
السلوكاضطراباتُ 
Behavioral Disorders 

(CD)السلوكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاضطرابُ  Conduct Disorder

    Oppositional Defiant Disorder (ODD)المعارضُالتحدي  ُاضطرابُ 

Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD)التخريبيالمزاج ُانتظامُ عدمُ اضطرابُ 

محمودُصبحيُسعيد. د
والصدميوالعالجي  ُالتربوي  ُالنفس ُبعلمُ متخصصُ 



يينأساسعنصرينُ منُالشخصيةُ تتكونُ 

مزاجTemperament


ااثي ُورالمحددةُ الفطريةُ الميولُ منمجموعةُ 

 ُالبيئيةُ المحفزات ُمعللتفاعلُ للفردُ ومصممة

 ُغيرهادونُ معينةُ كطرائق.



اسيينأسعنصرينُ منُالشخصيةُ تتكونُ 


Characterطباعُ /طبعُ 


التيو،نفسيةُ حياةُ ألشكالُ ومنظمُ موحدُ مجمعُ 
.الفردلسلوكُ معينةُ بصمةُ تعطي

مناتجةُ نبنيةُ هيالشخصيةُ فإنُ ،النحوُ هذاعلى

.والبيئةالفردُ بينالمستمر ُالتفاعلُ 


التعلمُ لىعاألفرادُ بيناالختالفات ُإلىيشيرُ الطبعُ 

.واآلخرينالذات ُبينوالعالقةُ 

اعمدُ أنفسنامننحنُ هل ُعُ فُ ن ُماهذا.



السلوكيةاالضطراباتُ 
Behavioral Disorders


.معهاوالتعاملُ بالعواطفُ التحكمُ صعوبةُ 

 ُالبيئةلب ُمطامعيتوافقُ سلوكُ تشكيلُ علىالقدرةُ عدم.

 ُعتباراالبعينُ اآلخريننظر ُوجهةُ أخذُ علىالقدرةُ ضعف.


.اآلناالحتياجات ُلتلبيةُ ةُ لحُ مُ حاجةُ 


.الجميعوعلىشيءُ كل ُ علىباألولويةُ المطالبةُ 

 ُالفكريةالمهارات ُمنأقلُ األكاديميُ األداء.

 ُعدوان،استفزازُ ،معارضةُ ،غضبُ ،عنف.

 ُواألخالقيةاالجتماعيةُ األعرافُ تجاوز.



ُالسلوكياالضطراب ُتشخيص ُإجراءُ 

ُ الـُاألشهر ُفيُيلياُممُ األقل ُ علىُجوانبُ ثالثةُ وجودُ يلزمُ ،ُالسلوكُ اضطراب ُلتشخيص

:الماضية12

 ُريناآلخيخيفُ أوُدُ يهد ُ أوُرُ يتنمُ أوُالحيوانات؛ُغالب اُماُ/ وُالناس ُعلىُاالعتداء .ُ
 
القتالُ يبدأ

عصا،ُسكين،ُ)جسيمةُ أضرار ُفيُيتسببُ يمكنُأنُسالح ُباستخداماألحيانُ منُفيُكثير ُ

.(مكسورة،ُإلخزجاجةُ

ُالناسكانُقاسي اُجسدي اُعلى.

ُعلى جسدياُ  .الحيواناتكانُقاسياُ 

 ُ(رقةاالعتداء،ُوالسطو،ُواالبتزاز،ُوالس:مثل)مباشرةُ الضحيةُ مواجهةُ خاللُ منُسرق.

 ُماعملُ ماُعلىُشخص ُإجبار.



السلوكياالضطرابتشخيصُ

نمالنوع ُهذاتحملُ التيالطفلُ سلوكيات ُتكونُ ماغالبًا

أنيمكنُ يةُ حقيقجرائمُ هاولكنُ ،"مقالب"مجردُ ليستُ الخصائص ُ

خاصاألشعلىأوهُ نفسُ الطفلُ علىوخيمةُ عواقبُ لهايكونُ 

،تلكاتالممتدميرُ تحددُ التيالشغب ُأعمالُ مثلالمعنيين،

تعد ُ أوسرقةُ أواحتيالُ أوضرر ُإحداث ُأجلُ منالحرائقوإثارةُ 

انتهاكاتُ توجدُ السلوك،اضطراب ُفي.اآلخرينممتلكاتعلى

.عام ا13سن ُ قبلمبكر،وقت ُفيللقواعدُ خطيرةُ 



السلوكياالضطرابتشخيصُ

معنىالوبهذا،لالنحرافُ يتجهُ األمرُ أنُ يبدو،المشاكلُ هذهفي
ايكونُ  للموادرُ ك  ُالمباالستخدامُ يتكررُ حيثُ ،العصرُ علىمتقدم 
فالأطثالثةُ كلمنواحدُ استخدمُ )اإلجراميةاإلجراءات ُوتنفيذُ 
منمالرغعلى.(سطوعمليةارتكبُ ،بسالحشخص اهاجمُ ،القنب

إال،ذكورالعندأكبرُ بشكلُ موجود ايكونُ ماعادةُ االضطرابُ هذاأنُ 
السلوكيات ُأنُ حينفي.أيض ااإلناثعلىطبيعيبشكلُ يؤثرُ هُ أن ُ

اأكثرُ تكونُ الجسديةُ العدوانيةُ  يكونمااغالب ُ،األوالدعندشيوع 
اوالكذب ُالمدرسةُ عنالتغيبُ  ،ألنثوياالسلوكُ اضطراب ُفيبارز 
الحركةُ فرطُ واضطراب ُواالكتئاب ُللقلق ُعاليةُ مصاحبةُ وهناكُ 
طراباتاالضهذهانتشارُ معدالتُ .المخدراتوتعاطياالنتباهُ ونقص ُ
،(المتحدةالوالياتفي٪9.5حتى)٪9إلى٪2منوتتراوحُ مرتفعةُ 
ا17بسن ُ هذاذروةوتبلغُ  .عام 



السلوكياالضطرابتشخيصُ

ُ منروبُ الهأواألحيان،منكثير ُفيالمدرسةُ عنبُ التغي

رغبات ُنمالرغمعلىالمنزلعنبعيًداالليلُ قضاءُ أوالمنزلُ 
لُ شك  ُت ُالحاالت ُمنكثيرُ فيالتيالجوانبُ وجميعُ الوالدين،
األطفالُ ءُ هؤالهايرتكبُ والتيبكثيرخطورةأكثرُ ألفعالُ مقدمةًُ
منلنوع ُاهذاأنُ إلىاألبحاث ُمنالعديدُ تشيرُ .يكبرونعندما

ونفسينفسياضطراب ُعنتعبيًرايمثلُ االضطرابات
هفييظهرُ األحيان،منكثيرفيالنطاق ُواسع ُاجتماعي
.الحاالتمن٪40-15فيأيًضاواالكتئابُ القلقُ 



Behavior Disorder Symptoms السلوكُاضطرابُأعراضُ 

 ُالتاليةالخصائصُ سلوكيباضطرابالمصابوناألطفالُ ي ظهر،عامُ بشكل:

أنانيونهم.

ُ ايتعاملونُ الهمإن .اآلخرينمعجيد 

بالذنبشعورُ لديهمليس.

ُ اآلخرينورفاهيةُ لمشاعر ُحساسينُ غيرهمإن.

ُ بقوةوالرد ُ بالتهديدُ الشعور ُخاللُ مناآلخرينسلوكُ يحرفونهمإن.

 ُالشجاريريمثايكونوماوغالب ا،نُ يُ دُ هد ُ مُ اويكونو،المتنمرينمثليتصرفواأنيمكن.

 ُالحيواناتعلىق ساةُ يكونواأنيمكن.

 ُالحرائقإشعالُ طريق ُعنخاصةُ ،الممتلكات ُاألطفالُ بعضُ يتلف.

 ُالسرقةأوالكذبُ يمكنهم.



سلوكيباضطراب ُالمصابونُ األطفالُ يعانيُ

االكتئاب

 ُالنشاطفرطُ /االنتباهُ نقص ُاضطراب(ADHD).

 ُعسر،صعوبات،التعلممشاكلLD -.

ُ دشُ الرُ نُ سبلوغهممعالالئقةُ غيرُ السلوكيات ُعناألطفالُ اثلثحواليىيتخل.

االطفلُ كانُ إذا اصغير  يستمرُ نأالمرجح ُفمنالسلوك،اضطراب ُظهورُ وقتُ فيجد 

.طويلةلفترةُ السلوكُ هذامثلُ في

 ُاآلخرينق ُحقووانتهاكُ ،قانونيةُ مشاكلُ فيبالوقوعاألحيانُ منكثيرُ فيمخاطر

.للمجتمعالمعاديةُ الشخصيةُ اضطرابُ .متكرربشكلُ 

 ُىاألخرالعقليةُ الصحةُ اضطراباتُ أوالقلق ُواضطراباتُ المزاج ُاضطرابات.



السلوكاضطراب ُتشخيصُ 
Conduct Disorder 312.8x   (F91.x)

 ُيجبُ .لطفلاسلوكُ علىالسلوكُ اضطراب ُتشخيص ُفياألطباءُ يعتمد

علىسلب ارُ لتؤث  ُكافيةُ بدرجةُ مقلقةُ السلوكُ أواألعراضُ تكونُ أن

.العملأوالمدرسةُ أوالعالقات ُ


كوسيلةُ ئق ُالالغيرُ السلوكُ نشأ ُإذا.أيض اةُ مهمُ االجتماعيةُ البيئةُ 

أوالحربُ دمرتهامنطقةُ مثل)التوترُ شديدةُ بيئةُ معللتكيفُ 

.سلوكي ااضطراب ايعتبرُ فال،(المدنيةاالضطراباتُ 



Conduct Disorder (F91.x) - DSM-5™ Diagnostic Criteria

A. ُالمجتمعيةُ واعدُ القأولآلخرينُ األساسيةُ الحقوقُ فيهنتهكُ ت ُومستمرُ متكررُ سلوكُ نمط
فيالتاليةرُ عشالخمسةُ المعاييرُ مناألقلُ علىثالثةُ وجودُ منيتضحُ كماللعمر،المالئمةُ 
فيلُ األقعلىواحدُ معيارُ وجودُ معأدناه،الفئات ُمنأي  ُمنالماضيةشهًراعشراالثني

:الماضيةالستةُ األشهرُ 


والحيواناتالناس ُعلىالعدوانُ 

1.آلخريناعلىالتخويفُ أوالتهديدُ أوالتنمرُ مارسُ يُ ماغالبًا.

2.ُ
 
.جسديةمعاركُ األحيانُ منكثيرُ فييبدأ

3. ُمثالالسبيلعلى)لآلخرينخطيًراجسديًاضرًرايسببُ أنيمكنُ سالًحااستخدم:
.(مسدس،سكينُ ،مكسورةُ زجاجةُ ،طوبُ ،مضربُ 

4.الناسعلىاجسديًُاقاسيًُكان.

5.الحيواناتعلىاجسديًُاقاسيًُكان.

6. ُ(مسلحطوُ س،ابتزازُ نقود،سرقةُ ،سرقةُ :المثالسبيلعلى)ضحيةُ مواجهةُ أثناءُ سرق.

7. ُجنسينشاطُ ممارسةُ علىماشخًصاأجبر.



Conduct Disorder (F91.x)

 ُالممتلكاتتدمير

8. َجسيمةأضرارَ إحداثَ بقصدَ حريقَ إشعالفيعمًداشارك.

9. َر .(النارإشعالبخالف)اآلخرينممتلكاتَ عمًدادمَّ

السرقةأوالغش

10. ََسيارة َأومبنىأومنزلًَاقتحم .آخرشخص 

11.(أخرى"سلبيات"أي)اللتزاماتلتجنُّبَ أوخدماتأوسلع َعلىللحصولَ يكذبَ ماغالبًا.

12.كسرَ دونكنولمتجر،سرقة َ:المثالسبيلعلى)ضحيةَ مواجهةَ دونَ بديهيةَ غيرقيمةَ ذاتَ أشياءَ سرقَ قد، ودخول 

.(تزوير



Conduct Disorder (F91.x)

للقواعدجسيمةانتهاكات

13.سنمنبدًءاالوالدين،حظرُ منالرغمُ علىليالًُالخارج ُفييبقىماغالبًا
.عاًما13

14. ُفترةُ لالعودةُ دونُ األقلُ علىمرتينوضحاهاعشيةُ بينهُ منزل ُمنهرب
.طويلة

15.عاًما13سنمنبدًءا،المدرسةُ عنبُ يتغي ُماغالبًا.

B. ُ االجتماعيةُ المجاالت ُفيسريريًامهمُ ضعفُ إلىالسلوكُ فياالضطرابُ ييؤد
.المهنياألداءُ أواألكاديميةُ أو

C.لشخصيةُ ااضطراب ُمعاييرُ استيفاءُ يتمُ فالأكثر،أوعاًما18الفردُ عمرُ كانإذا

.للمجتمعالمعاديةُ 



Conduct Disorder (F91.x)

 ُ الحاليةالخطورةُ دُ حد:

لمطلوبةُ اتلكُ عنتزيدُ التي،تُ دُ جُ وُ إنالسلوك،مشاكلُ منقليلُ :معتدل
على)آلخرينلنسبيًاطفيًفاضرًراالسلوكُ مشاكلُ وتسببُ ،التشخيص ُإلجراءُ 
الظالمحلولدبعالمنزلُ خارجُ البقاءُ المدرسة،عنبُ التغي ُ،الكذبُ :المثالسبيل
.(أخرىلقاعدةخرقُ إذن،بدون

لكتبيناآلخرينعلىهاوتأثيرُ السلوكُ مشكالت ُعددُ يتوسط ُ:متوسط
دونالسرقةُ :المثالسبيلعلى)"شديد"و"معتدل"فيمحددالمشكالت

.(التخريب،الضحيةمواجهةُ 

إلجراءالمطلوبةُ تلكعنالزائدةُ السلوكُ مشكالت ُمنالعديدُ توجدُ :شديد
:المثالبيلسعلى)لآلخرينكبيًراضرًراالسلوكُ مشاكلُ تسببُ أو،التشخيص ُ
فيالسرقةُ سالح،واستخدامُ الجسدية،والقسوةُ باإلكراه،الجنس ُممارسةُ 

.(والدخولوالكسرُ الضحيةُ مواجهةُ 



(ODD)المعارضالتحديُاضطرابُ

Oppositional Defiant Disorder (F91.3)

DSM-5™ Diagnostic Criteria

الُ األطفأوالمدرسةُ سن ُ فييحدثُ سلوكيُ اضطرابُ هو

االنفعالُ ع ُوسريغاضب ُبمزاج ُويتميزُ المدرسةُ قبلُ مابسن ُ 
علىمتكرر ُبشكلُ تحدثُ والتي،ومعارضةُ انتقاميةُ وسلوكيات ُ

.األقلعلىأشهر ُستةمدى

 ُينوالمراهقاألطفالُ عندتظهرُ التياألعراض ُمعظمُ تحدث
عندحيانُ األبعضفيأيض االشاردُ العنادُ باضطراب ُالمصابين

.منهيعانونُ الالذيناآلخرينُ األطفالُ 



ODD

أو2ينبأعمارهمتتراوحُ الذيناألطفالُ علىخاص ُبشكلُ ينطبقُ هذا
ىإلاألطفالُ منالعديدُ يميلُ .المراهقةسنوات ُخاللأوسنوات،3

هذهبيتصرفونُ قد.السلطةتحديأوالوالدينمجادلةُ أوالعصيانُ 

.منزعجينأوجائعينُ أومتعبينُ يكونونعندماغالب االطريقةُ 

ارد،الشالعنادُ باضطراب ُالمصابينُ والمراهقيناألطفالُ عندولكن
ُامعتتداخلُ هاأن ُكما.األحيانمنكثيرُ فياألعراضُ هذهتحدث

 
مُ لتعل

عملُ السيرُ يعرقلونُ الحاالت،بعضوفي.المدرسةمعفُ والتكي ُ
.اآلخرينبينوالعالقات ُ

 ُنمالعمريةالفئةفي)مبكرةسن ُ فيمرةُ ألولاالضطرابُ يظهر
صُ تشخييتمُ ماغالب احال،أي  ُعلى.(سنواتخمسإلىسنتين
االثامنةُ سن ُ قبلالشاردُ العنادُ اضطراب ُ ا12عدبينفجرُ ماونادر  .عام 



ODDقدُتشملُأعراضُاضطرابُالمعارضُالمتحديُ

 ُالمتكررةالغضب ُنوبات.

 ُايجادل .الكبارمعكثير 

 ُالكباريطلب هُ مافعلُ يرفض.

 ُهاويرفضُ القواعدُ فيالتشكيكُ دائم .اتباع 

 ُالبالغينذلكفيبما،اآلخرينإلزعاج ُبأشياءُ القيام.

 ُأخطائ هأوسلوك هُ سوءُ علىاآلخرينُ يلوم.



ODDقدُتشملُأعراضُاضطرابُالعنادُالشاردُ


.اآلخرينقبلُ مناالنزعاج ُسهولةُ 

غاضبموقفُ لديهيكونماغالب ا.

 ُبفظاظةأوبقسوةُ التحدث.

 ُلالنتقامالسعي.

خرىاألالعقليةُ الصحةُ مشاكلُ مثلاألعراضُ هذهتبدوقد.



Oppositional Defiant Disorder 313.81   (F91.3)

A.ُ النزعةُ أوالمتحدي،/الجدليالسلوكُ أوالمزاجية ،/الغاضبةُ المزاجيةُ الحالةُ مننمط
، ئاتالفمنأي  ُمناألقلعلىأعراض ُأربعةُ منيتضحُ كمااألقلعلىأشهر6لمدةتستمرُ االنتقامية 
.شقيًقاليساألقلعلىواحدُ فردُ معالتفاعلُ أثناءُ وتظهرُ التالية،


عصبيُ /غاضبُ مزاجُ 

1.أعصاب هيفقدُ ماغالبًا.

2.بسهولةمنزعًجاأوحساًسايكونُ ماغالبًا.

3.وممتعًضاغاضبًايكونماغالبًا.

 ُالتحدي/الجدليُ السلوك

4.البالغينمعوالمراهقين،لألطفالُ أو،السلطةُ شخصيات ُمعيجادلُ ماغالبًا.

5.معأولطةُ السشخصيات ُمنلطلبات ُاالمتثالُ بنشاطُ يرفضُ أويتحدىاألحيانُ منكثير ُفي
.القواعد

6.عمًدااآلخرينُ ي زعجُ ماكثيًرا.

7.السيءسلوك همأوأخطائ همعلىاآلخرينُ يلومُ ماغالبًا.

8.الماضيةالستةُ األشهر ُخاللاألقلعلىمرتينانتقاميًاأوحاقًداكان.
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B.ُ سياقهُ فياآلخرينأوالفردُ لدىبالضيق ُالسلوكُ فياالضطرابُ يرتبط
ءُ زمالأواألقرانُ مجموعةُ أواألسرةُ :المثالسبيلعلى)المباشراالجتماعي

أوالمهنيةُ أوةُ التعليميأواالجتماعيةُ المجاالت ُعلىسلبًايؤث  رُ أن هأو،(العمل
.األخرىالمهمةُ المجاالت ُ

C.االكتئاب ُوأالمخدرات ُتعاطيأوالذهانُ مسارُ أثناءحصريًاالسلوكياتُ تحدثُ ال

المزاج ُخللُ راب ُالضطالمعاييرُ استيفاءُ يتمُ لم،أيًضا.القطبثنائياالضطراب ُأو
.التخريبي

 ُالحاليةالخطورةُ حدد:

يف:المثالسبيلعلى)فقطواحدُ مكانُ علىاألعراضُ تقتصرُ :خفيفة
.(األقرانمعالعمل،فيالمدرسة،فيالمنزل،

األقلعلىمكانينفياألعراض ُبعضُ توجدُ :متوسط.

أكثرأوأماكنثالثةُ فياألعراض ُبعضتظهرُ :شديد.
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يقعُ الذيكُ السلولتمييزالسلوكيات ُهذهوتكرارُ استمرارُ استخدامُ يجبُ :مالحظة

أعمارهمتقلُ الذينلألطفالُ بالنسبةُ .الع ر ض يُ السلوكُ عنالطبيعيةُ الحدودُ ضمنُ 

األقلعلىأشهر6لمدةاألياممعظمُ فيالسلوكُ يحدثُ أنيجبُ سنوات،5عن

يجبُ أكبر،أوسنوات 5ُبعمرلألفرادُ بالنسبةُ .(A8)المعيارذلكُ خالفُ ي ذكرلمما

مااألقل،علىأشهر6لمدةاألسبوع ُفياألقلُ علىواحدةُ مرةُ السلوكُ يحدثُ أن

الحد ُ حولإرشادات ُهذهالتكرارُ معاييرُ توفرُ بينما.(A8)المعيار)ذلكُ خالفُ ي ذكرلم

كانإذااممثلأخرى،عواملُ مراعاةُ أيض ايجبُ األعراض،لتحديدُ التكرارُ مناألدنى

ت هاالسلوكيات ُتواترُ  والجنس ُلتنموي ُاالفردُ لمستوىالمعياري ُالنطاق ُخارجُ وشد 

.والثقافة
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 ُباب ُوالشاألطفالُ عندتحدثُ حالةُ هوالتخريبيالمزاج ُانتظامُ عدمُ اضطراب
وشديدُ مزمنُ ج ُتهي ُعلىينطويوهوعاًما،18و6بينمهُ أعمارُ تتراوحُ الذين

لفظيةًُالغضبُ نوباتُ تكونُ أنيمكنُ .الغضبمنومتكررةُ شديدةُ نوبات ُإلىييؤد ُ 
.الممتلكاتأواس ُالنُ تجاهُ الجسدي  ُالعدوانُ مثلسلوكُ علىتنطويُ أنيمكنُ أو

.الطفلنمو  ُمرُ عمعتتوافقُ والالوضع ُمعكبيرُ بشكلُ تتناسبُ الاالنفجاراتُ هذه
(وسطالمتفياألسبوع ُفيأكثرأومراتثالث)متكرر ُبشكلُ تحدثُ أنيجبُ 
يكوننوبات،النوبات ُبينالفاصلةُ الفترات ُفي.لإلحباطاستجابةتكونُ ماوعادةًُ
هذا.قريبًاتيومكلُ اليوم،معظمُ مستمرُ بشكلغاضبًاأوعصبيًاالطفلُ مزاجُ 
.واألقرانوالمعلميناآلباءمثلُ اآلخرين،قبلُ منملحوظ ُالمزاجُ 
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األعراضُ تكونُ أنيجبُ المضطربالمزاج ُانتظامُ عدمُ اضطراب ُتشخيص ُأجلُ من
المنزل،:مثل)األقلعلىمكانينفياألقل،علىواحدُ عامُ لمدةُ موجودةًُ

.العاشرةسن ُ قبلالحالةُ تبدأ ُأنويجبُ (األقرانمعالمدرسة،

 ُيحدثُ دوقاإلناث،لدىمنهالذكور ُعندشيوًعاأكثرُ المزاج ُانتظامُ عدمُ اضطراب
النشاط،رطف/االنتباهونقص ُالشديد،االكتئاب ُذلكُ فيبماأخرى،اضطرابات ُمع

ج ُالمزاانتظامُ عدمُ الضطراب ُيكونُ أنيمكنُ .السلوكواضطراباتوالقلق،
،علىالطفلُ قدرةُ علىكبيرُ تأثيرُ المضطرب ُ علىكبير ُلُ بشكويؤث  رُ العمل 
الحياةُ اضطراب ُىإلالغضبُ ونوباتُ المزمنُ الشديدُ الت هي جُ يؤديُ أنيمكنُ .األسرة
الحفاظُ وأصداقات ُتكوينُ الشاب ُ/الطفلُ علىالصعب ُمنويجعلُ األ سرية ،
فسيُ النالعالجُ عادةًُالعالجُ يشملُ .المدرسةفيصعوبات ُويسببُ عليها،

.األدويةأو/و(المعرفيالسلوكيُ العالجُ )



اضطرابُعدمُانتظامُالمزاجُالتخريبي

A. ُسبيلىعل)لفظيًاتظهرُ التيالشديدةُ المتكررةُ الغضب ُنوبات

وانُ العد:المثالسبيلعلى)السلوكيأو/و(اللفظيالغضب:المثال
صارخ ُكلُ بشتتناسبُ الالتي(الممتلكاتأواألشخاص ُتجاهُ الجسديُ 

ت هامع .االستفزازأوالموقفُ مدةُ أوحد 

B. ُالتطوريالمستوىمعمتوافقةُ غيرالمزاج ُانفجارات.

C. ُفيالغضب ،نوباتُ تحدث، يفأكثرُ أومراتُ ثالثُ المتوسطُ 
.األسبوع

D. ُالغضب ُأواالنفعالُ حالةُ فيالمستمر ُالغضب ُنوبات ُبينالمزاج
على)ريناآلخقبلمنمالحظت هويمكنُ اليوم،كلتقريبًااليوم،معظمُ 
.(واألقرانوالمعلميناآلباء:المثالسبيل



اضطرابُعدمُانتظامُالمزاجُالتخريبي

E. ُمنالمعاييرAإلىDذلكُ طوالُ .أكثرأوشهًرا12لمدةموجودة

ورُ ظهدونُ أكثرُ أومتتاليةُ أشهر 3ُاستمرتفترةًُالفردُ يفعلُ لمالوقت ،
.DإلىAمنالمعايير ُفياألعراض ُجميع ُ

FالمعيارانAوDثةالثالاألماكنُ مناألقلُ علىاثنينُ فيموجودان

وتكونُ (األقرانمعالمدرسة،فيالمنزل،في:المثالسبيلعلى)
.هؤالءمناألقلعلىواحدةُ فيشديدةًُ

G. ُسنبعدأوسنوات6سنقبلمرةألولالتشخيصُ ي تمُ أالُ يجب
.سنة18

H ُأوالتاريخ ُحسب، رُ فإنُ المالحظة  م  هوEإلىAمنالمعايير ُظهور ُع 
.سنوات10قبل



childhood maltreatment األطفالمعاملةسوء

 ُعاملُ هواألطفالُ معاملةُ سوءُ أنُ إلىاألبحاث ُمنالعديدُ تشير

Caspiولكنالسلوكية،المشكالت ُهذهلظهور ُمهم ُ خطر ُ et al.وجد

تُ اضطرابافيمسببُ عاملُ هواألطفالُ معاملةُ سوءُ نُ أ(2002)

ينالذاألشخاص ُفيفقطولكن،األحيانجميع ُفيليسالسلوكُ 

،MAO-Aات ُلجينمنخفضُ نشاط ُ)الوراثيةُ االستعداداتبعضُ لديهم

Aالمسؤولة،MAOsإطالق ُفيوتتحكمُ Xكروموسومعلىالموجودةُ 

.(والنورادرينالينوالسيروتونينللدوباميناأليضيالتحللعن
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