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الذليل اإلحصائي والتشخيصي لالضطرابات العقلية جلمعية 
 DSM-5 الطب النفسي األمريكية

 [10 ]إضطرابات التغذية واألكل   
1 ) الشهوة ألطعمة شاذةPica  :األكل المستمر للمواد ؼٌر (  أ

أكل المواد ؼٌر الؽذائٌة ( ب. ؼذائٌة على مدى فترة شهر على األلل
سلون األكل هذا لٌس ( ج. وؼٌر المناسبة للنمو على مستوى الفرد

فً ( د. جزءا من ممارسة دعمتها المعاٌٌر الثمافٌة أو اإلجتماعٌة
مثل اإلعالة )حالة حدوث سلون األكل فً سٌاق إضطراب عملً آخر 

، إضطراب طٌؾ التوحد وإنفصام [إضطراب النمو العملً]الذهنٌة 
 (  فً الرشد/ فً الطفولة)الشخصٌة فهذا كافً للتشخٌص 

2 ) إسترجاع الطعام بصورة متكررة على ( أ:إضطراب اإلجترار
مدى فترة شهر على األلل، وٌجوز إعادة مضػ الؽذاء المتمٌأ، ثم 

ال ٌُعزى اإلسترجاع إلى حاالت الجهاز ( ب. إعادة بلعه، أو بصمه
ال ٌحدث إضطراب ( ج. الهضمً المرتبطة بذلن، أو حالة طبٌة أخرى

األكل  فمط بفمدان الشهٌة العصبً، والشره المرضً العصبً، 
إذا ( د. تمٌٌد كمٌة الطعام/ وإضطرابات األكل بنهم، أوإضطراب تجنب 

 ....حدثت األعراض فً سٌاق إضطراب عملً آخر 
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 3 )تمٌٌده/ إضطراب كمٌة الؽذاء تجنبه:   
4 )ًتمٌٌد إستهالن الطالة بالنسبة للمتطلبات( أ :فمدان الشهٌة العصب  
مما ٌؤدي إلى الوزن المنخفض وهو الوزن األلل من الحد األدنى .. 

(  الخوؾ الشدٌد من إكتساب الوزن أو الدهون، ج( ب.. الطبٌعً 
إضطراب فً الطرٌمة إدران الفرد لوزن أو شكل الجسم، مما ٌؤثر فً 

 (نمط النهم وملٌنات/ نمط التمٌٌد)التمٌٌم الذاتً لوزن أو شكل الجسم 
5 )ًنوبات متكررة من الشراهة عند تناول الطعام، (  أ : الشره العصب

على سبٌل )األكل على فترات متمطعة . 1: وتتمٌز نوبة الشراهة بما ٌلً
شعور . 2... ، وتكون كمٌة  الطعام بالتأكٌد أكبر (المثال، خالل ساعتٌن

السلوكٌات المتكررة التعوٌضٌة (  بعدم السٌطرة على األكل خالل النوبة ب
تحدث الشراهة عند (  ، ج...ؼٌر المناسبة من أجل منع زٌادة الوزن 

تناول الطعام والسلوكٌات التعوٌضٌة ؼٌر مناسبة على حد سواء فً 
ٌتأثر (  د. أشهرمرة واحدة على األلل فً األسبوع لمدة ثالثة المتوسط 

ال ٌحدث ( هـ. التمٌٌم الذاتً على نحو ؼٌر مالئم بشكل الجسم والوزن
 .اإلضطراب حصراً أثناء نوبات من فمدان الشهٌة العصبً

 



الذليل اإلحصائي والتشخيصي لالضطرابات العقلية جلمعية 
 DSM-5 الطب النفسي األمريكية

 6 )فً  الشره ( أ)هو نفسه المعٌار ( أ :إضطراب النهم عند تناول األكل
تناول . 1:من التالً( أو أكثر)ترتبط نوبات األكل بنهم بثالثة ( العصبً ب

.  3.األكل حتى الوصول إلى شعور باإلمتالء ؼٌر مرٌح. 2الطعام بسرعة 
 ً تناول . 4. تناول كمٌات كبٌرة من الطعام مع عدم الشعور بالجوع فٌزٌمٌا

.  5تناوله الحرج من كم الطعام الذي ٌتم  الطعام بصورة منفردة، بسبب
(  ج. الشعور باإلشمئزاز من الذات، واإلكتئاب، أو الذنب الشدٌد بعد ذلن

ٌحدث (  د. وجود ضٌك ملحوظ فٌما ٌتعلك الشراهة عند تناول الطعام
ال ترتبط  ( هـ. أشهر 3الشراهة على األلل مرة فً األسبوع لمدة 

 .الشراهة عند تناول الطعام مع اإلستخدام المتكرر للسلون التعوٌضً
7)الحاالت التً تسٌطر فٌها  :إضطراب تؽذٌة أو أكل نوعً آخر

األعراض الممٌزة الضطراب التؽذٌة أو األكل،  ولكن ال تفً بالمحكات 
/   الكاملة لتشخٌص أي من اضطرابات من فئة اضطرابات التؽذٌة أو األكل

 ٌحدد المختص سبب محدد للظواهر الحالٌة
8)ٌحدد المختص سبب  ال ....../ : إضطراب تؽذٌة أو أكل ؼٌر محدد

 محدد للظواهر الحالٌة
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[11 ]إضطرابات اإلخراج  
1 )تكرار إفراغ المثانة من البول فً الفراش أو ( أ : سلس البول

 ً سلون مهم إكلٌنٌكٌاً ( ب. المالبس سواء كان ممصوداً أو لسرٌا

أسبوع لمدة ثالثة أشهر / ٌتضح إما بتكرار مرتٌن على األلل 

ٌحدث فً ُعمر خمس سنوات على األلل (  ج..  متتالٌة على األلل

ال ٌُعزى هذا اإلضطراب إلى ( د(.  أو ما ٌعادل مستوى النمو)

 التأثٌرات الفسٌولوجٌة لمادة

2 )نفس المحكات السابمة ولكن بالنسبة  : سلس براز العضوي

 سنوات على األلل  4والمحن ج / للتبرز

3) برازٌة/ أعراض بولٌة   إضطراب إخراج آخر محدد) 

 

4 )(برازٌة/ أعراض بولٌة ) إضطراب إخراج ؼٌر محدد 
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 [12 ]غالًبا ما تراحب اضظرابات  إضطرابات النوم واليقظة
الشؾم االكتئاب والقمق والتغيرات السعرفية التي يجب معالجتيا في 

 تخظيط برامج العالج وإدارتو
1 ) الذكؾى الدائدة ىي عدم الرضا عؽ كسية ( أ: إضظراب األرق

صعؾبة . 1: مؽ األعراض التالية( أو أكثر)واحد + أو نؾعية الشؾم 
صعؾبة اإلستسرار في الشؾم، وتتسيز باإلستيقاظ .  2. بدء الشؾم

اإلستيقاظ .  3. الستكرر أو مذاكل العؾدة إلى الشؾم بعد اإلستيقاظ
يدبب ( ب. في الرباح الباكر مع عدم القدرة عمى العؾدة إلى الشؾم

يحدث صعؾبة الشؾم لسدة  ( ج... اإلضظراب مذقة إكميشيكية 
تؾجد صعؾبة الشؾم لسدة (  د. ليال عمى األقل في األسبؾع 3ثالث

تحدث صعؾبة في الشؾم عمى الرغؼ مؽ ( و. ثالثة أشير عمى األقل
 .الفرصة الكافية لمشؾم

عدم تفدير األرق بذكل أفزل مؽ إضظرابات الشؾم واليقغة ( ز
 ال ُيعزى إلى التأثيرات الفديؾلؾجية لعقار . األخرى  ح
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2 )بالنعاس  التمرٌر الذاتً(  أ:  : إضطراب اإلفراط فً النوم

المفرط على الرؼم من فترة النوم الرئٌسٌة ال تمل عن سبع 

 : واحد على األلل من األعراض التالٌة+ساعات

1  .فترات متكررة من النوم أو هفوات فً النوم فً نفس الٌوم  . 

2 . ًالفترة الرئٌسٌة للنوم تكون طوٌلة ألكثر من تسع ساعات ف

الصعوبة فً اإلستٌماظ التام . 3. الٌوم الواحد وهذا هو عدم النشاط

شهور  3األسبوع / ٌحدث على األلل ثالث ( ب. بعد صحوة مفاجئة

. ٌُحدث خلل فً المجاالت المعرفٌة واإلجتماعٌة والمهنٌة،  د( ج

عدم تفسٌر اإلفراط فً النوم بشكل أفضل من إضطرابات النوم 

ال ٌُعزى اإلفراط فً النوم إلى التأثٌرات . هـ. والٌمظة األخرى

 الفسٌولوجٌة للعمار 
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 3 )فترات متكررة من الحاجة للنوم ال ٌمكن ( أ : (النوم المهري)الخدار
وجود واحد (  ب. أشهر الماضٌة 3/ األسبوع/ كبتها، على األلل ثالث 

أو )*( نوبات من الجمود، الذي ٌعّرؾ بأنه إما . 1 :على األلل مما ٌلً
فً األشخاص : * ، والتً تحدث على األلل عدة مرات فً الشهر)**(

ثانٌة إلى )الذٌن ٌعانون المرض منذ فترة طوٌلة، توجد نوبات لصٌرة 
من فمدان لجانبً العضالت مع المحافظة على الوعً التً تدفع ( دلٌمة

أشهر من  6فً األطفال أو األفراد فً ؼضون **  .إلى الضحن أو المزاح
بداٌة اإلضطراب، التجهم العفوي أو نوبات فتح الفن مع دفع اللسان أو 

نمص . 2. . نمص التوتر العام، دون أي محفزات عاطفٌة واضحة
كما ٌتم لٌاسه بإستخدام السائل النخاعً Hypocretinالهٌبوكرٌتٌن  

(CSF) Cerebrospinal Fluid  (  2 -أوركسٌن) 1-الهٌبوكرٌتٌن
 /ثلث المٌم التً تم الحصول علٌها بإختبار أصحاء / = ألل )المٌم مناعٌة 

خلل فً حركة النوم السرٌعة . 3(. مل/ جزء من الؽرام  110= أو ألل 
الخدار مع تجمد / الخدار بدون تجمد ولكن مع لصور فً الهٌبوكرٌتٌن)

مع صمم وترنح جسمً تحت سٌطرة / ولكن بدون لصور فً الهٌبوكرٌتٌن
 2خدار مسٌطر على الجسم، سمنة، وداء السكري نمط /  المخٌخ 
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 4 )تولؾ التنفس المعّوق للنوم #  : إضطرابات النوم المرتبطة بالتنفس
 (:  2)أو ( 1)إما محن 

1 . ساعة وتكون معرللة / ال تمل عن خمس مرات تولؾ فً التنفس
:  إضطرابات لٌلٌة فً التنفس. أ: للنوم مع أي من األعراض التالٌة النوم

النعاس خالل . ب. اللهث، أو تولؾ التنفس أثناء النوم/ الشخٌر، الشخٌر 
النهار، والتعب، أو عدم النشاط النوم على الرؼم من النوم بدرجة 

كافٌة،وال ٌتم تفسٌرهذا اإلضطراب بشكل أفضل من خالل إضطراب آخر 
وجود . 2. وال ٌُعزى إلى حالة طبٌة أخرى( بما فً ذلن إضطراب النوم)
أو أكثر من إنمطاعات أو تولؾ التنفس لكل ساعة من النوم بؽض ( 15)

حدوث ( أ: تولؾ التنفس وسط النوم# النظر عن االعراض المرافمة 
ال ٌُفسر (  ب. ساعة من وسط النوم/ خمسة أو أكثر من إنمطاعات التنفس

تولؾ التنفس )اإلضطراب بصورة أفضل من خالل إضطراب نوم آخر 
فترات منتظمة من »تنفس تشاٌن ستون / أثناء النوم مجهول السبب

 .  (مع إستخدام مواد أفٌونٌة/ تنفس بطًء تتناوب مع فترات تنفس سرٌع
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  #إنخفاض التنفس ترتبط بإرتفاع ( أ: النوم المرتبط بنمص التهوٌة
لد ٌشٌر إنخفاض مستوٌات / مستوٌات ثانً اوكسٌد الكربون 

 (  الهٌموجلوبٌن المّشبع باألكسوجٌن إلى نمص التهوٌة
ال ٌُفسر اإلضطراب بصورة أفضل من خالل إضطراب نوم آخر(  ب 

5 ) إختالل ( أ:   : الٌمظة –إضطربات إٌماع الساعة البٌولوجٌة للنوم

بٌن إٌماع الساعة البٌولوجٌة الذاتٌة وجدول النوم والٌمظة التً تتطلبها 

ٌؤدي ( ب. البٌئة المادٌة للفرد أو الجدول الزمنً اإلجتماعً أو المهنً

ه خلل فً المجاالت ٌصاحب( ج. إلى النعاس المفرط أو األرق، أو كلٌهما

نمط مرحلة / نمط مرحلة تأخر النوم )المعرفٌة واإلجتماعٌة والمهنٌة 

نمط /  ساعة 24الٌمظة لمدة / عدم إنتظام النوم والٌمظة / النوم المبكر 

 (إزاحة العمل 
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6) إضطرابات اإلثارة الخاصة بالنوم ؼٌر #  : إختالالت النوم

نوبات متكررة من عدم إكتمال ( أالمصحوب بحركة العٌن السرٌعة 

التٌمّظ من النوم، وعادة ما تحدث خالل الثلث األول من فترة النوم 

النائم  ؛المشً أثناء النوم  .1 :الرئٌسٌة، ٌرافمه أحد ااألمور التالٌة

/  ؼافل ٌحدق،ؼٌر مستجٌب نسبٌاً لجهود اآلخرٌن على التواصل معه أو

ذُعر النوم نوبات . 2 .وال ٌمكن أن ٌستٌمظ إال بصعوبة كبٌرة. معها

وٌوجد خوؾ شدٌد وعالمات . متكررة وعادة ما تبدأ بصرخة الذعر

(  ما ٌوجد إستدعاء للحلم ج ال ٌوجد أو للٌال( االستثارة الالإرادٌة، ب

 .  ٌوجد  فمدان ذاكرة للنوبة

ال ٌُعزى اإلضطراب إلى ( هـ.. إكلٌنٌكً  خلل ٌُسبب اإلضطراب ( د

(  ذُعر)نمط هلع / نمط المشً أثناء النوم .. )التأثٌرات الفسٌولوجٌة 

 (النوم
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 #تكرار حدوث إنزعاج شدٌد وممتد، وأحالم ( أ:  :إضطراب الكوابٌس

ٌتم تذكرها جٌداً، تنطوي عادة على جهود لتجنب التهدٌدات والبماء 

واألمن، أو السالمة البدنٌة والتً تحدث عادة خالل النصؾ الثانً من 

التٌّمظ من األحالم المزعجة، وٌكون الفرد (  ب. حلمة النوم الرئٌسٌة

خلل ٌُسبب اإلضطراب ( ج .بسرعة ٌصبح فً حالة تأهب للهرب

إضطراب السلون فً # ال ٌُعزى التأثٌرات الفسٌولوجٌة ( د. ..إكلٌنٌكً 

نوبات متكررة من اإلستثارة (  أالنوم المصحوب بحركة العٌن السرٌعة 

(  ب.  أو السلوكٌات الحركٌة المعمدة/ أثناء النوم المرتبطة بالنطك و 

تنشأ أثناء حركة العٌن السرٌعة من النوم، وبالتالً عادة ما تحدث بعد 

دلٌمة من بداٌة النوم، ومن ؼٌر المألوؾ حدوثها أثناء  90أكثر من 

عند االستٌماظ من هذه النوبات، ٌكون الفرد مستٌمظاً ( ج.  المٌلولة

 .  تماماً، فً حالة تأهب، وؼٌر مشوش
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على ( ضعؾ)نوم حركة العٌن السرٌعة دون إرتخاء . 1: أي مما ٌلً( د

إضطراب متزامن مع تشخٌصات . 2. تسجٌل  كهربٌة المخ أثناء النوم

...  ٌُسبب اإلضطراب خلل إكلٌنٌكً ( هـ  مثل؛ مرض باركنسون،)أخرى 

 ال ٌُعزى اإلضطراب إلى التأثٌرات الفسٌولوجٌة للمادة( و

 # رؼبة ملحة لتحرٌن السالٌن، وؼالبا ما ( أ: : زملة تململ السالٌن

الرؼبة فً تحرٌن . 1: ٌرافمها أحاسٌس ؼٌر مرٌحة وتتمٌز بما ٌلً

تُزال الرؼبة . 2. السالٌن ٌبدأ أو ٌتفالم أثناء فترات الراحة أو الخمول

الرؼبة فً . 3. فً تحرٌن السالٌن جزئٌا أو كلٌا من خالل الحركة

(  تحرٌن السالٌن تزداد سوءاً فً المساء أو فً اللٌل عن النهار، ب

ٌُصاحب األعراض ( جشهور  3/ األسبوع/ 3( أ)األعراض فً المعٌار 

إضطراب أو حالة إلى ال تُعزى ( د...  خلل فً المجاالت( أ)فً المعٌار 

 ال ٌُعزى إلى التأثٌرات الفسٌولوجٌة للمادة( طبٌة أخرى هـ
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7 )إضطراب فً النوم واضح ( أ: إضطراب النوم بسبب مواد طبٌة

هنان أدلة من تارٌخ الحالة، والفحص البدنً، أو النتائج ( ب. وشدٌد

(  أ)تطور  األعراض فً المعٌار . 1 :مما ٌلً (2)و( 1) المخبرٌة لـ 

أثناء أو بعد ولت لصٌر من التسمم أو بعد اإلنسحاب من أو التعرض 

 . للدواء

2 . ج. (أ)إستخدام بكثرة لدواء لادر على إنتاج األعراض فً المعٌار  )

وٌمكن أن تشمل األدلة على // ال ٌُفسر من خالل إضطراب النوم، 

األعراض تسبك بدء إستخدام : إضطراب النوم بصورة مستملة ما ٌلً

بعد ( حوالً  شهر)الدواء، إستمرار األعراض لفترة زمنٌة طوٌلة 

(  هـ . ال ٌحدث أثناء الهذٌان( د. تولؾ اإلنسحاب الحاد أو التسمم الحاد

 ....  و إكلٌنٌكً  خلل ٌُسبب 
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8)أعراض الممٌزة الضطراب األرق : إضطرابات ارق أخرى محددة

التً ٌحدد فٌها المختص سبب محدد / ولكن ال تفً بالمحكات الكاملة 

 ..  للمظاهر الحالٌة 

9)ال ٌُعرؾ سبب محدد : .... إضطرابات ارق ؼٌرمحددة 

10 )ضطراب إفراط فً النوم أخرى محدد ا 

11) إضطراب اإلفراط فً النوم ؼٌر محدد 
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[13 ] مجموعة من االضطرابات بعضها إختالالت وظيفية جنسية

 خاص بالذكور واآلخر باالناث

1 ) أي من األعراض التالٌة ٌجب أن ٌدرن فً كل أو ( أ: تأخر المذؾ

فً سٌالات )الزوج / معظم المرات من النشاط الجنسً مع الشرٌن 

، وبدون رؼبة الفرد (المولفٌة التً ٌتم تحدٌدها، أو فً جمٌع السٌالات

 ندرة أو ؼٌاب ملحوظ فٌه . 2.  تأخٌر ملحوظ فً المذؾ. 1: فً التأخٌر

( أ)إستمرار أعراض المعٌار ( ب ً (  ج. لمدة ال تمل عن ستة أشهر تمرٌبا

ال ٌُعزى اإلضطراب ( د. إكلٌنٌكً للفرد( كرب)ٌُسبب اإلضطراب ضٌك 

 ...  إلى التأثٌرات الفسٌولوجٌة للمادة 

2 
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 )وجود ما ال ٌمل عن واحد من األعراض ( أ : إضطراب اإلنتصاب

الثالثة التالٌة، وٌجب أن ٌدرن فً كل أو معظم مرات النشاط الجنسً 

صعوبة ملحوظة فً الحصول على اإلنتصاب . 1: الزوج / مع الشرٌن 

.  3صعوبة فً المحافظة على اإلنتصاب . 2. أثناء النشاط الجنسً

(  أ)إستمرار أعراض المعٌار ( ب. إنخفاض ملحوظ فً صالبة االنتصاب

 ً ٌُسبب اإلضطراب ضٌك إكلٌنٌكً ( ج. لمدة ال تمل عن ستة أشهر تمرٌبا

 ال ٌُعزى اإلضطراب إلى التأثٌرات الفسٌولوجٌة للمادة ( د.  للفرد

3 )وجود أي من األعراض التالٌة مع ( أ : إضطراب النشوة لدى اإلناث

تأخٌر ملحوظ أو ندرة . 1: إدران كل أو معظم خبرات النشاط الجنسً 

إنخفاض ملحوظ فً كثافة أحاسٌس . 2. ملحوظة، أو ؼٌاب هزة الجماع

لمدة ال تمل عن ستة أشهر ( أ)إستمرار أعراض المعٌار ( ب. النشوة

 ً ال ٌُفسر اإلضطراب ( د. ٌُسبب اإلضطراب ضٌك إكلٌنٌكً للفرد( ج. تمرٌبا

 جنسً  بشكل أفضل من خالل إضطراب آخر ال
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4 ) نمصللرؼبة( أ: اإلثارة الجنسٌة لدى اإلناث/ إضطراب الرؼبة  /

إنخفاض . 1: اإلستثارة الجنسٌة وذلن من خالل ثالثة على األلل مما ٌلً

ؼٌاب  االأفكار المثٌرة /إنخفاض . 2. ؼٌاب الرؼبة بالنشاط الجنسً/

/  ؼٌاب . 4إنخفاض البدء فً النشاط الجنسً، / عدم. 3. الجنسٌة

المتعة الجنسٌة أثناء النشاط الجنسً فً كل أو معظم / إنخفاض اإلثارة 

االستثارة الجنسٌة ردا / خفض الرؼبة/ ؼٌاب . 5من اللماءات الجنسٌة 

ؼٌاب . 6على أي إشارات داخلٌة أو خارجٌة معبّرة عن الشهوة الجنسٌة 

إنخفاض األحاسٌس الشهوٌة او ؼٌر الشهوٌة أثناء النشاط الجنسً فً / 

لمدة ال تمل ( أ)إستمرار أعراض ( ب. كل أو معظم من اللماءات الجنسٌة

 ً ال ( د .ٌُسبب اإلضطراب ضٌك إكلٌنٌكً للفرد( ج. عن ستة أشهر تمرٌبا

 أوعمار  / ٌُفسر بشكل أفضل من خالل إضطراب آخر 
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5 ) ًحدوث أو ( أ: إضطراب اإلٌالج[ / عند اإلناث]ألم الجهاز التناسل

إختراق المهبل . 1: مما ٌلً( أو أكثر)وجود صعوبات متكررة مع واحد 

.  ألم فرجً مهبلً أو فً الحوض ملحوظ خالل الجماع. 2. أثناء الجماع

توتر أو شد عضالت ملحوظ . 4الخوؾ أو الملك الملحوظ حول األلم . 3

لمدة ال تمل عن ستة ( أ)إستمرار أعراض المعٌار ( ب. فً لاع الحوض

 ً ال ٌُفسر ( د. ٌُسبب اإلضطراب ضٌك إكلٌنٌكً للفرد( ج. أشهر تمرٌبا

اإلضطراب بشكل أفضل من خالل إضطراب آخر الجنسً أو نتٌجة لضائمة 

 وال ٌُعزى إلى عمار// شدٌدة فً العاللة بٌن الزوجٌن 

  6 
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6 )وجود (  أ:  : إضطراب الرؼبة فً النشاط الجنسً لدى الذكور

أو التصورات / الجنس المثٌرة / صعوبة أو خلل متكرر أفكار الشهوة 

وٌكون لد صدر حكم من لِبل الطبٌب عن . والرؼبة فً النشاط الجنسً

وجود هذا الخلل، مع األخذ فً اإلعتبار العوامل التً تؤثر على األداء 

الجنسً، مثل العمر والسٌالات العامة واإلجتماعٌة والثمافٌة من حٌاة 

ً ( أ)إستمرار أعراض المعٌار ( ب. الفرد .  لمدة ال تمل عن ستة أشهر تمرٌبا

ال ٌُفسر بشكل أفضل من ( د. ٌُسبب اإلضطراب ضٌك إكلٌنٌكً للفرد( ج

خالل إضطراب آخر الجنسً أو نتٌجة لضائمة شدٌدة فً العاللة بٌن 

األدوٌة أو / وال ٌُعزى إلى تأثٌرات مادة ( مثل عنؾ الشرٌن)الزوجٌن 

   حالة طبٌة أخرى
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 7 )نمط مستمر أو متكرر للمذؾ الذي ٌحدث أثناء ( أ : المذؾ المبكر
(  ب. فً حدود حوالً  دلٌمة واحدة( الزوج)النشاط الجنسً للشرٌن 

لمدة ال تمل عن ستة أشهر تمرٌباً، وٌجب أن ( أ)إستمرار أعراض المعٌار 
 الزوج/ ٌدرن فً كل أو معظم المرات من النشاط الجنسً مع الشرٌن 

ال ٌُفسر بشكل أفضل من ( د. ٌُسبب اإلضطراب ضٌك إكلٌنٌكً للفرد( ج 
خالل إضطراب آخر الجنسً أو نتٌجة لضائمة شدٌدة فً العاللة بٌن 

األدوٌة أو / وال ٌُعزى إلى تأثٌرات مادة  /( مثل عنؾ الشرٌن)الزوجٌن 
 .حالة طبٌة أخرى
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 8 )خلل إكلٌنٌكً شدٌد فً ( أ : الضعؾ الجنسً بسبب مادة طبٌة
(  ب.  الوظٌفة الجنسٌة، وهذا الخلل هو السائد فً الصورة اإلكلٌنٌكٌة

وجود أدلة من التارٌخ المرضً، والفحص البدنً، أو المختبري على كل 
أثناء أو بعد ولت ( أ)تطور األعراض فً المعٌار . 1(: 2)و ( 1)من 

/  مادة . 2. لصٌر من التسمم لمادة أو اإلنسحاب أو بعد التعرض للدواء
ال ( ج(. أ)دواء كثٌر اإلستخدام لادر على إنتاج األعراض فً المعٌار 

وٌمكن أن تشمل . ٌُفسر أفضل من خالل إضطراب، بدون دواء ٌسببه
األعراض تسبك بدء : ما ٌلًبصورة مستملة األدلة على العجز الجنسً 

بعد تولؾ ( شهر)إستخدام الدواء، إستمرار األعراض لفترة زمنٌة طوٌلة 
. ال ٌحدث اإلضطراب أثناء الهذٌان( د. اإلنسحاب الحاد أو التسمم الحاد

 ٌُسبب اإلضطراب ضٌك إكلٌنٌكً  ( هـ
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 [14 ]الفرق بيؽ السرظمح  إضطرابات اهلوية اجلنسيةsex 
 // gendeوالسرظمح 

 
  اليؾية الجشدية ىي فئة مؽ اليؾية االجتساعية وتذير إلى تعريف

الفرد عمى أنو ذكر أو أنثى، أو في بعض األحيان فئة أخرى غير الذكؾر 
يذير خمل اليؾية الجشدية كسرظمح عام وصفي إلى الدخط / أو اإلناث
اإلدراكي لمفرد عمى الشؾع السحدد ولكؽ يتؼ تعريفو بذكل أكثر / الؾجداني 

 تحديًدا عشد استخدامو كفئة تذخيرية
 
 
 
 
 
 
 
  



الذليل اإلحصائي والتشخيصي لالضطرابات العقلية جلمعية 
 DSM-5 الطب النفسي األمريكية

 1 )تشاقض ممحؾظ بيؽ (  أ: إضظرابات اليؾية الجشدية لدى األطفال
/ خبرة الفرد والتعبير عؽ نؾع الجشس، وذلػ لسدة ستة أشير عمى األقل

رغبة قؾية أو اإلصرار في . 1: عمى األقل مؽ األعراض التالية ستةمؽ 
يؾجد تفزيل قؾي لمبس مالبس الجشس . 2أن يكؾن مؽ الجشس اآلخر 

تفزيل قؾي لؤلدوار . 3. اآلخر ومقاومة المبس الشسؾذجي لشفس الجشس 
تفزيل قؾي . 4. السذتركة بيؽ الجشديؽ في تكؾيؽ إعتقاد المعب الخيالي

تفزيل قؾي لمرفاق مؽ . 5. لمعب األطفال تسارس مؽ قبل الجشس اآلخر
لدى األوالد؛ رفض قؾي لؤللعاب واألنذظة الذكؾرية، . 6. الجشس اآلخر

ال يحب . 7.  بيشسا لدى الفتيات؛ العكس. وتجشب المعب الخذؽ القؾي 
رغبة قؾية لمخرائص الجشدية . 8. الفرد بذدة التذريح الجشدي لشفدو

يرتبط ( ب. أو الثانؾية التي تظابق مع خبرة الجشس اآلخر/ األولية و
اإلضظراب ضيق إكميشيكي أو خمل في السجاالت اإلجتساعية والسيشية، أو 

 مجاالت ميسة أخرى 
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 2 )نفس ( أ : إضطراب الهوٌة الجنسٌة لدى المراهمٌن والراشدٌن
.  1: على األلل من األعراض التالٌة إثنٌنوٌتضح من خالل المحن السابك 

تنالض ملحوظ بٌن خبرة الفرد والتعبٌر عن نوع الجنس والخصائص 
فً المراهمٌن؛ الخصائص الجنسٌة )أو الثانوٌة / الجنسٌة األولٌة و
رؼبة لوٌة للتخلص من الخصائص الجنسٌة . 2(. الثانوٌة المتولعة

رؼبة لوٌة للخصائص الجنسٌة األولٌة . 3أو ثانوٌة لتنالضها / األولٌة و
رؼبة لوٌة فً أن ٌكون من الجنس . 4. أو الثانوٌة من الجنس اآلخر/ و

ٌوجد لناعة لوٌة . 6. رؼبة لوٌة فً أن ٌعامل كالجنس اآلخر. 5اآلخر 
ٌرتبط اإلضطراب ( ب. أن مشاعره وردود أفعاله نموذجٌة كالجنس اآلخر

 ...  ضٌك إكلٌنٌكً  أو خلل فً المجاالت 
3 ) إضطرابات هوٌة محددة أخرى 
4 ) إضطرابات هوٌة ؼٌر محددة 
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 [15 ] تشظؾي عمى  اإلنذفاع والتصرف-إضطرابات التخريب، الضبط
/  تشتيػ حقؾق اآلخريؽ/ مذاكل بالتحكؼ الذاتي في االنفعاالت والدمؾكيات

أو التي تجعل الفرد في صراع كبير مع السعايير السجتسعية أو /و
 ...  شخريات الدمظة 

1) نسط مؽ السزاج الغاضب(  أ: : إضظراب التحدي اإلعتراضي  /
 ستةالسعارض، أو االنتقامي،  الذي يدتسر / الستييج، الدمؾك الجدلي

عمى األقل مؽ أي مؽ أربعة أعراض أشير عمى األقل كسا يتزح بو 
 . بالتفاعل مع فرد واحد عمى األقل مؽ غير األشقاء: الفئات التالية

= حّداس ويدُيل / غالبا ما يفقد أعرابو)متييج / مزاج غاضب
 ( غالبا غاضب ومدتاء/ إزعاجو

= يتحدى / غالبا ما يجادل مع رمؾز الدمظة)السعارض / الدمؾك الجدلي
غالبا ما يزعج / أو يرفض اإلمتثال لظمبات رمؾز الدمظة أو القؾاعد

غالبا ما تمقي بالمؾم عمى اآلخريؽ ألخظاء أو سؾء / اآلخريؽ عسداً 
 (.سمؾك
= أشير  الدتةعمى األقل خالل  مرتيؽلدى الفرد حقد وإنتقام )االنتقام

 (.الساضية
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 يرتبط بإضظراب في الدمؾك مع تؾتر الفرد مع اآلخريؽ في الدياق (  ب
 االجتساعي

ال تحدث تمػ الدمؾكيات حررًا أثشاء حدوث ذىان أو إدمان ( ج
 القظبالسخدرات أو إكتئاب، أو اإلضظراب الثشائي 

 
  2 )إنفجارات سمؾكية متكررة تسثل الفذل ( أ :إضظراب إنفجاري متقظع

 :  في الديظرة عمى الشزوات العدوانية كسا تتزح مؽ خالل ما يمي
1 .أو اإلعتداء الجددي تجاه السستمكات، والحيؾانات، /المفغي  /العدوان

ال يشجؼ . ثالثة أشير/أسبؾعياً  /مرتيؽأو غيرىؼ مؽ األفراد، والتي تحدث 
ضرر أو تدمير السستمكات وال يؤدي إلى اإلصابة الجددية لمحيؾانات أو 

 .أشخاص آخريؽ
   
 تابع 
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 2 .ثالثة إنفجارات سمؾكية تشظؾي عمى ضرر أو تدمير السستمكات، و /
أو اإلعتداء البدني الذي يشظؾي عمى إصابات جددية ضد الحيؾانات أو 

 . ة سشةغيرىؼ مؽ األفراد التي تحدث خالل فتر 
حجؼ العدوانية الذي ُيعرب عشيا أثشاء نؾبات متكررة بذكل صارخ، ( ب

 .ىؾ ناتج عؽ اإلستفزاز أو إلى أي ضغؾطات الشفدية
أو / أي أنيا متيؾرة و)اإلنفجارات العدوانية الستكررة غير متعسدة ( ج

مثل السال )، وال تحقق بعض األىداف السمسؾسة (عمى أساس الغزب
 (. والدمظة والترىيب

تدبب اإلنفجارات العدوانية الستكررة خمل في األداء السيشي أو ( د
ست يحدث في ُعسر ( ىـ. الذخري، أو ترتبط بعؾاقب مالية أو قانؾنية

 (.  أو ما يعادل مدتؾى الشسؾ)سشؾات عمى األقل 
ال يتؼ تفدير اإلنفجارات العدوانية الستكررة بذكل أفزل مؽ خالل ( و

 خرإضظراب آ
  ال ُيعزى اإلضظراب إلى حالة طبية أخرى ( ز 
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 3) نسط متكرر ومدتسر مؽ سمؾك إنتياك (  أ: إضظراب التررف
الحقؾق األساسية لآلخريؽ أو السعايير التي تتشاسب مع أعسارىؼ أو 

ثالثة عمى األقل القؾاعد اإلجتساعية الرئيدية، كسا يتجمى مؽ خالل وجؾد 
الساضية، مؽ أي مؽ الفئات أدناه، شيرًا   15 – 12التالية مؽ السعايير 

ر واحد عمى األقل في الؾقت الحاضر في الدتة  أشير مع وجؾد معيا
 :  الساضية

 = غالبا يبدأ عراك جددي/متشّسر )العدوان عمى الشاس والحيؾانات  /
الدرقة / وعمى الحيؾانات/ يقدؾ جدديًا عمى الشاس/ إستخدام سالح 

 .  إجبار شخص عمى نذاط جشدي/ خالل مؾاجية الزحية
 = يكذب  لمحرؾل / اإلنخرط عسدًا أو سيارة آخر)تدمير السستمكات  ..
 (دون مؾاجية الزحية ةسرقات ليدت بديظ/
 = يبقى بالخارج ليال عمى الرغؼ مؽ حغر )االنتياكات الجديسة لمقؾانيؽ

/ اليروب مؽ السشزل خالل الميل مرتيؽ عمى األقل / 13قبل سؽ .الؾالديؽ 
 .عاماً  13يتغيب عؽ السدرسة، وىذا قبل سؽ 

إضظراب في الدمؾك يدبب خمل إكميشيكي في السجاالت ( ب  ..... 
سشة أو أكثر، ال تتقابل تمػ السعايير مع  18إذا كان الفرد في سؽ ( ج

نسط : وتشدرج تحتو األنساط التالية. معايير الذخرية السعادية لمسجتسع
 نسط غير محدد البداية    / نسط ببداية السراىقة /ببداية الظفؾلة 
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 4) في إضظرابات الذخرية  : إضظراب الذخرية السزادة لمسجتسع 
5 )إشعال الحرائق الستعسد واليادف في أكثر ( أ: ىؾس إشعال الحريق

 .  مؽ مشاسبة
الجاذبية، الرغبة في، ( التؾتر أو اإلستثارة اإلنفعالية قبل الفعل ج(  ب

الستعة، اإلشباع، عشد ( د. والفزؾل عؽ، أو اإلنجذاب إلشعال الحرائق
ال يتؼ ( ىـ. إشعال الحرائق أو عشد مذاىدة أو السذاركة في عؾاقبيا

ال ُيفدر ىذا اإلضظراب ( و..... اإلعداد لمحرائق مؽ أجل تحقيق مكاسب 
 بذكل أفزل مؽ خالل إضظراب آخر 

 6 )زيادة ( ب ...الفذل الستكرر لسقاومة الدافع ( أ: ىؾس الدرقة
شعؾر بالستعة، اإلشباع، ( ج. الذعؾر بالتؾتر مباشرة قبل إرتكاب الدرقة

ال تكؾن تعبيرًا عؽ الغزب أو اإلنتقام، ( د. أو الراحة وقت إرتكاب الدرقة
لؼ يتؼ تفدير اإلضظراب بذكل ( ىـ. وليس إستجابة لزالل أو ىمؾسة

 أفزل مؽ خالل إضظراب آخر
 7)  إضظرابات التخريب، ضبط اإلندفاع والدمؾك أخرى 
8)  إضظرابات التخريب، ضبط اإلندفاع والدمؾك غير محددة 

 
 
 
  



الذليل اإلحصائي والتشخيصي لالضطرابات العقلية جلمعية 
 DSM-5 الطب النفسي األمريكية

   = 

إضظرابات التخريب، 
اإلندفاع -الزبط 

 والتررف 

التحدي 
االنفجاري  االعتراضي

 الستقظع

اضظراب 
 التررف

الذخرية 
السزادة 
ىؾس  لمسجتسع

 الحريق

ىؾس 
 الدرقة

 أخرى 

غير 
 محددة


