
APPENDIX I  

 انمقياس انعانمي انمصغر نهفحص انىفسي انعصبي

 (ميىي)

 اإلصدار اخلامس -النسخة العربية 
 
 

 انمؤنفون
باايي،، . جانااس،،  . ديفيد شيهان، ج   :انوالياث انمتحذة األمريكيةت

ها نياااااااااااااااااااا  . ك                     

 .شيهـان. شيهان، إي يناب، م

 .تاهبا -جاهعة جنىب سلى يدا             
. ويللـياااااااااـ،،   . لك،وبـياااااااااـ،،  إي. ي    :فــــــــــروــــســـةةةةةةةةةـا
 هي،جــيتـا، 

. ب.بـىناااااااـى ا،  ج. أهـى ياااااااـن،    أي. ب   
 .البيـن

 .با ي، -هستشفً دي الساليت،ي،    
 

 انترجمت

 محمذ حامذ غاوم. د.أ

 جامعت عيه شمس -كهيت انطب  -أستار انطب انىفسي 
 

 (ميىي)مجموعت انعمم انبحثي نهىسخت انعربيت نهـ 

زكريا  -مىي إبراهيم  -حىان انميرغىي  -أحمذ عادل انبحيرى 

 عهي إبراهيم -عاطف فايذ عهي  -عبذ انحكم 
 (جامعت عيه شمس -كهيت انطب  -قسم األمراض انىفسيت )

 



 
 

  رقـ الحالة:  اسـ المريض:
  المقابمة:وقت بداية   تاريخ الميالد:
  وقت نهاية المقابمة:  اسـ الفاحص:
  الوقت الكمى:  تاريخ الفحص:

      
موافؽ  اإلطار الزمنى المجاميع اإلكمينيكية 

لشروط 
 التشخيص

الدليؿ الرابع 
لمتشخيص 
 واإلحصاء

الدليؿ العاشر 
لمتقسيـ العالمى 

 لألمراض
A نوبة اكتئاب جسيـ 

 
 حاليًا )آخر أسبوعيف(

 
 296.20-296.26  F32.x 

 F33.x 296.36-296.30  فى الماضى  
نوبة اكتئاب جسيـ مع  

 أعراض سوداوية )اختيارى(
 296.26-296.20  حاليًا )آخر أسبوعيف(

296.30-296.36 
F32.x 

F33.x 
B 300.4  حاليًا )آخر عاميف( عسر المزاج F34.1 
C حاليا )الشهر الماضى( ميوؿ انتحارية    

D نوبة هوس 
 

 حالياً 
 فى الماضى

 

 296.00-296.06 F30.x-F31.9 

 حالياً  )هوس تحت الحاد( 
 فى الماضى

 

 296.80-296.89 F31.8-

F31.9/F34.0 

E 300.01/300.21  حاليًا )الشهر الماضى( اضطراب الهمع F40.01-F41.0 
    طواؿ حياته  
F 300.22  حالياً  رهاب الساحة F40.00 
G الرهاب االجتماعى     
 F40.1 300.23  حاليًا )الشهر الماضى( )اضطراب القمؽ االجتماعى( 



H 300.3  حاليًا )الشهر الماضى( اضطراب الوسواس القهرى F42.8 
I  اضطراب كرب ما بعد

 الصدمة )اختيارى(
 F43.1 309.81  حاليًا )الشهر الماضى(

J االعتماد عمى الكحوؿ  
 استخداـ الكحوؿسوء 

  شهر 23آخر 
 شهر 23آخر 
 

 
303.9 

 

305.00 

F10.2x 
 

F10.1 

K  االعتماد عمى العقاقير )غير
 الكحوليات(

  /90.-304.00  شهر 23آخر 

305.20-.90 
F11.1-F19.1 

سواء استخداـ العقاقير )غير  
 الكحوليات(

  /90.-304.00  شهر 23آخر 

305.20-.90 
F11.1-F19.1 

L طواؿ حياته اضطرابات ذهانية 
 

 حالياً 
 

 
295.10-295.90/ 

297.1/297.3/  

293.81/293.82/ 

293.89/298.8/298.9 

F20.xx-F29 

اضطرابات مزاج مع أعراض  
 ذهانية

  حالياً 
296.24 F32.3/F33.3 

M 307.1  شهور( 4حاليًا )آخر  فقداف الشهية العصبى F50.0 

N 307.51  شهور( 4)آخر حاليًا  فرط الشهية العصبى F50.2 

فقداف الشهية نمط األكؿ  
 النهمى/نمط اإلسهاؿ

 المستحث ذاتياً 

 شهور( 4حاليًا )آخر 
 

 حالياً 

 

 

307.1 

 

F50.0 

O 300.02  شهور( 7حاليًا )آخر  اضطراب القمؽ العاـ F41.1 

P  اضطراب الشخصية المضادة
 لممجتمع )اختيارى(

 F60.2 301.7  طواؿ حياته



 تعميمات عامة
 

لقػػد تػػـ تصػػميـ المقيػػاس العػػالمى المصػػفر لمفحػػص النفسػػى العصػػبى )مينػػى( كمقيػػاس بنيػػانى  
مقػػػنف مختصػػػر لفحػػػص المحػػػور األوؿ لمتشػػػخيص فػػػى الػػػدليؿ الرابػػػع لمتشػػػخيص واإلحصػػػاء  والػػػدليؿ 

 العاشر لمتقسيـ العالمى لألمراض.
العالمى المصفر لمفحػص النفسػى العصػبى لقد تـ عمؿ دراسات صدؽ وثبات لمقارنة المقياس  

)مينػى( مػػع كػػؿ مػػف المقيػػاس المقػػنف اإلكمينيكػى الخػػاص بالمرضػػى )لمػػدليؿ الثالػػث المراجػػع لمتشػػخيص 
واإلحصػاء(  والمقيػاس العػػالمى التشخيصػى المركػب )مقيػػاس مقػنف لمعػايير التقسػػيـ العػالمى لألمػػراض 

نظمػػػة الصػػػحة العالميػػػة(. أظهػػػرت نتػػػائ  هػػػذ  العاشػػػرس يسػػػتخدمه عامػػػة النػػػاس وتػػػـ إعػػػداد  بواسػػػطة م
الدراسػػات أف لممينػػى درجػػات عاليػػة مػػف الصػػدؽ والثبػػات وكػػذلؾ يمكػػف تطبيػػؽ مقيػػاس المينػػى فػػى فتػػرة 

 26  بوسػػط حسػػابى 22.7±29.8زمنيػػة أقصػػر بالمقارنػػة لممقياسػػيف المػػذكوريف سػػابقًا )فػػى المتوسػػط 
دريب قصػػيرة. ولكػػف يتطمػػب تػػدريب أكثػػر تكثيفػػًا دقيقػػة(. ويمكػػف لمفػػاحص اسػػتخداـ المقيػػاس بعػػد فتػػرة تػػ

لتدريب عامة الناس عمى استخدامه. المقياس العالمى المصفر لمفحص النفسى العصبى اإلضافى هو 
نسػػخة أكثػػر تفصػػياًل مػػف مقيػػاس المينػػى. ال يػػتـ التسػػجيؿ باإليجػػاب فػػى مقيػػاس المينػػى إذا مػػا كانػػت 

استخداـ الكحوؿ والعقاقير. مقيػاس مينػى اإلضػافى لػه األعراض تـ تفسيرها بأسباب عضوية أو نتيجة 
 القدرة عمى استبياف هذ  األسباب.

 
 المقياس:
مف أجؿ أف تكوف المدة الالزمة إلتماـ المينى مختصرة قدر اإلمكاف  أبمغ المريض أنػؾ سػوؼ  

ـ اإلجابػة تجرى فحص إكمينيكى مقنف أكثر مف المعتاد بأسئمة شديدة الدقة عػف المشػاكؿ النفسػية  ويمػز 
 عنها بنعـ أو ال.

 
 التكوين العام:

(  يقابػؿ كػؿ منهػا لقد تـ تقسيـ المينى إلى مجموعات إكمينيكية )موضػحة بػالرموز اإلنجميزيػة 
 تشخيص معيف.



فػػػى بدايػػػة كػػػؿ مجموعػػػة إكمينيكيػػػة تشخيصػػػية  تكػػػوف األسػػػئمة االستكشػػػافية المطابقػػػة لممعػػػايير       
 األساسية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .تـ استخداـ الرموز اإلنجميزية لتسهيؿ التعامؿ اإلحصائى 

 
لإلضطراب فى مربع رمادى )هذا فيما عدا المجموعة اإلكمينيكية الخاصة باإلضطراب الذهانى(. وفػى 

احص باإلشػػػارة مػػػا إذا كانػػػت نهايػػػة كػػػؿ مجموعػػػة إكمينيكيػػػة يوجػػػد مربع/مربعػػػات لمتشػػػخيص تسػػػم  لمفػػػ
 معايير التشخيص قد تـ الوفاء بها.

 
 المصطمحات:

يجػػػب قػػػراءة الجمػػػؿ بخػػػط عػػػادى عمػػػى المػػػريض كمػػػا هػػػى مكتوبػػػة لتقػػػدير معػػػايير التشػػػخيص.  
تػػػدؿ عمػػػى اإلطػػػار الزمنػػػى المفحػػػوص. ويجػػػب عمػػػى  باااافحال الااااوساي الااااميكةالجمػػػؿ المكتوبػػػة 

ًا. وعنػػد تسػػجيؿ اإلجابػػات  يػػتـ اعتبػػار األمػػراض التػػى تحػػدث الفػػاحص قراءتهػػا كممػػا كػػاف هػػذا ضػػروري
 داخؿ اإلطار الزمنى فقط.

( تػػدؿ عمػػى أف أحػػد المعػػايير األساسػػية لمتشػػخيص لػػـ اإلجابػػات التػػى فوقهػػا عالمػػة السػػهـ ) 
يتـ الوفاء بها وفى هذ  الحالة مف الواجب عمى الفاحص التوجه إلى نهاية المجموعة اإلكمينيكية ويعمـ 

 عمى اإلجابة بػ "ال" فى كؿ المربعات التشخيصية  وينتقؿ إلى المجموعة اإلكمينيكية التالية.
( يجب عمى الفػاحص فقػط قػراءة األعػراض المعػروؼ /عند فصؿ المصطمحات بشرطة مائمة ) 

 تواجدها عند المريض.
ريض ( هػػػى أمثمػػػة إكمينيكيػػػة لمعػػػرض. ويمكػػػف قراءتهػػػا عمػػػى المػػػافقاااواسالجمػػػؿ التػػػى بػػػيف ) 

 إليضاح السؤاؿ.
 

 تعميمات القياس:
 ( شماؿ كؿ سؤاؿ.ال( أو )نعميجب قياس كؿ األسئمة. يتـ القياس بوضع دائرة حوؿ ) 



يجػػػب أف يتأكػػػد الطبيػػػب أف المػػػريض قػػػد أخػػػذ فػػػى االعتبػػػار كػػػؿ أبعػػػاد السػػػؤاؿ )مثػػػؿ اإلطػػػار  
عضوى أو استعماؿ الكحوؿ أو  الزمنى  والتكرار  والشدة  والبدائؿ(. األعراض التى يتـ تعميمها بمرض

 العقاقير ال يجب أف تسجؿ فى المينى. مقياس المينى اإلضافى له القدرة عمى استبياف هذ  األسباب.
 
 
 
 
 
 
 



A- نوبة اكتئاب جايم 
 

( تعنػى التوجػه إلػى المربعػات التشخيصػية  عمػـ بػػ "ال" فػى كػؿ المربعػات التشخيصػية هذ  العالمة )
 المجموعة اإلكمينيكة التالية: التالية ثـ انتقؿ إلى

 
A

1 
هػػؿ شػػعرت وبصػػفة مسػػتمرة بكزبػػة أو حػػزف معظػػـ اليػػـو تقريبػػًا كػػؿ    

 يـو خالؿ األسبوعيف الماضييف.
 1 نعـ ال

A

2 
هػؿ فػى أى وقػت مػف األوقػػات أصػب  اهتمامػؾ بمعظػـ األشػياء أقػػؿ     

أو أصب  استمتاعؾ بما اعتدت االستمتاع به أقؿ فى معظـ الوقت 
 مدى أسبوعيف عمى األقؿ؟عمى 

 2 نعـ ال

  نعـ ال A2أو   A1هؿ اإلجابة بػ)نعـ( عمى  
 

A

3 
   :خالل افابوعين الماضيين عنسما شعات باكآبة أو عسم االهتمام

 a ؟ هػػؿ وزنػؾ قػػؿ أو . هػؿ شػهيتؾ لمطعػػاـ قمػت أو زادت تقريبػػًا كػؿ يػـو
مػػف  %5زاد مػػف غيػػر محاولػػة متعمػػدة )المقصػػود زيػػادة أو نقصػػاف 

كجػـ فػى خػالؿ 70كجػـ لشػخص يػزف 3.5وزف الجسـ وهو ما يعنػى 
 شهر(؟

 * إذا وافؽ عمى أيهما عمـ بػ)نعـ(.

 ال
 

 3 نعـ

 b هؿ عندؾ صعوبة فى النـو كػؿ ليمػة تقريبػًا )صػعوبة فػى بػدء النػـو .
أو االستيقاظ فى منتصؼ الميؿ أو مبكرًا )الصباح الباكر( أو النػـو 

؟  أكثر مف الالـز

 ال
 

 4 نعـ

 c هؿ بتتحرؾ أو بتتكمـ أبطأ مف المعتػاد أو متمممػؿ  غيػر مسػتقر أو .
 مش قادر تقعد ثابت كؿ يـو تقريبًا؟

 ال
 

 5 نعـ

 d7 نعـ ال . هؿ تشعر بالتعب أو فقداف الحيوية كؿ يـو تقريبًا؟ 
 e8 نعـ ال . هؿ عندؾ إحساس بعدـ القيمة أو بالذنب كؿ يـو تقريبًا؟ 
 f. نعـ ال هؿ عندؾ صعوبة فى التركيز أو اتخاذ القرارات كؿ يـو تقريبًا؟  
 g.  نعـ الهػػؿ فكػػرت بصػػفة متكػػررة إنػػؾ تػػؤذى نفسػػؾ أو تنتحػػر أو تمنيػػت لػػو  



  كنت ميت؟
)أو  A3أسػئمة أو أكثػػر مػف مجموعػة أسػػئمة  4هػؿ أجػاب بػػػ)نعـ( عمػى  

 (”بػ"ال A2أو  A1إذا كانت اإلجابة عمى  A3أسئمة مف مجموعة  5
 

    

إذا كػػػاف المػػػريض يعػػػانى مػػػف نوبػػػة اكتئػػػاب جسػػػيمة حاليػػػة انتقػػػؿ إلػػػى  
 .Bالمجموعة اإلكمينيكية 

   

A

4 
a طواؿ حياتؾ هؿ شعرت خالؿ فترات أخرى لمدة أسػبوعيف أو أكثػر .

األشػػياء وكػػاف عنػػدؾ معظػػـ المشػػاكؿ بالكزبػػة أو عػػدـ االهتمػػاـ لمعظػػـ 
 التى تحدثنا عنها.

 10 نعـ ال

 b هػػػػؿ مػػػػر عميػػػػؾ فتػػػػرة شػػػػهريف عمػػػػى األقػػػػؿ بػػػػدوف اكتئػػػػاب أو عػػػػدـ .
 االهتماـ ما بيف نوبة االكتئاب الحالية والسابقة.

   

 .A4bهؿ أجاب بػ)نعـ( عمى  
 
 
 

   

 

 جايمة ذات مظاها اوساوية )اختيااى(نوبة اكتئاب 
 

( تعنػى التوجػه إلػى مربػع التشػخيص؟ عم)ػـ بػػ)ال( عمػى كػؿ األسػئمة التاليػة  ثػـ انتقػؿ إلػى هذ  العالمة )
 المجموعة اإلكمينيكية التالية:

 
( استكشؼ اآلتى:A4إذا أجػػاب المريػض بػ)نعـ( لنػػوبػة اكتئػػاب جػػسيمػة حػػاليػػة )  = نعـً

 
A

6 
a هؿ أجاب بػ)نعـ( عمى .A2نعـ ال ؟  

 b أثنػػاء أشػػد فتػػرة لنوبػػة االكتئػػاب الحاليػػة هػػؿ فقػػدت القػػدرة لالسػػتجابة .
 عمى ما كاف يمتعؾ أو يسعدؾ سابقًا.

 12 نعـ ال

    لو كانت اإلجابة بػ)ال(: 

ال       نعـ   
 

نوبة اكتئاب جسيـ 
 حاليػػة

ال       نعـ   
 

نوبة اكتئاب جسيـ 
 ماضية



هػػؿ عنػػدما يحػػدث شػػل كػػويس هػػؿ هػػذا الشػػل يفشػػؿ إنػػه يجعمػػؾ تشػػعر 
 بالتحسف ولو بصورة مؤقتة.

 ؟A6bأو  A6aهؿ أجاب بػ)نعـ( عمى 

 
 
 ال

 
 
 نعـ

A

7 
    خالؿ األسبوعيف الماضييف عندما شعرت بالكزبة أو عدـ االهتماـ:

 a هػؿ شػػعرت باكتئػػاب بطريقػػة مختمفػػة عػػف المعتػػاد أف تشػػعر بػػه عنػػد .
 موت شخص قريب منؾ؟

 13 نعـ ال

 
 
 

 b14 نعـ ال . هؿ تشعر عادة كؿ يـو إنؾ أسوأ فى الصباح؟ 
 c هػػػػؿ صػػػػحيت بػػػػدرى عػػػػف ميعػػػػاد اسػػػػتيقاظؾ سػػػػاعتيف عمػػػػى األقػػػػؿ .

؟  ووجدت صعوبة عند محاولة العودة إلى النـو تقريبًا كؿ يـو
 15 نعـ ال

 d نعـ( عمى(هؿ أجاب بػ .A3c ؟)نعـ ال )بطء حركى أو هياج  
 e نعـ( عمى(هؿ أجاب بػ .A3a ؟)نعـ ال )فقداف الشهية أو فقداف الوزف  
 f عندؾ إحساس شديد بالذنب أو شعور بالذنب غير متناسب مػع . هؿ

 طبيعة الموقؼ؟
 16 نعـ ال

 A7أو أكثر مف مجموعة أسئمة  4هؿ أجاب بػ)نعـ( عمى  
 
 
 

   

  
B- عاا المزاج 

 

التشػػخيص  عم)ػػـ بػػػ)ال( عمػػى كػػؿ األسػػئمة التاليػػة وانتقػػؿ إلػػى ( تعنػػى التوجػػه إلػػى مربػػع هػػذ  العالمػػة )
 المجموعة اإلكمينيكية التالية:

 

*  إذا كانت أعراض المريض الحالية مطابقة لمعايير تشخيص نوبة اكتئاب جسيمة فمػيس هنػاؾ ضػرورة 

ال         نعـ     

نوبة اكتئاب جسيـ ذات 
 مظاهر سوداوية حالياً 



 الستكشاؼ هذ  المجموعة اإلكمينيكية:
B1 ؿ العػػػػػاميف هػػػػػؿ شػػػػػعرت بػػػػػالحزف أو الكزبػػػػػة معظػػػػػـ الوقػػػػػت فػػػػػى خػػػػػال

 الماضييف؟
 17 نعـ ال

B2 .18 نعـ ال هؿ هذ  الفترة تخممها شعور بأنؾ بخير )كويس( لمدة شهريف أو أكثر 
B3 :فى خالل هذه الفتاة التى كنت تشعا فيها بالكآبة فى معظم افوقات    
 

a19 نعـ ال . هؿ شهيتؾ لألكؿ تفيرت بشكؿ ممحوظ؟ 
 b 20 نعـ ال أو بتناـ كتير؟. هؿ عندؾ مشاكؿ فى النـو 
 c21 نعـ ال . هؿ شعرت بالتعب أو عدـ الحيوية؟ 

 
 

 d22 نعـ ال . هؿ فقدت ثقتؾ بنفسؾ؟ 
 e23 نعـ ال . هؿ عندؾ مشكمة فى التركيز أو فى اتخاذ القرارات؟ 
 f24 نعـ ال . هؿ شعرت باليأس؟ 
  نعـ ال ؟B3عمى سؤاليف أو أكثر مف مجموعة أسئمة  بنعمهؿ أجاب  
B4  هػػؿ سػػببت لػػؾ أعػػراض االكتئػػاب إحبػػاط ممحػػوظ أو قممػػت قػػدرتؾ عمػػى

 العمؿ أو عمى عالقاتؾ االجتماعية أو فى أى جانب آخر مهـ؟
 25 نعـ ال

 ؟B4( عمى نعمهؿ أجاب بػ) 
 
 
 

   

 

C- ميول انتحااية 
 

 نقاط   فى الشها الماضى: 
C1 1 نعـ ال هؿ فكرت بأف الموت أفضؿ لؾ أو تمنيت لو تكوف ميت؟ 
C2 2 نعـ ال هؿ أردت أف تؤذى نفسؾ؟ 
C3 6 نعـ ال هؿ فكرت فى االنتحار؟ 
C4 10 نعـ ال هؿ خططت لالنتحار؟ 

ال       نعـ     
 
 عسر المزاج حالػيػاً 



C5 هؿ حاولت االنتحار؟ 
 طوال حياتك؟

 10 نعـ ال

C6 4 نعـ ال فى أى وقت مف األوقات هؿ قمت بمحاولة انتحار؟ 
    عمى األقؿ.بنعم ماة واحسة فى األسئمة السابقة هؿ أجاب  
بػػ)نعـ( ثػـ حػدد درجػة خطػورة  * اجمع النقاط الكميػة لإلجابػات المجابػة 

 االنتحار كما يمى:
 
 
 

   

  

ال       نعـ         
 

خطا االنتحاا حاليا        
واحد إلى خمسة نقاط)منخفض(     
ستة إلى ثمانية نقاط )متوسط(     

   

 

 

 



D- )نوبة هوس )هوس تحت الحاس 
 

( تعنى التوجه إلى المربعات التشخيصية  عم)ـ بػ"ال" فى كؿ المربعات التشخيصية التالية هذ  العالمة )
 ثـ انتقؿ إلى المجموعة اإلكمينيكة التالية:

 
D

1 

a األوقػػات شػػعرت إنػػؾ سػػعيد ومنتشػػى أو ممػػل . هػػؿ فػػى أى وقػػت مػػف
بالحيوية واالعتزاز بالنفس لدرجة سببت لؾ متاعػب أو أف اآلخػريف 

 ظنوا أنؾ كنت مش عمى طبيعتؾ؟
)ال تضع فى االعتبار األوقػات التػى كنػت فيهػا تحػت تػأثير عقػاقير أو 

 خمور(.

 1 نعـ ال

واضػػ  * إذا كػػاف المػػريض متحيػػر فػػى معنػػى السػػؤاؿ أو المعنػػى غيػػر  
بالنسبة لكممة "سعيد" أو "منتشى" فيجب أف تشرح له كاآلتى: يعنى 
المػػزاج عػػالى  ممػػل بالحيويػػة  محتػػاج لنػػـو أقػػؿ  بتفكػػر بسػػرعة أو 
عنػػػػدؾ أفكػػػػار كثيػػػػرة  زيػػػػادة فػػػػى اإلنتاجيػػػػة  الحمػػػػاس واإلبػػػػداع أو 

 السموؾ االندفاعى.

   

    ".نعمبػ" D1aإذا كانت إجابة  
 b 2 نعـ ال إنؾ "سعيد" و "منتشى" وممل بالحيوية؟. هؿ تشعر حاليًا 
D

2 

a هؿ كنت فى أى وقت مف األوقات متوتر باسػتمرار ولمػدة عػدة أيػاـ .
لدرجػػػة إنػػػؾ حاولػػػت أو تشػػػاجرت بػػػدنيًا أو بػػػالكالـ مػػػع نػػػاس خػػػارج 
أسرتؾ؟ هػؿ الحظػت أو الحػظ اآلخػروف إنػؾ أكثػر تػوترًا ورد فعمػؾ 

المواقػؼ المػى بػتحس فيهػا إنػؾ مبالغ فيه مقارنة باآلخريف حتى فػى 
 عمى حؽ؟

 3 نعـ ال

 b.هؿ تشعر حاليًا إنؾ متوتر باستمرار . 
 .D2aأو  D1a( عمى نعمهؿ أجاب بػ)   

 ال
 ال

 نعـ
 نعـ

4 
 

D

3 

 استكشؼ فقط النوبة الحالية.  D2bأو  D1b( عمى نعمإذا كانت اإلجابة بػ)
 استكشؼ فقط أكثر نوبة ماضية أعراضًا.   D2bأو  D1b( عمى الإذا كانت اإلجابة بػ)

 

 



   * فى خالل افوقات التى شعات بها إنك مباوط ممئ بالحيوية أو متوتا.  
 a هؿ شعرت إنؾ تستطيع أف تعمؿ أشياء ال يقدر عميها اآلخػروف أو .

 إنؾ شخص مهـ جدًا؟
 ال
 

 5 نعـ

 
 

 b ساعات قميمة مػف . هؿ احتجت إلى نـو أقؿ مثاًل )تشعر بالراحة بعد
.)  النـو

 ال
 

 6 نعـ

 c هػػػؿ بتػػػتكمـ كثيػػػر دوف توقػػػؼ أو بسػػػرعة لدرجػػػة إف النػػػاس تفهمػػػؾ .
 بصعوبة؟

 ال
 

 7 نعـ

 d8 نعـ ال . هؿ عندؾ أفكار متالحقة؟ 
 e هػػؿ أصػػبحت تتشػػتت بسػػهولة لدرجػػة إف أى مقاطعػػة بسػػيطة قػػدرت .

 تشتتؾ؟
 ال
 

 9 نعـ

 f الحركػػة لدرجػػة إف اآلخػػريف قمقػػوا . هػػؿ أصػػبحت نشػػيط جػػدًا أو كثيػػر
 عميؾ؟

 ال
 

 10 نعـ

 g هػػػػؿ أردت المشػػػػاركة فػػػػى األنشػػػػطة الممتعػػػػة لدرجػػػػة إنػػػػؾ تجهالػػػػت .
األخطػػػػػار أو العواقػػػػػب مػػػػػثاًل )اإلنفػػػػػاؽ ببػػػػػذخ  القيػػػػػادة المتهػػػػػورة أو 

 التصرفات الجنسية غير الالئقة(.

 ال
 

 11 نعـ

  أو D3أسػئمة أو أكثػر مػف مجموعػة أسػئمة  3( عمػى نعامهؿ أجاب بػػ) 
( نوبػة سػابقة أو إجابػة  البػػ)  D1aأسئمة. إذا كانت إجابة 4أجاب عمى 

D1b (نوبة حالية؟البػ ) 

 ال
 

  نعـ

D

4 
هؿ هذ  األعراض استمرت أسبوع عمى األقػؿ وتسػببت لػؾ فػى مشػاكؿ 

البيػػت  العمػػؿ  اجتماعيػػًا أو فػػى المدرسػػة أو هػػؿ دخمػػت ممحوظػػة فػػى 
 المستشفى بسبب هذ  المشاكؿ؟

 هذ  النوبة المستكشفة كانت            

 ال
 
 
 

 11 نعـ

  

 ؟D4( عمى الهؿ أجاب بػ)
   

 نوبة
هوس   

 نوبة هوس
 تحت الحاد

ال       نعـ     
 نوبة هوس تحت الحاس
حػالػيػاً             

الماضى فى            

  

 

 



 النوبة حالية أو فى الماضى.حدد إذا كانت 
 

 
 
 

 ؟D4( عمى نعمهؿ أجاب بػ)
 حدد إذا كانت النوبة حالية أو فى الماضى.

 
 

   

  

ال        نعـ     
 نوبة هاااوس

حػالػيػاً             
الماضى فى            

 

 



E- اضطااب الهمع   
 .F1بػ"ال" انتقؿ إلى  E5( تعنى إذا كانت إجابة هذ  العالمة )

 
E1 a هؿ حدث لؾ فى أكثر مف مناسبة نوبات تشير فيها فجػأة إنػؾ قمػؽ .

غيػػػر مرتػػػاح حتػػػى فػػػى مواقػػػؼ ال يشػػػعر فيهػػػا النػػػاس  -خػػػائؼ  -
 بذلؾ؟

 1 نعـ ال

 b 2 نعـ ال  دقائؽ؟ 21. هؿ وصمت النوبات إلى ذروتها فى خالؿ 
E2 بصػػورة غيػػر متوقعػػة أو  فػػى أى وقػػت هػػؿ حػػدثت أيػػًا مػػف هػػذ  النوبػػات

حػدثت النوبػػات بصػورة غيػػر متوقعػة أو حػػدثت بطريقػة ال يمكػػف التنبػػؤ 
  بها أو بدوف استثارة؟

 3 نعـ ال

E3  هؿ حدث فى أى وقت مف األوقات بعد إحدى هذ  النوبػات لمػدة شػهر
أو أكثر أنه كاف عنػدؾ خػوؼ مسػتمر مػف حػدوث نوبػة أخػرى أو كػاف 

 النوبة؟عندؾ قمؽ مف عواقب هذ  

 4 نعـ ال

E4 :خالؿ أكثر النوبات سوءًا التى تتذكرها    
 a 5 نعـ ال سريعة أو قوية؟ -. هؿ كانت ضربات قمبؾ ناقصة 
 b6 نعـ ال . هؿ كنت بتعرؽ أو زاد عرؽ إيديؾ؟ 
 

c7 نعـ ال . هؿ كنت بترجؼ أو بترتعش؟ 
 d8 نعـ ال . هؿ كاف عندؾ ضيؽ أو صعوبة فى التنفس؟ 
 e .9 نعـ ال هؿ شعرت بخنقة أو كأف فى حاجة واقفة فى زورؾ؟ 
 f10 نعـ ال . هؿ شعرت بألـ فى الصدر؟ أو ضفط عمى صدرؾ أو عدـ راحة؟ 
 g هؿ كاف عندؾ غثياف أو كاف فيه عندؾ مشاكؿ فى المعدة أو كاف .

 عندؾ إسهاؿ مفاجل؟
 11 نعـ ال

 h12 نعـ ال . هؿ كنت تشعر بدوخة أو عدـ اتزاف أو إغماء؟ 
 i هػػػػؿ شػػػػعرت أف األشػػػػياء غريبػػػػة  غيػػػػر حقيقيػػػػة؟ منفصػػػػمة أو غيػػػػر .

مألوفػػػة أو كأنػػػؾ خػػػارج عػػػف أو منفصػػػؿ عػػػف جػػػزء أو جميػػػع أجػػػزاء 
 13 نعـ ال



 جسمؾ؟
 j14 نعـ ال . هؿ خفت إنؾ تفقد السيطرة عمى نفسؾ أو تتجنف؟ 
 k15 نعـ ال . هؿ خفت إنؾ كنت هتموت؟ 
 l 16 نعـ ال خدر فى أجزاء جسمؾ؟. هؿ حدث لؾ تنميؿ أو 
 m17 نعـ ال . هؿ شعرت بسخونة )صهد( أو برودة )قشعريرة( فى جسمؾ؟ 
E5 (عمى كؿ مػف نعمهؿ أجاب بػ )E3  أسػئمة أو أكثػر مػف مجموعػة  4أو

 ؟E4أسئمة 
 

   

E6  إذا كانت إجابةE5 (عمػى عػرض  عرضػيف أو نعم( هؿ أجاب بػػ)البػ )
 ؟mإلى  aمف  E4أعراض مف مجموعة أسئمة  4
 

 .F1( انتقؿ إلى نعمبػ) E6إذا كانت إجابة 

   

E7   النوبػػػات بصػػػورة متكػػػررة فػػػى خػػػالؿ الشػػػهر الماضػػػى هػػػؿ حػػػدثت هػػػذ
 )مرتيف أو أكثر(  وهؿ أعقبها خوؼ مستمر مف حدوث نوبة أخرى؟

   

  
18 

 

F- اهاب الااحة 
 

F1  هػػؿ تشػػعر بػػالقمؽ أو عػػدـ االرتيػػاح فػػى أمػػاكف أو مواقػػؼ عنػػدها يمكػػف
إصػػػابتؾ بنوبػػػة همػػػع أو أعػػػراض تشػػػبه الهمػػػع التػػػى ذكرناهػػػا مسػػػبقًا  أو 

المساعدة أو يكػوف الهػرب فيهػا صػعبًا  مثػؿ األماكف التى ال يتاح فيها 
التواجػػػد فػػػى الزحػػػاـ أو الوقػػػوؼ فػػػى صػػػؼ )طػػػابور( أو عنػػػدما تكػػػوف 
وحيدًا بعيد عف المنػزؿ أو وحيػدًا فػى المنػزؿ أو عنػدما تعبػر كػوبرى أو 

 تسافر فى أوتوبيس أو قطار أو سيارة؟

 19 نعـ ال

    .F2" عمى ال  عم)ـ بػ"F1" عف الإذا أجاب بػ" 
F2  هػػػؿ تخػػػاؼ مػػػف هػػػذ  المواقػػػؼ لدرجػػػة أنػػػؾ تتجنبهػػػا أو تعػػػانى منهػػػا أو  

20 

ال        نعـ    
 اضطراب همع 

 طواؿ حياته

ال       نعـ     
 اضطراب الهمع

حاليػػاً                  

ال        نعـ     
نوبة همع ذات أعراض 

 محددة

حاليػاً          

ال       نعـ   

رهاب الساحػة   

حاليػاً      



 تحتاج لصحبة لمواجهتها؟
 

    )رهاب الساحة حاليًا( F2" عف الهؿ أجاب بػ" 
    و 
    )اضطراب همع حاليًا(؟ E7" عف نعمأجاب بػ" 
    )رهاب الساحة حاليًا( F2" عف نعمهؿ أجاب بػ" 
    و 
 )اضطراب همع حاليًا(؟ E7" عف نعمأجاب بػ" 

 
   

    )رهاب الساحة حاليًا( F2" عف نعمهؿ أجاب بػ" 
    و 
    )اضطراب همع طواؿ حياته(؟ E5" عف الأجاب بػ" 
     

 
G- الاهاب االجتماعى 

 )اضطااب القمق االجتماعى(
 

   

اإلكمينيكيػػػة ( تعنػػػى التوجػػػه إلػػػى المربػػػع التشخيصػػػى  عم)ػػػـ بػػػػ"ال" وانتقػػػؿ إلػػػى المجموعػػػة هػػػذ  العالمػػػة )
 التالية:

 

   

G

1 
فى الشهر الماضى  هؿ كنت خايؼ أو محرج إنؾ تكوف محػط أنظػار 
اآلخػػريف أو أف تكػػوف مركػػز اهتمػػامهـ أو خػػايؼ أف تهػػاف؟ هػػذا يشػػمؿ 
أشػػػياء مثػػػؿ التحػػػدث أو األكػػػؿ عمػػػى المػػػا أو مػػػع اآلخػػػريف أو الكتابػػػة 

 عمى مرأى مف شخص ما أو فى المواقؼ االجتماعية؟

 1 نعـ ال

G

2 
 2 نعـ ال هؿ هذا الخوؼ زائد أو غير منطقى؟

G

3 
 3 نعـ ال هؿ تخاؼ هذ  المواقؼ لدرجة إنؾ تتجنبها أو تعانى منها؟

ال       نعـ     
 اضطراب همع

 بدوف رهاب الساحة

ال       نعـ    حاليػػػػاً   
 اضطراب همع

 مع رهاب الساحة

 حاليػػػػاً 
ال       نعـ     

 رهاب الساحة حاليػػػػاً 
بدوف تاريخ مرضى 

الهمعالضطراب   



G

4 
االجتمػاعى أو هؿ يسبب هذا الخوؼ إرباؾ لعممػؾ العػادى أو نشػاطؾ 

 يسبب لؾ معاناة ممحوظة؟
 4 نعـ ال

 ؟G4" عمى نعمهؿ أجاب بػ" 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

H- اضطااب الواواس القهاى 
 

( تعنػػػى التوجػػػه إلػػػى المربػػػع التشخيصػػػى  عم)ػػػـ بػػػػ"ال" وانتقػػػؿ إلػػػى المجموعػػػة اإلكمينيكيػػػة هػػػذ  العالمػػػة )
 التالية:

 
H

1 
انػػدفاعات أو صػػور -متكػػررة فػػى الشػػهر الماضػػى هػػؿ ضػػايقتؾ أفكػػار 

مقتحمػػة أو عانيػػت منهػػا؟  -غيػػر مناسػػبة  -بفيضػػة  -غيػػر مرغوبػػة 
أو مصػػاب بميكروبػػات أو تخػػاؼ  -ممػػوث  -)مثػػؿ  فكػػرة إنػػؾ متسػػخ 

إنػػػؾ تمػػػوث اآلخػػػريف أو الخػػػوؼ مػػػف إيػػػذاء اآلخػػػريف بػػػالرغـ مػػػف عػػػدـ 
رغبتػػؾ فػػى ذلػػؾ أو تخػػاؼ إنػػؾ تنفػػذ أى انػػدفاع أو خػػوؼ أو تػػوهـ إنػػؾ 

تكػػوف مسػػئوؿ عػػف األشػػياء التػػى تحػػدث خطػػأ أو وسػػاوس ذات ممكػػف 
اندفاعات جنسية أو وساوس لجمع األشياء وادخارهػا  -صور  -أفكار 

 أو وساوس دينية(.

 ال
 

 H4انتقؿ إلى 

 1 نعـ

)ال يعتػػد باإلجابػػات التػػى تشػػمؿ التػػوترات الشػػديدة الخاصػػة بمشػػاكؿ الحيػػاة الحقيقيػػة  ال تشػػمؿ اإلجابػػات 
الوساوس المتعمقة مباشرة بكػؿ مػف اضػطرابات األكػؿ أو االنحػراؼ الجنسػى أو المقػامرة المرضػية أو سػوء 

ال        نعـ         
 الرهاب االجتماعى

)اضطراب القمؽ االجتماعى( 
حػاليػػاً       



اط وقػد يرغػب فػى مقاومتػه استخداـ العقاقير أو الكحوليات  ألف المريض قػد يسػتمد السػعادة مػف هػذا النشػ
 فقط بسبب عواقبه السمبية(.

 
H

2  
هػػؿ الوسػػاوس بتػػردد فػػى عقمػػؾ حتػػى لػػو حاولػػت إهمالهػػا أو الػػتخمص 

 منها؟
 ال
 
 

 2 نعـ

H

3 
تفتكػػػر إف هػػػذ  الوسػػػاوس مػػػف نتػػػاج عقمػػػؾ وغيػػػر مفروضػػػة عميػػػؾ مػػػف 

 الخارج؟
 نعـ ال

 
3 

H

4 
الشهر الماضى  هؿ فعمت شل ما بصفة متكررة بدوف القػدرة عمػى فى 

مقاومتػػه مثػػؿ الفسػػيؿ أو التنظيػػؼ الزائػػد  عػػد أو فحػػص األشػػياء أكثػػر 
 مف مرة  أو تكرار تجميع أو ترتيب األشياء أو طقوس وهمية أخرى؟

 نعـ ال
 

4 

  نعـ ال ؟H4أو  H3" عمى نعمهؿ أجاب بػ" 
 
 
 

H

5 
األفكػار الوسواسػية أو هػذ  األفعػاؿ القهريػة  هؿ أدركت إف أى مػف هػذ 
 كانت زائدة أو غير منطقية؟

 5 نعـ ال

H

6 
هػػػػؿ تعارضػػػػت هػػػػذ  األفكػػػػار الوسواسػػػػية أو األفعػػػػاؿ القهريػػػػة بطريقػػػػة 

أنشػطتؾ أو عالقاتػؾ  -ممحوظة مػع نظامػؾ المعتػاد أو أداؤؾ المهنػى 
 االجتماعية المعتادة أو هؿ استفرقت أكثر مف ساعة واحدة يوميًا؟

 

   

  
I- )اضطااب كاب ما بعس الصسمة )اختيااى 

 
( تعنػػػى التوجػػػه إلػػػى المربػػػع التشخيصػػػى  عم)ػػػـ بػػػػ"ال" وانتقػػػؿ إلػػػى المجموعػػػة اإلكمينيكيػػػة هػػػذ  العالمػػػة )

  التالية:
I1  هؿ فى أى وقت مف األوقػات قاسػيت أو شػهدت أو اضػطريت لمتعامػؿ

مػػع حػػػدث شػػػديد الصػػدمة متضػػػمنًا مػػػوت حقيقػػى أو تهديػػػد بػػػالموت أو 
 1 نعـ ال

 H4انتقؿ إلى 

 وسواس

ال       نعـ           6 

 اضطراب وسواس قهرى

 حػػاليػػػاً 

 أفعاؿ قهرية



 جرح خطير لؾ أو لشخص ما آخر؟
اعتػػػػداء جنسػػػػى أو -أمثمػػػػة الحػػػػوادث المؤلمػػػػة تشػػػػمؿ: حػػػػوادث خطيػػػػرة 

اكتشػػػاؼ -حريػػػؽ-االختطػػػاؼ-كرهينػػػةاالتخػػػاذ -هجػػػـو إرهػػػابى-جسػػػدى
 الحرب أو كارثة طبيعية.-الموت المفاجل لشخص قريب لؾ-جثة

   

I2  خػػالؿ الشػػهر الماضػػى  هػػؿ عانيػػت مػػف إعػػادة معايشػػة الحػػدث  مػػثاًل
ارتجاعػػات زمنيػػة  -تكثيػػؼ اسػػترجاع األحػػداث  -عػػف طريػػؽ األحػػالـ 

 )فالش باؾ( أو ردود أفعاؿ جسدية[؟

 2 نعـ ال

I3  الشها الماضى:فى    
 a هػػػؿ تجنبػػػت التفكيػػػر فػػػى الحػػػدث أو تجنبػػػت األشػػػياء التػػػى تػػػذكرؾ .

 بالحدث؟
 3 نعـ ال

 b4 نعـ ال . هؿ عندؾ مشكمة فى اعادة تذكر جزء مهـ مما حدث؟ 
 c5 نعـ ال . هؿ أصبحت أقؿ اهتمامًا بالهوايات واألنشطة االجتماعية؟ 
 d 6 نعـ ال اآلخريف؟. هؿ شعرت باالنفصاؿ أو الفربة عف 
 e7 نعـ ال . هؿ الحظت أف مشاعرؾ متبمدة )مخدرة(؟ 
 f نػػػػؾ سػػػػوؼ تمػػػػوت قبػػػػؿ . هػػػػؿ شػػػػعرت أف عمػػػػرؾ سػػػػيكوف قصػػػػيرًا وا 

 اآلخريف؟
 8 نعـ ال

  نعـ ال ؟I3أسئمة أو أكثر مف مجموعة  3" عف نعمهؿ أجاب بػ" 
I4 :فى الشها الماضى    
 a؟  9 نعـ ال . هؿ وجدت صعوبة فى النـو
 b10 نعـ ال . هؿ كنت عمى األخص متوتر أو عندؾ نوبات غضب؟ 
 c11 نعـ ال . هؿ وجدت صعوبة فى التركيز؟ 
 d12 نعـ ال . هؿ كنت عصبى أو متحفز باستمرار؟ 
 

e13 نعـ ال . هؿ كنت تفزع بسهولة؟ 
  عـف ال ؟I4" عمى سؤاليف أو أكثر مف مجموعة نعمهؿ أجاب بػ" 
I5  14 نعـ الخػػالؿ الشػػهر الماضػػى  هػػؿ تعارضػػت هػػذ  المشػػاكؿ بصػػورة ممحوظػػة 

ال         نعـ     

اضطراب كرب ما بعد 
 الصدمة حالياً 



 مع عممؾ أو أنشطتؾ االجتماعية أو سببت معاناة ممحوظة؟
 ؟I5" عف نعمهؿ أجاب بػ" 

   
 
 

   

 

J- اوي ااتخسام واالعتماس عمى الكحول 
 

( تعنػػى التوجػػه إلػػى المربعػػات التشخيصػػية  وعم)ػػـ بػػػ"ال"  فػػى كػػؿ المربعػػات التشخيصػػية هػػذ  العالمػػة )
 وانتقؿ إلى المجموعة اإلكمينيكية التالية:

 
J1 مرات خمػرة أو أكثػر  4  هؿ شربت فى الشهوا اإلثنى عشا الماضية

 مناسبات أو أكثر؟ 4خالؿ ثالث ساعات فى 
 1 نعـ ال

J2  الماضية:فى الشهوا اإلثنى عشا    
 a هػػػؿ احتجػػػت لزيػػػادة الشػػػرب لكػػػى تحصػػػؿ عمػػػى نفػػػس التػػػأثير الػػػذى .

 حصمت عميه حيف بدأت الشرب؟
 2 نعـ ال

 b  عنػدما توقػؼ الشػػرب هػؿ ارتعشػت يػػداؾ  عرقػت أو شػعرت بهيػػاج .
هػػػؿ حػػػدث أنػػػؾ شػػػربت لتتجنػػػب هػػػذ  األعػػػراض أو لتتجنػػػب امتػػػداد 

 الهياج(؟ -العرؽ  -تأثير الكحوؿ مثاًل )الرجفة 

   

 3 نعـ ال إذا وافؽ عمى أيهما  عم)ـ عمى اإلجابة بػ)نعـ(؟ 
 c فػػى األوقػػات التػػى كنػػت تشػػرب فيهػػا الخمػػرة  هػػؿ انتهػػى بػػؾ الحػػاؿ .

 إنؾ شربت أكثر مما كنت مخطط له فى البداية؟
 4 نعـ ال

 d5 نعـ ال . هؿ حاولت اإلقالؿ مف أو إيقاؼ شرب الخمرة ولكنؾ فشمت؟ 
 e األيػػػػاـ التػػػػػى شػػػػربت فيهػػػػػا  هػػػػؿ أمضػػػػيت وقػػػػػت مممػػػػوس فػػػػػى . فػػػػى

 الحصوؿ عمى الخمرة وشربها والتخمص مف تأثيرها؟
 6 نعـ ال

 f بسػبب الشػػرب هػػؿ أصػػب  الوقػػت المتػػاح لمعمػػؿ أو التمتػػع بالهوايػػات .
 أقؿ؟

 7 نعـ ال



 gأنػػه سػػبب لػػؾ مشػػاكؿ فػػى  . هػػؿ اسػػتمريت تشػػرب حتػػى حػػيف عرفػػت
 صحتؾ أو فى عقمؾ؟

 8 نعـ ال

 ؟J2أو أكثر مف مجموعة أسئمة  3" عمى نعمهؿ أجاب بػ" 
 
 

   

J3 :فى الشهوا اإلثنى عشا الماضية    
 a هؿ حدث إنؾ كنت سكراف أو مبسوط )عامؿ دمػاغ( أو امتػد تػأثير .

أخػرى فػى الكحوؿ أكثر مف مرة عندما كاف مطموبًا منؾ مسػئوليات 
أو المنػػزؿ؟ هػػؿ سػػبب هػػذا أى مشػػاكؿ؟ )عم)ػػـ  -العمػػؿ  -المدرسػػة 
 " فقط إذا سبب ذلؾ مشاكؿ(.نعماإلجابة بػ"

 9 نعـ ال

 b هػػؿ كنػػت سػػكراف فػػى أى موقػػؼ وكػػاف فيػػه خطػػر جسػػمانى عميػػؾ .
)مػػثاًل أثنػػاء قيػػادة السػػيارة  ركػػوب الموتوسػػيكؿ  اسػػتخداـ اآلالت أو 

 التجديؼ...إلخ(؟

 10 نعـ ال

 c هؿ حدث لؾ أى مشػاكؿ قانونيػة بسػبب شػربؾ )مثػؿ القػبض عميػؾ .
 أو ارتكاب سموؾ مخالؼ لمقانوف(؟

 11 نعـ ال

 d هػػػؿ اسػػػتمريت تشػػػرب بػػػالرغـ مػػػف أنػػػه تسػػػبب لػػػؾ فػػػى مشػػػاكؿ مػػػع .
 عائمتؾ أو مع اآلخريف؟

  نعـ ال

 ؟J3" عمى سؤاؿ أو أكثر مف مجموعة أسئمة نعمهؿ أجاب بػ" 
 
 
 

   

  

ال       نعـ   

االعتماد عمى الكحوؿ 
 حػاليػػاً 

ال       نعـ   

سوء استخداـ الكحوؿ 
 حػاليػػاً 



K- )اضطاابات ااتخسام مواس نفاية الفعالية )غيا الكحوليات 
 

( تعنػػى التوجػػه إلػػى المربعػػات التشخيصػػية  وعم)ػػـ بػػػ"ال" فػػى كػػؿ المربعػػات التشخيصػػية هػػذ  العالمػػة )
 وانتقؿ إلى المجموعة اإلكمينيكية التالية:

 
    بعاض وقااية قائمة من مخساات الاوق أو العقاقيا.اول أقوم اآلن  
K

1 
a . هػؿ تعاطيػت أى مػف هػذ  العقػاقير  فى اإلثنى عشا شهاا  الماضاية

أكثػػر مػػف مػػرة لتحصػػؿ عمػػى االنبسػػاط أو اإلحسػػاس ب نػػؾ أحسػػف أو 
 لتفيير مزاجؾ؟

  نعـ ال

    عم)ـ بدائرة حوؿ كؿ عقار تـ تعاطيه: 
 -أقػػػراص تخسػػػيس )تينيويػػػت  -كرانػػػؾ  -ريتػػػاليف  -ماكسػػػتوف فػػػورت  -سػػػبيد  المنشطػػػػػػػػػات: 

 ايس. -ابيزيت( 
 سنورتن . -سبيد بووؿ  -كراؾ  -حقف وريد  الكوكاييػػػػػػف:
كػودييف  -مػورفيف  -أفيػوف )أوبػيـ(  -بيػور  -فانيميا(  -هيرويف بودرة )بى.إس  المخػػػػػػدرات:

نيوبػػاف  -كػػودافييف )سػى.دى(  -)بػارا( بػاراكوداف  -نشػػا(  -طحينػة  -)صػوابع 
 بمموالر. -توسيفاف  -توسيالر  -

 اكستاسى. -بذور(  -طوابع  -اسيد )إؿ.اس.دى  عقاقػير هػموسػة:
 الفاز الضاحؾ. -بنزيف  -سمسيوف  -التنر  -الصمغ  -الكمة  -الفراء  المواد المستنشقة:

 جوانات. -بانجو  -حشيش  ماريجوانػػػػػػػػػػا:
ريفوتريػؿ  -ابيتريػؿ  -اميتريؿ  -أبو ذنبة  -اتيفاف  -زاناكس  -روش  -فاليـو  ئػػػػػػػػػػػات:المهد

 كوميتاؿ )جماجـ(. -ليبريـو  -سيكوناؿ )فراولة( روهيبنوؿ )أبو صميبة(  -
 -انػػػدروجيف  -بػػػاركينوؿ )صراصػػػير(  -القػػػات  -أقػػػراص تخسػػػيس  -سػػػتيرويد  متنوعػػػػػػػػػػات:

   آخر.أى شل  -تجريتوؿ 
    حدد العقار أو العقاقير أكثر استخدامًا: 
 b:حدد ما سيتـ استكشافه فى الخصائص التالية .    
    إذا كاف هناؾ تالـز أو تتابع فى استخداـ أكثر مف عقار: - 
     . االقتصارعمى مجموعة واحدة مف العقاقير فى كؿ مرة استخداـ. 



    العقاقير فى أغمب استخدامه.  يتعاطى مجموعة واحدة مف  
    يأخذ عقار واحد مف مجموعة واحدة مف العقاقير. - 

 
K

2 
خااااالل )حػػػدد اسػػػػـ العقػػػػار/ مجموعػػػػة العقػػػاقير(  بالنااااابة الاااااتخسامك

 اإلثنى عشا شهاا  الماضية.
   

 a /هػػػؿ وجػػػدت إنػػػؾ محتػػػاج السػػػتخداـ كميػػػة أكبػػػر )حػػػدد اسػػػـ العقػػػار .
 نفس التأثير عند بدء تعاطيؾ؟ مجموعة العقار( لتحصؿ عمى

 1 نعـ ال

 b  )عندما تقمؿ أو توقؼ استخداـ )حدد اسـ العقػار/ مجموعػة العقػار .
-ضػػػعؼ-حمػػػى-رجفػػػة-هػػػؿ حػػػدث لػػػؾ أعػػػراض انسػػػحاب )أوجػػػاع

صػػػعوبة فػػػى النػػػـو أو هيػػػاج وقمػػػؽ -خفقػػػاف-عػػػرؽ-غثيػػػاف-إسػػػهاؿ
وتػػوتر أو اكتئػػاب(؟ هػػؿ اسػػتخدمت أى دواء لكػػى تحمػػى نفسػػؾ مػػف 

 )التعب( أعراض االنسحاب أو لتشعر بالتحسف؟
 (.نعم( عم)ـ عمى اإلجابة بػ)نعمإذا أجاب عمى أيهـ بػ)

 
 
 
 
 
 ال

 
 
 
 
 
 نعـ

 
 
 
 
 
2 

 c هػػػؿ غالبػػػا) مػػػا تجػػػد عنػػػد اسػػػتخدامؾ )حػػػدد اسػػػـ العقػػػار/ مجموعػػػة .
 العقار( إنؾ تتعاطى أكثر مما كنت مفكر تاخد ؟

 3 نعـ ال

 dعػف تعػاطى )حػدد اسػـ العقار/مجموعػة  . هؿ حاولت تقمؿ أو تتوقػؼ
 العقار( ولكنؾ فشمت؟

 4 نعـ ال

 
e )فػػى األيػػاـ التػػى تعاطيػػت فيهػػا )حػػدد اسػػـ العقػػار/ مجموعػػة العقػػار .

هؿ أمضيت وقػت مممػوس )أكثػر مػف سػاعتيف( فػى الحصػوؿ عمػى 
 أو استخداـ أو التخمص مف تأثير العقار أو التفكير فى العقار؟

 5 نعـ ال

 f اسػػتخدامؾ العقػػار  هػػؿ أصػػب  الوقػػت المتػػاح لمعمػػؿ والتمتػػع . بسػػبب
 بالهوايات أو تواجدؾ مع األسرة واألصدقاء أقؿ؟

 6 نعـ ال

 g هػػؿ اسػػتمريت تسػػتخدـ )حػػدد اسػػـ العقػػار/ مجموعػػة العقػػار( بػػالرغـ .
 إنه سبب لؾ مشاكؿ فى صحتؾ أو فى عقمؾ؟

 7 نعـ ال

    ؟K2أو أكثر مف مجموعة أسئمة  3" عمى نعمهؿ أجاب بػ" 
    حدد العقار/العقاقير ___________ 

ال       نعـ   

االعتماد عمى العقار 
 طواؿ حياته



 
 

بالنابة الاتخسامك )حسس اام العقاا/ مجموعة العقااا( فاى الشاهوا  
 اإلثنى عشا الماضية؟

   

  



K

3 
a هػػػػؿ حػػػػدث لػػػػؾ تسػػػػمـ )سػػػػق)ط( أو انبسػػػػاط )عامػػػػؿ دمػػػػاغ( أو امتػػػػد .

مػػف )حػػدد اسػػـ العقار/مجموعػػة العقػػار( أكثػػر مػػف مػػرة  فػػى التػػأثير 
العمػؿ أو  -الوقت الذى كػاف عنػدؾ مسػئوليات أخػرى فػى المدرسػة 

 المنزؿ؟ هؿ سبب هذا أى مشاكؿ؟
 )عم)ـ عمى اإلجابة بػ"نعـ" فقط إذا سبب ذلؾ مشاكؿ(.

 8 نعـ ال

 
b هػػػػؿ حػػػػدث لػػػػؾ تسػػػػمـ أو انبسػػػػاط )عامػػػػؿ دمػػػػاغ( مػػػػف )حػػػػدد اسػػػػـ .

مجموعػػة العقػػار( فػػى أى موقػػؼ كػػاف فيػػه خطػػر جسػػمانى العقػػار/ 
اسػػتخداـ  -ركػػوب الموتوسػػيكؿ  -عميػػؾ )مػػثاًل أثنػػاء قيػػادة السػػيارة 

 التجديؼ....(؟ -اآلالت 

 9 نعـ ال

 c هػػؿ حػػػدث لػػؾ أى مشػػػاكؿ قانونيػػة بسػػػبب اسػػتخدامؾ لمعقػػػار )مثػػػؿ .
 القبض عميؾ أو ارتكاب سموؾ مخالؼ لمقانوف(؟

 10 نعـ ال

 d هؿ اسػتمريت تسػتخدـ )حػدد اسػـ العقػار/ مجموعػة العقػار(  بػالرغـ .
 مف أنه تسبب لؾ فى مشاكؿ مع عائمتؾ أو مع اآلخريف؟

 11 نعـ ال

 ؟K3( عمى سؤاؿ أو أكثر مف مجموعة أسئمة نعمهؿ أجاب بػ) 
 

 حدد العقار/العقاقير _________
 
 

   

 

L- االضطاابات الذهانية 
 

إسأؿ عف مثاؿ لكؿ سؤاؿ ثـ اإلجابة عنه بػ)نعـ(. عم)ـ بػ)نعـ( فقػط إذا كانػت األمثمػة تبػيف بوضػوح تشػتت 
التفكيػػر أو اإلدراؾ أو إذا كانػػت غيػػر مالئمػػة ثقافيػػًا. قبػػؿ اإلجابػػة تحػػرى مػػا إذا كانػػت الضػػالالت "متصػػفة 

 بالفرابة".
بالفرابػة": إذا كانػت غيػػر منطقيػة بصػورة واضػحة أو سػخيفة أو غيػر مفهومػػة *  الضػالالت تعػد "متصػفة 

 وال يمكف استنتاجها مف خبرة الحياة العادية.

ال       نعـ   

 سػوء استخداـ العقػار حالياً 



*  الهالووس تعد "متصػفة بالفرابػة": إذا عمػؽ الصػوت عمػى تفكيػر الشػخص أو سػموكه أو عنػدما يتحػدث 
 صوتاف أو أكثر مع بعضهما.

 واآلف سوؼ أقـو بسؤالؾ عف خبرات غير معتادة قد تحدث لبعض الناس.   
 
 

 متصل      
 بالغاابة 

 

L1 a هػػػػػؿ فػػػػػى أى وقػػػػػت مػػػػػف األوقػػػػػات اعتقػػػػػدت أف النػػػػػاس .
بتتجسػػس عميػػؾ أو أف شػػخص بيػػدبر مػػؤامرة ضػػدؾ أو 

 يحاوؿ إيذائؾ؟

 1 نعـ  نعـ ال 

       حقيقى.ممحوظة: إسأؿ عمى أمثمة لتستبعد أى ادعاء  
 b(هؿ أنت حاليػًا تعتقػد فػى هػذ  نعم. إذا كانت اإلجابة بػ )

 األشياء؟
 نعـ    ال 

 
 نعـ    

L6 
2 

L2 a هؿ فى أى وقت مف األوقات اعتقػدت أف شخصػًا كػاف .
بيقرأ ما فى عقمؾ أو بيسمع أفكارؾ أو إنؾ أنػت قػدرت 
فعاًل تقرأ المى فى عقؿ حد تانى أو سمعت المػى بيفكػر 

 فيه؟

 3 نعـ  نعـ ال 

 b(هؿ أنت حاليػًا تعتقػد فػى هػذ  نعم. إذا كانت اإلجابة بػ )
 األشياء؟

 نعـ       ال 
 

 نعـ        
   L6 

4 

L3 a هػػؿ فػػى أى وقػػت مػػف األوقػػات اعتقػػدت أف شخصػػًا مػػا .
أو قػػوة مػػا خارجػػة عنػػؾ وضػػعت أفكػػار ليسػػت خاصػػة 
بػػػػػؾ فػػػػػى عقمػػػػػؾ أو جعمتػػػػػؾ تتصػػػػػرؼ بطريقػػػػػة ليسػػػػػت 

 طريقتؾ المعتادة؟
 هؿ قى أى وقت مف األوقات شعرت إنؾ ممبوس؟     

 5 نعـ  نعـ ال 

       الفاحص: إسأؿ عمى أمثمة وأهمؿ أى سؤاؿ غير ذهانى. 

 b(هؿ أنت حاليػًا تعتقػد فػى هػذ  نعم. إذا كانت اإلجابة بػ ) نعـ         نعـ ال 
L6 

6 



  األشياء؟
L4 aاعتقػػدت إف فيػػه رسػػائؿ  . هػػؿ فػػى أى وقػػت مػػف األوقػػات

خاصػػػة ألرسػػػمت لػػػؾ عػػػف طريػػػؽ التميفزيػػػوف  الراديػػػو أو 
الجرائد أو أف هناؾ شخصًا ما يهػتـ بػؾ بصػفة خاصػة 

 بالرغـ مف إنؾ ال تعرفه شخصيًا؟

 7 نعـ  نعـ ال 

 
b(هؿ أنت حاليػًا تعتقػد فػى هػذ  نعم. إذا كانت اإلجابة بػ )

 األشياء؟

 نعـ      ال 
 

 نعـ     
L6 

8 

  



 
L5 a هػػػػػػؿ فػػػػػػى أى وقػػػػػػت مػػػػػػف األوقػػػػػػات اعتبػػػػػػر أقاربػػػػػػؾ أو .

 أصدقائؾ أف معتقداتؾ غريبة أو غير معتادة؟
 9 نعـ  نعـ ال 

الفػػػاحص: اسػػػأؿ عمػػػى أمثمػػػة  عم)ػػػـ بػػػػ)نعـ( فقػػػط إذا كانػػػت  
األمثمػػػة تشػػػير بوضػػػوح إلػػػى أفكػػػار ضػػػاللية ولػػػـ 

وعمػػػػى  L4إلػػػػى  L1تستكشػػػػؼ فػػػػى األسػػػػئمة مػػػػف 
سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ: الضػػػػالالت الجسػػػػدية  الدينيػػػػة أو 
ضػػػػػػػػػػػػػػػػػالالت العظمػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الفيػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  الػػػػػػػػػػػػػػػػػذنب  

 التحطيـ....إلخ.

      

 b(هػػػػػؿ يعتبػػػػػروف حاليػػػػػًا إف نعااااام. إذا كانػػػػػت اإلجابػػػػػة بػػػػػػ )
 معتقداتؾ غريبة؟

 10 نعـ  نعـ ال 

L6 a هػػػػؿ فػػػػى أى وقػػػػت مػػػػف األوقػػػػات سػػػػمعت أشػػػػياء مثػػػػؿ .
 سماعها؟ )األصوات( ال يستطيع اآلخروف

الهػػػػػػالووس تعػػػػػػد "متصػػػػػػفة بالفرابػػػػػػة" فقػػػػػػط إذا أجػػػػػػاب 
 ( عمى اآلتى:نعمالمريض بػ)

 11   نعـ ال 

( هػػػؿ سػػػمعت صػػػوت بيعمػػػؽ نعااامإذا كانػػػت اإلجابػػػة بػػػػ) 
عمػػػػى أفكػػػػارؾ أو سػػػػموكؾ أو هػػػػؿ سػػػػمعت صػػػػوتيف أو 

 أكثر بيتكمموا مع بعض؟

  نعـ    

 b(هػػػؿ سػػػمعت هػػػذ  األشػػػياءنعااام. إذا كانػػػت اإلجابػػػة بػػػػ ) 
 خالؿ الشهر الماضى؟

 نعـ ال 
 

 نعـ 
L8b 

12 

L7 a هػػػػػؿ فػػػػػى أى وقػػػػػت مػػػػػف األوقػػػػػات رأيػػػػػت أشػػػػػياء وأنػػػػػت .
 صاحى أو رأيت أشياء ال يمكف اآلخريف رؤيتها؟

 الفاحص: تأكد أف ما يرا  غير مالئـ لمثقافة.

 13 نعـ  ال  

 b(هػؿ رأيػت هػذ  األشػياء خػالؿ نعم. إذا كانت اإلجابة بػ )
 الشهر الماضى؟

 14 نعـ  ال  

 

 



 
 
 
 

 
 

    تقييـ الفاحص اإلكمينيكى: 
L8 b هؿ كالـ المريض فى الوقػت الحػالى غيػر مفهػـو أو غيػر مػنظـ أو .

 غير مترابط بصورة واضحة.
 15 نعـ ال

L9 b هػػػػؿ سػػػػموؾ المػػػػريض فػػػػى الوقػػػػت الحػػػػالى غيػػػػر مػػػػنظـ أو تخشػػػػبى .
 )كتانونى(؟

 16 نعـ ال

L10 b هػػؿ األعػػراض السػػالبة لمفصػػاـ كانػػت ظػػاهرة بوضػػوح أثنػػاء المقابمػػة .
( أو عػدـ القػدرة Alogiaمثؿ تبمد وجػدانى ممحػوظ أو فقػر الحػديث )

 (؟Avolitionلبدء أو االستمرار فى أنشطة محددة الهدؼ )

 17 نعـ ال

L11  المجموعػػة "هػػؿ سػػؤاؿ أو أكثػػر مػػف أسػػئمةb"نعاام" تػػـ اإلجابػػة عنهػػا بػػػ "
" تػـ b؟ أو هػؿ سػؤاليف أو أكثػر مػف أسػئمة المجموعػة "متصل بالغااباة
 (؟متصل الغاابة" وليست )"نعـ" نعماإلجابة عنها بػ"

 

   

L12 " هػػؿ سػػؤاؿ أو أكثػػر مػػف أسػػئمة المجموعػػةaنعاامعنهػػا بػػػ" " تػػـ اإلجابػػة "
" تػػـ a؟ أو هػػؿ سػػؤاليف أو أكثػػر مػػف أسػػئمة المجموعػػة "متصاال الغاابااة
 (؟متصل بالغاابة" وليست )"نعـ" نعماإلجابة عنها بػ"

 

   

 تأكد مف أف العرضيف قد حدثا أثناء نفس الفترة الزمنية. 
 .L11" عمى نعمأو هؿ أجاب بػ"

   

L13 a"عمػػى نعاام. هػػؿ أجػػاب بػػػ "L11 "عمػػى أى مػػف نعااموكانػػت اإلجابػػة بػػػ "
 نوبة اكتئاب جسيمة )حالية(؟

 نوبة هوس )حالية أو فى الماضى(. أو

 
 
 ال

 
 
 نعـ

 

ال      نعـ    

 اضطراب ذهانى حاليػاً 

ال       نعـ          18  

 اضطراب ذهانى طواؿ حياته



 b إذا كانػػت إجابػػة .L13a "سػػبؽ أف أخبرتنػػى أف هنػػاؾ فتػػرات نعاامبػػػ "
 شعرت ب نؾ فيها )مكتئب / مبسوط / متوتر بصفة مستمرة(.

   

" مػف نعامهؿ المعتقدات والخبػرات التػى وصػفتها تػوًا  أعػراض مجابػة بػػ" 
(L1b  إلىL7b ( قاصرة عمى األوقات التى بتشعر فيها ب نػؾ )مكتئػب

 / مبسوط / متوتر([؟
 

   

  

ال       نعـ          19 
  

اضطراب مزاجى مع مظاهر 



M- فقسان الشهية العصبى 
 

التشخيصػػى  وعم)ػػـ عمػػى اإلجابػػة بػػػ"ال" وانتقػػؿ إلػػى المجموعػػة ( تعنػػى التوجػػه إلػػى المربػػع هػػذ  العالمػػة )
 اإلكمينيكية التالية:

 
M1 aسـ       . ما هو طولؾ؟ 
 bما هو أقؿ وزف لؾ فى الثالث شهور الماضية؟ . 

 
 كجـ       

  نعـ ال هؿ وزف المريض أقؿ مف الحد األدنى لوزنه بالنسبة لطوله أو طولها؟ 
    شهوا الماضية.فى الثالث  
M2 1 نعـ ال بالرغـ مف هذا الوزف المنخفض  هؿ حاولت تجنب الزيادة فى الوزف؟ 
M3  هؿ خفت مػف زيػادة الػوزف أو إنػؾ تبقػى بػديف  رغػـ إنػؾ كنػت أقػؿ مػف

 الوزف العادى؟
 2 نعـ ال

M4 a3 نعـ ال . هؿ اعتبرت نفسؾ بديف أو إف جزء مف جسمؾ بديف جدًا؟ 
 b 4 نعـ ال وزف أو شكؿ جسمؾ بقدر كبير عمى شعورؾ تجا  نفسؾ؟. هؿ أث)ر 

 c5 نعـ ال . هؿ فكرت إف وزنؾ المنخفض الحالى طبيعى أو زائد؟ 
M5 "عمى سؤاؿ أو أكثر مف مجموعة أسئمةنعمهؿ أجاب بػ " M4نعـ ال ؟  
M6 شػػػهور األخيػػػرة  هػػػؿ انقطػػػت كػػػؿ فتػػػرات  لمنسػػػاء فقػػػط: خػػػالؿ الػػػثالث

 الحيض المتوقع حدوثها )بفير سبب الحمؿ(؟
 6 نعـ ال

 ؟M6و  M5( عف نعملمنسػػاء: هؿ أجابت بػ) 
 ؟M5لمرجاؿ: هؿ أجػػاب بػ)نعـ( عف 

 
 

   

 
  

ال        نعـ   

فقداف الشهية العصبى 
 حاليػاً 



 الوزف بدوف مالبس(. -جدوؿ الطوؿ/الوزف األدنى )الطوؿ بدوف حذاء 
 

 طوؿ/وزف اإلناث
 289 286 284 281 279 276 274 271 269 266 263 261 258 256 سـ
 62 61 :5 58 57 56 55 54 53 52 51 :4 :4 49 كجـ
               

 طوؿ/وزف الذكور

 2:2 299 296 294 291 289 286 284 281 279 276 274 271 267 266 سـ
 72 :6 69 68 67 66 65 64 63 62 62 61 :5 59 58 كجـ

 

% أقػػؿ مػػف الػػوزف الطبيعػػى لطػػوؿ المػػريض ونوعػػه كمػػا هػػو 26األدنػػى عمػػى أسػػاس تػػـ حسػػاب الحػػد 
% عػف الحػد 26موصوؼ فى الدليؿ الرابػع لمتشػخيص واإلحصػاء  ويعكػس الجػدوؿ األوزاف األقػؿ مػف 

 األدنى مف مدى التوزيع الطبيعى طبقًا لجدوؿ األوزاف لشركة متروبوليتاف لمتأميف عمى الحياة.
 

N- الشاه العصبى 
 

( تعنى التوجه إلى مربعات التشخيص  وعم)ـ بػ"ال" عمى كؿ المربعات التشخيصية وانتقؿ هذ  العالمة )
 إلى المجموعة اإلكمينيكية التالية:

 
N1  فى الثالث شهور الماضية  هػؿ حػدث لػؾ نوبػات نهػـ لألكػؿ أو مػرات

 أكمت فيها كمية كبيرة مف األكؿ خالؿ ساعتيف؟
 7 نعـ ال

N2  الػػػثالث شػػػهور األخيػػػرة  هػػػؿ حػػدث لػػػؾ نوبػػػات نهػػػـ لألكػػػؿ بمعػػػدؿ فػػى
 مرتيف فى األسبوع؟

 8 نعـ ال

N3 9 نعـ ال خالؿ نوبات النهـ هؿ شعرت بعدـ قدرتؾ فى السيطرة عمى األكؿ؟ 
N4   هػػػؿ فعمػػػت أى شػػػل لتعػػػويض أو منػػػع أى زيػػػادة فػػػى الػػػوزف مػػػف هػػػػذ

الرياضػػػػية أو تعػػػػاطى النوبػػػػات )مثػػػػؿ التقيػػػػؤ أو الصػػػػـو أو التػػػػدريبات 
 ممينات أو حقف شرجية أو مدرات لمبوؿ أو أدوية أخرى(؟

 
 
 ال

 
 
 نعـ

 
 
10 



N5 11 نعـ ال هؿ أث)ر وزف أو شكؿ جسمؾ بقدر كبير عمى شعورؾ تجا  نفسؾ؟ 
N6 ة العصبى؟هؿ أعراض المريض تفى بالمعايير الخاصة بالشر 

 
  نعـ ال

 

 
 
 

N7  نوبات النهـ فقط عندما يكوف وزنؾ أقؿ مف )     كجـ(؟هؿ تحدث 
ممحوظػػة لمفػػاحص:  اكتػػب بػػيف القوسػػيف الحػػد األدنػػى لػػوزف المػػػريض 
بالنسػػػبة لطولػػػه مػػػف جػػػدوؿ الطوؿ/الػػػوزف الموجػػػود 
 فى المجموعة اإلكمينيكية لفقداف الشهية العصبى.

 12 نعـ ال

N8  هؿ إجابةN5 " جابة نعمكانت  " أو لـ تسأؿ؟الكانت " N7" وا 
 
 
 

   

 
 "؟نعمكانت " N7هؿ إجابة  

 
 
 
 
 

   

 
O- اضطااب القمق العام 

 
 

المربػػع التشخيصػػى  وعم)ػػـ بػػػ"ال" وانتقػػؿ إلػػى المجموعػػة اإلكمينيكيػػة ( تعنػػى التوجػػه إلػػى هػػذ  العالمػػة )
 التالية:

 
O

1 

a هؿ قمقت بشدة أو كنت قمقًا عمػى أشػياء عديػدة خػالؿ السػت شػهور .
 الماضية؟

 1 نعـ ال

ال       نعـ     

 الشػػر  العصػبى

 حػاليػػا  
ال       نعـ     

 فقداف الشهية العصبى

نمػػػػػػػػػػط األكػػػػػػػػػػؿ النهمػػػػػػػػػػى/نمط 
 اإلسهاؿ المستحث ذاتيػاً 

 N8انتقؿ إلى 



 b2 نعـ ال . هؿ هذا القمؽ موجود معظـ األياـ؟ 
أفضػػػؿ عػػف هػػؿ قمػػؽ المػػريض مقتصػػر تمامػػًا أو يمكػػف تفسػػػير  بطريقػػة  

 طريؽ أى اضطراب مف االضطرابات السابؽ فحصها؟
 

 ال
 

 نعـ
 
3 

O

2 

هػػؿ تجػػػد صػػػعوبة فػػػى السػػػيطرة عمػػى القمػػػؽ أو إف القمػػػؽ يتعػػػارض مػػػع 
 قدرتؾ عمى التركيز فيما تفعمه؟

 
 ال

 
 نعـ

 
4 

O

3 

بالنسػػبة لاتػػى  عم)ػػـ اإلجابػػة بػػػ"ال" إذا كانػػت األعػػراض قاصػػرة عمػػى مواصػػفات أى اضػػطراب آخػػر 
 موصوؼ فى الصفحات السابقة؟

    عندما كنت قمقًا خالؿ الست شهور الماضية هؿ كنت معظـ الوقت: 
 a5 نعـ ال . تشعر بالتمممؿ أو النرفزة أو التحفز؟ 
 b6 نعـ ال . تشعر إنؾ متوتر؟ 
 c7 نعـ ال . تشعر إنؾ مجهد أو ضعيؼ أو تتعب بسهولة؟ 
 d 8 نعـ ال عقمؾ ممسوح؟. عنؾ صعوبة فى التركيز أو تجد 
 e9 نعـ ال . تشعر إنؾ سهؿ االستثارة؟ 
 f عنػػدؾ صػػعوبة فػػى النػػـو )صػػعوبة فػػى بػػدء النػػـو أو االسػػتيقاظ فػػى .

وسػػػط الميػػػؿ أو االسػػػتيقاظ فػػػى الصػػػباح البػػػاكر أو النػػػـو أكثػػػر مػػػف 
(؟  الالـز

 
 
 ال

 
 
 نعـ
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 ؟O5أسئمة أو أكثر مف أسئمة   3" عمى نعمهؿ أجاب بػ" 
 
 
 

   

 

P- اضطااب الشخصية مضاسة لممجتمع 
 )اختيااى(

 
 ( تعنى التوجه إلى المربع التشخيصى  وعم)ـ بػ"ال".هذ  العالمة )

 
P1  عام  هل كنت: 55قبل بموغك ان    

ال       نعـ   

اضطراب القمؽ العاـ 
 حػػػاليػػػػاً 



 1 نعـ ال لياًل؟* تهرب مف المدرسة بصفة متكررة أو تهرب مف المنزؿ  
 2 نعـ ال * تكذب أو تفش أو تخدع اآلخريف أو تسرؼ بصفة متكررة؟ 
 3 نعـ ال * تبدأ الخناقات أو تبمط  أو تهدد أو ترهب اآلخريف؟ 
 4 نعـ ال * تخرب األشياء أو تشعؿ الحرائؽ عمدًا؟ 
 5 نعـ ال * تؤذى الحيوانات والناس عمدًا؟ 
 6 نعـ ال الجنس معؾ؟* تجبر شخص ما لممارسة  
  نعـ ال ؟P1" عف سؤاليف أو أكثر مف مجموعة أسئمة نعمهؿ أجاب بػ" 
" إذا كانػػػت اإلجابػػػة قاصػػػرة عمػػػى نعااامفػػػى السػػػموكيات التاليػػػة  ال تعم)ػػػـ " 

 دوافع سياسية أو دينية.
   

P2 :منذ بموغك ان الخاماة عشا هل حسث إنك    
 a اعتبرها اآلخروف غير مسئولة )مثؿ . تصرفت بصورة متكررة بطريقة

العجز عف سػداد ثمػف أشػياء تممكتهػا أو منػدفعًا بعمػد أو تعمػد عػدـ 
 العمؿ إلعالة نفسؾ(؟

 
 
 ال

 
 
 نعـ

 
 
7 

 b  فعمػػػت أشػػػياء غيػػػر قانونيػػػة حتػػػى إذا لػػػـ يػػػتـ القػػػبض عميػػػؾ )مثػػػؿ .
تخريػػػػػب الممتمكػػػػػات أو السػػػػػرقة فػػػػػى المحػػػػػالت أو السػػػػػرقة أو بيػػػػػع 

 ارتكاب الكبائر(؟المخدرات أو 

 
 
 ال

 
 
 نعـ

 
 
8 

 c تتشاجر بػدنيًا بصػورة متكػررة )يشػمؿ هػذا الشػجار البػدنى مػع الػزوج .
 أو أطفالؾ(؟

 
 ال

 
 نعـ

 
9 

 d غالبًا ما تكذب أو تفش الناس لكى تحصؿ عمػى المػاؿ أو المػذة أو .
 تكذب لمجرد المزاح فقط؟

 
 ال

 
 نعـ

 
10 

 e 11 نعـ ال مباالة؟. عر)ضت اآلخريف لمخطر دوف 
 f أو سػرقة  -الكػذب  -سوء معاممة  -. عدـ الشعور بالذنب بعد إيذاء

 اآلخريف  أو بعد اتالؼ الممتمكات؟
 
 ال

 
 نعـ

 
12 

 ؟P2أو أكثر مف مجموعة أسئمة  3( عمى نعمهؿ أجاب بػ) 
 
 

ال       نعـ      

اضطراب الشخصية 
 مضادة لممجتمع

 طواؿ حياته



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

انفحصوهايت   


