ممحؾظ لالىتسام أو السذاركة في األنذظة اليامة. 5(. بالحنب، أو الخجل

تغييخات ممحؾعة في ( هـ. عجم القجرة عمى إدراك مذاعخ إيجابية. 7. االنفرال أو القظيعة مؽ اآلخخيؽ
االستثارة والقابمية لمتفاعل السختبظة بالحجث الرادم، أو تفاقؼ ما بعج الحجث الرادم، كسا يتزح مؽ اثشيؽ 

التّيقع . 3. الدمؾك الستيؾر أو السجّمخ لمحات. 2. سمؾك متييج ونؾبات غزب. 1: مسا يمي( أو أكثخ)
إضظخاب الشؾم    . 6. مذاكل في القجرة عمى التخكيد.  5. ردود الفعل السفاجئة والسبالغ فييا. 4. السفخط

ُيدبب اإلضظخاب ضيق أو كخب ( ز .أكثخ مؽ الذيخىؾ ( ب، ج، د، ىـ)مجة اإلضظخاب لسعاييخ ( و
  عقار /ال ُيعدى اإلضظخاب إلى مادة ( ح....  إكميشيكي، 
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 4 ) في إضظخاب ما ( أ)ىحا السحػ يتزسؽ نفذ العشاصخ السؾجؾدة في معيار ( أ:: الحادالسذقة إضظخاب
أو )وجؾد تدعة (  ة... اإللكتخونيةمؽ خالل وسائل اإلعالم ليذ التعخض ). بعج الرجمة الدابق ذكخه

مؽ األعخاض التالية في أي مؽ الفئات الخسذ وىي؛  اإلعتجاء، والسداج الدمبي، التفكػ، والتجشب، ( أكثخ
األحالم تكخار / ، والقدخ، لمحكخياتالتكخار أعخاض اإلعتجاء. واإلثارة، بجاية أو تفاقؼ بعج الحجث الرادم

أعخاض  // الفديؾلؾجيةالشفدي الذجيج لفتخات طؾيمة أو ردود الفعل الزيق /تفككيةفعل ردود / السؤلسة 
أعخاض // عجم القجرة عمى تحكخ جانبًا ىامًا مؽ الحجث الرادم/ إحداس الفخد بتغييخ الؾاقعانذقاقية  

أعخاض االستثارة // الجيؾد لتجشب التحكيخ بسثيخات خارجية / جيؾد لتجشب الحكخيات السؤلسة  التجشب
ردود / في القجرة عمى التخكيدمذاكل / التّيقع الذجيج /الدمؾك العربي ونؾبات الغزب / إضظخاب الشؾم

(  دلمرجمة أيام إلى الذيخ بعج التعخض ثالثة مجة أعخاض اإلضظخاب ( جفييا الفعل السفاجئة السبالغ 
 ال ُيعدى اإلضظخاب إلى التأثيخات الفديؾلؾجية لسادة ( هـ.. خمل اكميشيكييدبب 

5 ) تحجث خالل التي تشامي أعخاض نفدية أو سمؾكية ردًا عمى ضغؾط التعخف ( أ : التؾافقإضظخابات
ىحه األعخاض أو الدمؾكيات ىامة إكميشيكيًا، كسا يتزح مؽ واحج أو ( ة. ثالثة أشيخ مؽ بجاية الزغؾط

إنخفاض كبيخ في مدتؾى األداء ../كخب ممحؾظ خارجيًا يتشاسب مع شجة الزغؾط :كال اإلجخاءيؽ التالييؽ
األعخاض ال تسثل ( د إضظخابات مختبظة بالتؾتخ ال ُتمبي معاييخ إضظخاب عقمي آخخ( ج.. بالسجاالت 

 .إضافية بعج انتياء الزغؾطتدتسخ األعخاض ألكثخ مؽ ستة أشيخ ال ( ـهالظبيعية الفجيعة 
 = غيخ محجد= اضظخاب سمؾكي انفعالي / اضظخاب سمؾك/ االثشان/ قمق/ مع مداج اكتئاب 
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 [8 ] أو فجؾة في التكامل / تتسيد االضظخابات االنذقاقية بخمل و (:  إنفصبلية)إضطراثبت االنشقبقية
قج تؤدي . الظبيعي لمؾعي والحاكخة واليؾية واالنفعال واإلدراك والتسثيل الجدجي والتحكؼ الحخكي والدمؾك

 قج تكؾن في أعقاب صجمة كسا سبق./ األعخاض االنذقاقية إلى خمل في كل مجاالت األداء الشفدي
1 ) ممحؾظ إنقظاع ..يتسّيد إضظخاب اليؾية بإثشيؽ أو أكثخ مؽ الحاالت ( أ:  اإلنذقاقيإضظخاب اليؾية

أو / و، الدمؾك، الؾعي، الحاكخة، اإلدراك، السعخفة، بالؾججانفي الذعؾر بالحات ويراحب ذلػ تغييخات 
ىحه العالمات واألعخاض يسكؽ مالحغتيا مؽ ِقبل اآلخخيؽ أو ُتحكخ مؽ ِقبل . الؾعيفة الحدية الحخكية

يدبب ( ج ..فجؾات متكخرة في إستجعاء األحجاث اليؾمية، والسعمؾمات الذخرية اليامة ( ة. الفخد
اإلضظخاب ليذ جدء طبيعي مؽ مسارسة ثقافية أو ديشية مقبؾلة ( د... إكميشيكية مذقة )اإلضظخاب كخب 

 ال ُيعدى اإلضظخاب إلى التأثيخات الفديؾلؾجية لسادة ( ىـ
 2 ) عجم القجرة عمى تحكخ السعمؾمات السيسة الحاتية، وعادة تكؾن ذات (  أ:  : االنذقاقيفقجان الحاكخة

السؾضعي أو لحجث أو أحجاث معيشة، اإلنتقائي (. طبيعة مؤلسة أو ضاغظة، تتعارض مع الشديان العادي
ال ُيعدى ( ج... إكميشيكية مذقة يدبب اإلضظخاب (  ة. أو فقجان ذاكخة معسؼ لميؾية وتاريخ الحياة

 مؽ خالل اضظخاب آخخال ُيفّدخ اإلضظخاب بذكل أفزل (  داإلضظخاب إلى التأثيخات الفديؾلؾجية لسادة 
 3 ) وجؾد الخبخات السدتسخة ( أ(: :  الذخريةتبجد )اإلنذقاق عؽ الؾاقع / إضظخاب إنذقاق الذخرية

الغخبة عؽ . 2:. إنفرال الذخرية.  1: أو الستكخرة مؽ تبجد الذخرية، والغخبة عؽ الؾاقع، أو كمييسا
 (  د  ( ج.. سميسًا خالل تبجد الذخرية أو الغخبة عؽ الؾاقع يكؾن إختبار الؾاقع ال يدال ( ة.. الؾاقع 
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 4) إضطرة إنشقبقي أخر حمذد 
5) إضطرة إنشقبقي غري حمذد 
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 [9 ] متؾاججون في مؤسدات / اضظخابات جدجية األعراض اجلسذية واإلضطراثبت املتعلقة ثهب
 ال يؾجج سبب طبي ... الرحة العامة وليدت الرحة الشفدية 

1 ) واحج أو أكثخ مؽ األعخاض الجدجية السؤلسة التي تؤدي إلى تعظيل ( أ:  الجدجيةإضظخاب األعخاض
األفكار والسذاعخ السفخطة، أو الدمؾكيات الستعمقة بأعخاض جدجية أو مخاوف ( ب. كبيخ الحياة اليؾمية

. 2. األفكار غيخ الستشاسبة والسدتسخة حؾل خظؾرة األعخاض. 1: عمى األقل مسا يميواحج /صحية 
اإلفخاط في الؾقت والظاقة السخررة ليحه األعخاض . 3. إستسخار إرتفاع القمق حؾل الرحة أو األعخاض

عمى الخغؼ مؽ أن أي عخض جدجي واحج ال تكؾن مؾجؾدة بإستسخار، إال أن ( ج. أو السخاوف الرحية
 .أعخاضيا عادة أكثخ مؽ ستة أشيخالحالة تدتسخ في 

2 ) أعخاض جدجية ليدت مؾجؾدة أوبجرجة (  ب. خظيخمخض االنذغال بؾجؾد (  أ:  السخضإضظخاب قمق
ىشاك مدتؾى عال مؽ القمق حؾل الرحة، ( ج. السفخط بذكل واضح أو غيخ متشاسبواالنذغال خفيفة، 

يؤدي الفخد الدمؾكيات السختبظة ( د. وشعؾر باالندعاج بديؾلة لجى الفخد عمى  الؾضع الرحي الذخري
(. تجشب مؾاعيج الظبيب والسدتذفياتمثل، )أو إعيار تجشب ( الظبمثل تكخار الفحص )بالرحة السفخطة 

، ولكؽ السخض السحجد قج يتغيخ خالل تمػ الفتخة لسجة ستة أشيخ عمى األقلإنذغال بالسخض الحالي ( ىـ
 آخخال ُيفّدخ اإلضظخاب بذكل أفزل مؽ خالل إضظخاب ( و. مؽ الدمؽ

3 ) تغييخ إرادي في واحج أو أكثخ مؽ الؾعائف (  أ( إضظخاب أعخاض وعيفية عربية)إضظخاب التحؾيل
تؾفخ الشتائج اإلكميشيكية التي تجل عمى عجم التؾافق بيؽ الَعَخض وما ىؾ معخوف (  ب.  الحخكية والحدية

 .. اإلضظخاب مذقة إكميشيكية يدبب (  د. باضظخاب آخخال ُيفّدخ (  ج.والعربيةعؽ الذخوط الظبية 
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 خدر/ في الكالم / أعراض في البلع/ حركة غير طبيعية/ مع ضعف أو شلل 
4 ) بسا في ذلك إضظراب ترشع يخدع الشفس، إضظراب ترشع يخدع )إضظراب الترشع

(  تزييف عالمات أو أعراض جددية أو نفدية، أو تحريض اإلصابة بالسرض، ب( أ: : آخر
يكهن الدلهك السخادع واضح حتى في غياب ( ج. ُيظهر الفرد نفده لآلخرين بأنه مريض

ال ُيفدر اإلضظراب بذكل أفزل من خالل إضظراب (  د. السدعسات الخارجية الهاضحة
 .آخر، مثل إضظراب الزالل أو إضظراب ذهاني آخر

5)اضظراب العرض : أمثلة من تلك  الحاالت ما يلي: إضظراب محدد لؤلعراض الجددية
.  3. شههر 6أقل من )اضظراب قلق السرض الهجيز .  2. شههر 6أقل من )الجددي الهجيز

الضظراب قلق السرض (  د)اضظراب قلق السرض دون الدلهكيات الستعلقة بالرحة معيار 
 :   الحسل الكاذب. 4. لم يتحقق

6) الحاالت ال تفي بالسحكات الكاملة لتذخيص :  إضظراب غير محدد لؤلعراض الجددية
 أي من اضظرابات الفئة
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