
 

Disruptive Mood Dysregulation Disorder 296.99 (F34.8) 

تلخيص واعداد د. محمود  - (التخريبية المزاج   )تقلبات  التخريبي  المزاج   انتظام   عدم   اضطراب  

 سعيد

 الذين تتراوح   والشباب   األطفال   عند   تحدث   هو حالة   التخريبي    المزاج   انتظام   عدم   اضطراب  

 ومتكررة   شديدة   ي إلى نوبات  يؤد    وشديد   مزمن   ج  هي  ، وهو ينطوي على ت  عاًما 18و  6 م بينه  أعمار  

 مثل العدوان   على سلوك   أن تنطوي   أو يمكن   لفظيةً  الغضب   نوبات   أن تكون   من الغضب. يمكن  

 وال تتوافق   مع الوضع   كبير   بشكل   ال تتناسب   الناس أو الممتلكات. هذه االنفجارات   جاه  الجسدي ت  

في األسبوع في المتوسط(  أو أكثر   مرات   )ثالث   متكرر   بشكل   الطفل. يجب أن تحدث   نمو    مع عمر  

 الطفل   مزاج   ، يكون   النوباتبين نوبات   الفاصلة   لإلحباط. في الفترات   استجابةً  ما تكون   وعادةً 

،  من قبل اآلخرينملحوظ   تقريبًا. هذا المزاج   يوم   ، كل   اليوممعظم   مستمر   عصبيًا أو غاضبًا بشكل  

 والمعلمين واألقران. مثل اآلباء  

 موجودةً  األعراض   أن تكون   يجب   المضطرب المزاج   انتظام   عدم   اضطراب   تشخيص   من أجل  

أن  ، مع األقران( ويجب  المنزل، المدرسة :في مكانين على األقل )مثل ،على األقل واحد   عام   لمدة  

  العاشرة.قبل سن    الحالة   تبدأ  

 مع اضطرابات   حدث  يقد ، ومنه لدى اإلناث شيوًعا عند الذكور   أكثر   المزاج   انتظام   عدم   اضطراب  

 ، واضطرابات السلوك. االنتباه / فرط النشاط، والقلق، ونقص   الشديداالكتئاب   ، بما في ذلك  أخرى

 ،على العمل   الطفل   على قدرة   كبير   تأثير   المضطرب   المزاج   انتظام   عدم   الضطراب   أن يكون   يمكن  

إلى  الغضب   ونوبات   المزمن   الشديد   ج  هي  الت   أن يؤدي   على األسرة. يمكن   كبير   بشكل   ر  ويؤث   

 أو الحفاظ   صداقات   تكوين   / الشاب   على الطفل   من الصعب   ، ويجعل  سرية  األ   الحياة   اضطراب  

 السلوكي   )العالج   النفسي   عادةً العالج   العالج   يشمل   في المدرسة. صعوبات   ، ويسبب  عليها

 أو األدوية.المعرفي( و/



 ™ DSM-5التشخيص  معايير  

A.   لفظيًا )على سبيل المثال: الغضب اللفظي( و/أو التي تظهر   الشديدة   المتكررة   الغضب   نوبات 

 بشكل   أو الممتلكات( التي ال تتناسب   األشخاص   تجاه   الجسدي   العدوان  السلوكي )على سبيل المثال: 

 .أو االستفزاز الموقف   مدة   ها أوت  مع حد   صارخ  

B. مع المستوى التطوري غير متوافقة   المزاج   نفجارات  ا. 

C.   األسبوع.في  أو أكثر   مرات   ، ثالث  ، في المتوسط  الغضب   نوبات   تحدث 

D.   اليوم، تقريبًا كل  اليوممعظم   أو الغضب   االنفعال   في حالة   المستمر   الغضب   بين نوبات   المزاج ،

 اآلباء والمعلمين واألقران(.من قبل اآلخرين )على سبيل المثال: ه مالحظت   ويمكن  

E.   من المعاييرA  إلىD   فترةً  الفرد   ، لم يفعل  الوقت   ذلك   شهًرا أو أكثر. طوال   12لمدة موجودة 

 . D إلى A من في المعايير   األعراض   جميع   ظهور   دون   أو أكثر   متتالية   أشهر   3استمرت 

F المعياران . A  و  D  في : الثالثة )على سبيل المثال من األماكن   على األقل   موجودان في اثنين

  على األقل من هؤالء.في واحدة   شديدةً  المنزل، في المدرسة، مع األقران( وتكون  

G  سنة 18سنوات أو بعد سن  6ألول مرة قبل سن  التشخيص   تم   ي  أال   . يجب. 

H.   من المعايير   ظهور   ر  م  ع   ، فإن  أو المالحظة   التاريخ   حسب A إلى E  سنوات. 10هو قبل 
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