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

ُُاألطباءُ ُيعتمد ُ ُمقلقة ُُأوُالسلوكُ ُاألعراضُ ُالطفل.ُيجبُأنُتكونُ ُعلىُسلوكُ ُالسلوكُ ُاضطرابُ ُفيُتشخيص 

 .أوُالعملُأوُالمدرسةُ ُسلب اُعلىُالعالقاتُ ُرُ لتؤث  ُُكافيةُ ُبدرجةُ 

اُمهمة ُُاالجتماعية ُُالبيئة ُ ُمنطقةُ ُمثلُ -ُالتوترُ ُشديدة ُُمعُبيئةُ ُفُ للتكي ُُالالئقُكوسيلةُ ُغيرُ ُالسلوكُ ُإذاُنشأ ُ،ُفأيض 

 .اضطراب اُسلوكي اُفالُيعتبرُ ُ-المدنيةُأوُاالضطراباتُ ُهاُالحربُ دمرت

 ™ DSM-5التشخيص  معايير  

A.ُُ للعمر،ُكماُُالمالئمة ُُالمجتمعية ُُأوُالقواعد ُُلآلخرينُ ُاألساسية ُُالحقوقُ ُفيهُ ُتنتهكُ ُومستمرُ ُمتكررُ ُسلوكُ ُنمط

اُالماضيةُمنُأي  ُُالتالية ُُعشرُ ُالخمسة ُُمنُالمعاييرُ ُعلىُاألقلُ ُثالثةُ ُمنُوجودُ ُتضحُ ي ُ منُُفيُاالثنيُعشرُشهر 

 :الماضيةُالستةُ ُفيُاألشهرُ ُعلىُاألقلُ ُواحدُ ُأدناه،ُمعُوجودُمعيارُ ُالفئاتُ 

 على الناس والحيواناتالعدوان 

 .لآلخرينُأوُالتخويفُ ُأوُالتهديد ُُرُ التنمُ ُمارسُ غالب اُماُي ُُ .1

 .جسديةُمعاركُ ُمنُاألحيانُ ُفيُكثيرُ ُيبدأ ُُ .2

اُيمكنُ ُاستخدمُ ُ .3 اُلآلخرينُ)علىُسبيلُالمثالُأنُيسببُ ُسالح  اُجسدي اُخطير  مضرب،ُطوب،ُزجاجةُ:ُضرر 

 .مكسورة،ُسكين،ُمسدس(

  .اُعلىُالناساُجسدي ُكانُقاسي ُُ .4

 .اُعلىُالحيواناتاُجسدي ُكانُقاسي ُُ .5

 .سرقة،ُسرقةُنقود،ُابتزاز،ُسطوُمسلح(:ُضحيةُ)علىُسبيلُالمثالُمواجهةُ ُأثناءُ ُسرقُ ُ .6

اُماُعلىُممارسةُ ُأجبرُ ُ .7  .جنسيُنشاطُ ُشخص 

 الممتلكات تدمير  

 .جسيمةُأضرارُ ُإحداثُ ُبقصدُ ُشاركُعمد اُفيُإشعالُحريقُ ُ .8

 .اآلخرينُ)بخالفُإشعالُالنار(ُاُممتلكاتُ عمد ُُرُ دمُ ُ .9

 أو السرقة ش  الغ  

ُُاقتحمُ ُ .10 ُُأوُمبنىُأوُسيارة ُُمنزال   .آخرُشخص 

 .االلتزاماتُ)أيُ"سلبيات"ُأخرى(ُأوُلتجنبُ ُأوُخدماتُ ُعلىُسلع ُُللحصولُ ُغالب اُماُيكذبُ ُ .11

سرقةُمتجرُولكنُدونُكسرُ:ُضحيةُ)علىُسبيلُالمثالُمواجهةُ ُدونُ ُبديهيةُ ُغيرُ ُقيمةُ ُذاتُ ُأشياءُ ُقدُسرقُ . 12

 ودخول،ُتزوير(.



 للقواعد جسيمة   انتهاكات  

ُعلىُالرغمُ ُغالب اُماُيبقىُفيُالخارج ُ .13 اُمنُسنُُمنُحظرُ ُليال  ا13ُالوالدين،ُبدء     .عام 

 .طويلةُالعودةُلفترة ُُوضحاهاُمرتينُعلىُاألقلُدونُ ُبينُعشيةُ ُهُ منُمنزلُ ُهربُ  .14

اُمنُسنُُالمدرسة،عنُُبُ غالب اُماُيتغي ُ .15 ا13ُبدء   .عام 

B.ُ ُُفيُالمجاالتُ ُمهمُ ُإلىُضعفُ ُفيُالسلوكُ ُيؤديُاالضطراب ُأوُاألداءُ ُأوُاألكاديميةُ ُاالجتماعيةُ ُسريري ا

 .المهني

Cُ. ُا18ُُُالفردُ ُإذاُكانُعمر  .للمجتمعُالمعاديةُ ُالشخصيةُ ُاستيفاءُمعاييرُاضطرابُ ُأوُأكثر،ُفالُيتمُ عام 

 :الحالية الخطورة   د  حد   

ُمشاكلُ ُالتشخيص،ُوتسببُ ُإلجراءُ ُالمطلوبةُ ُعنُتلكُ ُ،ُالتيُتزيد ُتُ جد ُوُ ُالسلوك،ُإنُ ُمنُمشاكلُ ُقليلُ ُمعتدل:

اُطفيف اُنسبي اُلآلخرينُ)علىُسبيلُالمثالُالسلوكُ  بعدُُالمنزلُ ُخارجُ ُعنُالمدرسة،ُالبقاءُ ُبُ ،ُالتغي ُالكذبُ :ُضرر 

 .أخرى(ُلقاعدة ُُبدونُإذن،ُخرقُ ُالظالمُ ُحلولُ 

"ُ"ُوُ"شديد ُفيُ"معتدلُ ُمحدد ُُالمشكالتُ ُوتأثيرهاُعلىُاآلخرينُبينُتلكُ ُالسلوكُ ُمشكالتُ ُعدد ُُيتوسط ُُمتوسط:

 .التخريب(ُالضحية،ُمواجهةُ ُدونُ ُالسرقة ُ:ُالمثال)علىُسبيلُ

ُُإلجراءُ ُالمطلوبةُ ُعنُتلكُ ُالزائدة ُُالسلوكُ ُمنُمشكالتُ ُالعديد ُُوجد ُت ُُشديد: ُالسلوكُ ُمشاكلُ ُتسببُ ُأوُ،التشخيص 

اُلآلخرينُ)علىُسبيلُ اُكبير  ُُممارسة ُ:ُالمثالضرر  ُسالح،ُالسرقة ُُواستخدامُ ُالجسدية،ُوالقسوة ُُباإلكراه،ُالجنس 

ُوالدخول(.ُوالكسرُ ُالضحيةُ ُفيُمواجهةُ 
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