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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
 

 

يعتبخ الترشيف عامة مؽ مدتؾيات القياس ، حيث يرشف األفخاد تبعا لخاصية = 
 .   محجده مؽ خالؿ محػ متفق عميو

يسكؽ تعخيف أّي ترشيف لألمخاض بأّنو نغاـ يؾضع لترشيف الفئات السخضية = 
 .  وتعييؽ الكيانات الَسَخضية التابعة ليا وفق معاييخ محّجدة

ويجب أف يذتسل الترشيف اإلحرائي لألمخاض عمى الحاالت السخضية في = 
 مجاالتيا كافة عمى أف ترّشف في عجد مؽ الفئات ميّدخة لإلستخجاـ

  
 
 
 

 

 

 

 

•  
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
 انتطىس انتبسخيي نهتصنيفبد انتشخيصيخ • 

الفيمدؾؼ والظبيب اإلغخيقي إلى ( ـ. ؽ ٖٓٚ -ٓٙٗ)  Hippocrates أبقخاطأشار = 
أف ما يتعخض لو اإلنداف مؽ مؤثخات ومخاوؼ تؤرقو ليل نيار، يكؾف مرجرىا ىؾ ما 

الجمؾي، : أنساط الجدؼ إلى أربعة أمدجة ىيوقج قدؼ أبؾقخاط . يريب الجماغ مؽ خمل
 .  أو اإلكتئاب Melancholiaالبمغسي، الرفخاوي، الدؾداوي 

 السيالنخؾليا، العتو ، Maniaاليؾساألمخاض العقمية؛ " فؽ الذفاء" كتابوكسا وصف في 
 

، فتؼ التعّخؼ عمى اليؾنانييؽ تستج فكخه  ترشيف األمخاض الشفدية والعقمية تاريخيا إلى= 
اليؾس    Alcoholism، الكحؾلية (اضظخابات كبار الدؽ)بالذيخؾخة األعخاض السختبظة 

Mania،  الدؾداويةMelancholia (أو االكتئاب )،والعجيج مؽ ىحه  والبار انؾيا
 إلى اآلفما زالت مدتخجمو التذخيرات السبكخة 
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
 

الترشيف نسؾذج  Philippe Pinel (1745-1826)  بانيلفيميب اتخح  = 
 الديكمؾجيةفي الترشيف الخسسي األوؿ لالضظخابات، وقج قّدؼ االضظخابات البيؾلؾجي 

 ،Dementiaاالختالؿ العقمي  ،Deliriumبجوف ىحياف / ، اليؾس معالدؾداويوإلى 
   .Idiodismو العتو 
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
 

 انتطىس انتبسخيي نهتصنيفبد انتشخيصيخ •

 Emilألمٌل كرٌبلٌن   89ٙٔلالضطرابات عام أول نظام تصنٌفً متكامل صدر = 
Kraeplein ، وأن لها أساس  فٌزٌمً واحدوٌعتمد أن االضطرابات العملٌة لها ،

ٌمكن أن تطبك علٌها نفس اإلجراءات العالجٌة نفس محكات التشخٌص، وبالتالً 
 Socialاالنحراف االجتماعً ،  Drivesالدوافع إال أنه ٌإكد أٌضاً على . .. جمٌعا

Deviance ،مستوى التكٌف أو الفاعلٌة االجتماعٌة Social Efficacy  كعوامل
 مإثرة فً التشخٌص، وهً ألرب إلى وصفها أسس إجتماعٌة ولٌست فٌزٌمٌة 

ولد تبنت جمعٌة الطب النفسً األمرٌكٌة خطوطه العرٌضة، وٌعتبر من أكثر = 
نوعاً خمسة عشر ، وبه التصنٌف الطبً النفسًالتصنٌفات شٌوعاً وٌُعرف بإسم 

من االضطراب إال أنه ٌمكن  تضمٌنها فً خمسة فئات رئٌسٌة من األمراض 
 Functional، الذهان الوظٌفً Neurosesاألعصبة  -:النفسٌة والعملٌة وهً

Psychosis  الذهان العضوي ،Organic Psychosis  اضطرابات الشخصٌة ،
Personality Disorders  ًوالتؤخر العمل ،Mental Retardation 

   

Prof. Elham Khalil       2016 5 



 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
 

 

 
 الفئات الخمسة الرئٌسٌة من األمراض النفسٌة والعملٌة فً التصنٌف ا•

 
 
 
 
•      
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
يهجد ثالثة مشاحي لهصف وترشيف االضطرابات العقمية اتخذتها ثالث مشظسات • 

 :رئيدية
، التي World Health Organization (WHO)مشظسة الرحة العالسية( 1  •

 International (ICD) طهرت السراجعة الحادية عذر لمترشيف الدولي لألمراض
Classification of Diseases التي تم إصدارها الستخدامها من قبل الدول ،

 ؛2018األعزاء في مشظسة الرحة العالسية في عام 
 American Psychiatric Association الجسعية األمريكية لمطب الشفدي( 2  •

(APA) لالضطرابات  ، التي نذرت الطبعة الخامدة من دليل التذخيري واإلحرائي
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersالعقمية  

(DSM)    2013في عام     
•   Prof. Elham Khalil       2016 
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
 

 National Institute of Mentalالسعيج القؾمي األمخيكي لمرحة العقمية ( ٖ•
Health (NIMH)،  الحي طخح مذخوع معاييخ السجاؿ البحثيResearch 

Domain Criteria (RDoC)  السشاحي التي تتبع ىحه السشغسات . ٜٕٓٓفي عاـ
الثالث في فيؼ وترشيف االضظخابات العقمية بيا نقاط تجاخل وتسييد واضحة بيشيؼ، 

أبخزىا أف مذخوع . فيؾجج أىجاؼ مؤسدية متسايدة، وأيزا أغخاض متسايدة ألنغستيا
RDoC  ال يؾفخ نغاـ ترشيفي معج لالستخجاـ العيادي السباشخ 
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD-) 

 World Healthبدأت سلسلة من إصدارات منظمه الصحة العالمٌة • 
Organization (WHO)  بٌرتٌلون "وعرفت بالئحة  89ٖٔعامBertillon  "

فً المائمة االضطرابات العملٌة ولد تم تضمٌن . الدولٌة لتصنٌف أسباب الوفٌات
  International List of Causes of Deathألسباب الموت  الخامسةالدولٌة 

 ICD)-5( 9ٖ9ٔعام 

إشتملت على أمراض الجهاز العصبً وأعضاء الحس وأٌضاً النمص العملً، •
 االكتئاب، ثم األمراض العملٌة األخرى -الفصام، ذهان الهوس 

على األمراض النفسٌة التً ال تإدى إلى الموت،  9ٗ8ٔبعد ذلن عام  ضّمت المائمة•
ومن ثم أُشٌر إلى المائمة بؤنها التصنٌف اإلحصائً العالمً لالضطرابات واإلصابات 

 (ICD6)وأسباب الموت 
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 والتي لؼ تزف ججيجًا عمى األمخاض الشفدية والعقمية ٜ٘٘ٔالسخاجعة الدابعة عاـ • 
عيخت السخاجعة الثامشة وتزسشت الؾصف اإلكميشيكي والتذخيري  ٜ٘ٙٔوفي عاـ •

 السسّيد لالضظخابات العقمية
عمى االضظخابات الشفدية لألطفاؿ  ٜٚٚٔالتاسعة الرادرة عاـ كسا إشتسمت القائسة •

 واضظخابات الشسؾ
وىي بعشؾاف  ٕٜٜٔتظؾرت في السخاجعة العاشخة لمترشيف الجولي لألمخاض الرادرعاـ •

تؼ " السخاجعة العاشخة لمترشيف اإلحرائي الجولي لألمخاض والسذاكل الرحّية ذات العالقة"
 ٕ٘ٔٓالعسل بيا رسسيا في السؤسدات والعيادات في أكتؾبخ 
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 
 

، ولكنّه تّم "للتصنٌف"على الشكل التملٌدي  -العاشر  -تم اإلبماء فً اإلصدار ولد •
ًّ "استبدال مخّطط الرموز الرلمً السابك بآخٍر  لٌمّدم إطاراً أوسع " حرفً –رلم

 الترمًللترمٌز، وٌترن متّسعاً لمراجعات مستمبلٌّة ال تمّس بطرٌمة 

على عشرٌن فصالً، كل منها ٌتناول أحد الفئات  تشتمل -والمراجعة العاشرة •
 Theوهو بعنوان الفصل الخامس باإلضطرابات النفسٌة المرضٌة، ولد إختص 

ICD-10 Classification of Mental and Behavioral disorders  
 أحمد بإشراف (999ٔ) شمس عٌن جامعة الطب بكلٌة النفسً الطب وحدة لامت•

 بمسمى العربٌة، اللغة إلى التصنٌف هذا من الخامس الفصل بترجمة عكاشة
 (اإلكلٌنٌكٌة) السرٌرٌة األوصاف :والسلوكٌة النفسٌة اإلضطرابات تصنٌف"

   ."التشخٌصٌة اإلرشادٌة والدالئل
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 فئبد اآلضطشاثبد اننفسيخ  
خ اإلضطشاثبد [1]

ّ
فسي

َ
خ انن

ّ
ضىي

ُ
صبحجخ نإلضطشاثبد انشبيهخ انع

ُ
 ادل

 F09 - F00 ثأعشاض
ً  ُجمعت التً النَفسٌّة اإلضطرابات من مجاالً  المسم هذا ٌشمل  اشتراكها أساس على معا

ًّ  مرض من واضحة أسباب فً  من ذلن غٌر أو ِدَماغٌّة إصابة أو (ُمخً) ِدَماغ
ًّ  (وظٌفً خلل) األَداءُ  فً خلل إلى المإّدٌة المإذٌات  ٌكون ولد .(الُمخً) الِدَماغ

  التً المإذٌات من وغٌرها واإلصابات األمراض حالة فً كما أولٌّاً، الوظٌفً الخلل
 األمراض حالة فً كما ثانوٌاً، الخلل ٌكون ولد تصٌبه؛ أو مباشرة الِدَماغ على تإثّر

 الجسم أجهزة أو أعضاء من كواحد الِدَماغ تهاجم التً المتعددة واإلضطرابات
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 

خ =  
َ
الصي

َ
ت
ُ
 ي

ُ
ف

َ
ش
َ
ناتجة عن مرض فً الِدَماغ، عادة ما ٌكون ذو طبٌعة ُمزِمنة واخل

، التً تشمل العلٌا اللحائٌةالوظائف أو متطورة، وفٌه ٌحدث اختالل فً عدد من 

الذاكرة والتفكٌر والتوّجه والفهم والحساب والمدرة على التعلّم واللغة والحكم على 

ًّ ولكن عادة ما ٌكون وال ٌالزم الَخَرُف تعتٌم فً الوعً، . األمور االختالل المعرف

بتدهور فً السٌطرة على للَخَرُف أو لد ٌسبمه فً بعض األحٌان، وٌظهر ذلن ُمصاحباً 

ًّ أو الدوافع  آلزهاٌمرتحدث هذه الُمتاَلزَمة فً مرض . االنفعاالت أو الُسلون االجتماع

ًّ أو ثانويّ  ، وفً حاالت أخرى تصٌب الِدَماغ بشكٍل أول ًّ ًّ الِوعائ  وفً المرض الُمخ
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 
ذو بداية مبكرة، وبداية )األلزهايسر : متالزم مع عدد من االضطرابات وهيوالخرف  -ٔ

خرف التجمطات الستعددة، خرف وعائي )، والخرف الهعائي السشذأ (متأخرة لأللزهايسر
  -، خرف في مرض كروتزفمدPick’s diseaseخرف في مرض بيك ( تحت المحائي

، Parkinsonباركشدهن ، Huntington، هشتشجتهن Creutzfeldt-jakobجاكهب 
 ".االيدز"الخرف في مرض العهز السشاعي البذري 

 المخ أنسجة خسارة عن ناجم بالخرف، شبٌه العملً بالتخلف ٌتمٌز نادر] بٌن مرض
 التً (بٌن أجسام) المخٌة الخالٌا فً شذوذات ووجود(موضعٌة آفة)معٌنة مناطك فً

 متالزمة عن ٌمٌزه وما .المخ من أخرى وأمكنة المصابة المواضع فً تشاهد
 حوالً المرض وٌصٌب .جمٌعه ولٌس المخ فً محددة مناطك ٌصٌب هوأنه ألزهاٌمر

 صغار ٌصٌب الذكورولد فً منه اإلناث فً أكثر وهو شخص، ٓٓٓ,ٓٓٔ كل من ٔ
ً  المرض ٌبدأ. ٓٙ-ٓٗ بٌن أكثر ولكنه العشرٌن، حوالً السن  وٌشمل ونادراً  بطٌئا

 المناطك تلن فً العصبونات وتحتوي للمخ والصدغً الجبهً الفص أنسجة ضمور
 [»بٌن أجسام"
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 أوتبد .نادر إنتكاسً دماغً اضطراب هو] جاكوب كروتزفِلد مرض فً الَخَرفُ  = 
ً  الستٌن ٌمارب عمر فً عادة األعراض  مشكالت تتطور المرض، هذا وفً .عاما

ً  تطوراً  العضالت تنسٌك وسوء الرإٌة ومشكالت السلوكٌة والتغٌُّرات الذاكرة  سرٌعا
 من أكثر المرضى معظم ٌعٌش وال .الوفاة ثم والغٌبوبة، الَخَرف من حالة إلى لتصل
 [.واحدة سنة

 فً االنتشار واسع إنتكاسً كجزء ٌحدث َخَرفُ  هو] َهْنِتْنجتون مرض فً الَخَرفُ  =
ًّ  جٌن بواسطة اإلضطراب وٌنتمل .الِدَماغ  وعادة .(وراثً) منفرد سائد َجسديّ  ِصبغ

ً  المرض تفالم وٌكون .العمر من والرابع الثالث العمدٌن فً األعراض تظهر ما  بطٌئا
 [الرلصً َهْنتِْنجتون مرض فً الَخَرفُ  / .سنة ٘ٔ-ٓٔ خالل عادة الوفاة إلى وٌإّدي

 مرض من متوطدة حالة مسار خالل ٌحدث َخَرفُ  هو] باركنسون مرض فً الَخَرفُ  =
 .الحالة لهذه خاصة ممٌزة إكلٌنٌكٌّة مالمح أٌّة اآلن حتى تتضح ولم .باركنسون

 [ الرعاش للشلل الُمصاحب الَخَرفُ  :فً الَخَرفُ 
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 

 فً ٌتطّور َخَرفُ  هو] (اإلٌدز) البشري المناعً الفمر فٌروس مرض فً الَخَرفُ  =
 تفّسر أن ٌمكن متزامنة حاالت أو أمراض غٌاب وفً االٌدز بمرض اإلصابة سٌاق

 [اإلكلٌنٌكٌة (العالمات) المالمح
 إختزان) الشُّحام فً الَخَرفُ ] أخرى بإضطرابات مرتبطة الخرف من متعددة أنواع =

ًّ  (الدهون أو الشحم ًّ ) الِدَماغ  إرتفاع فً الَخَرفُ  / الَصَرع فً الَخَرفُ  / (الُمخ
 الَخَرفُ  /التسّممات فً الَخَرفُ / الُمكتسب الدََّرلٌَّة لُصور فً الَخَرفُ / بالدم الكالسٌوم

د التصلّب فً هريّ  فً الَخَرفُ / الُمتَعّدِ ًّ  الزُّ  فً الَخَرفُ   / البالجرا فً الَخَرفُ  / العصب
 [ٕٔ ب فٌتامٌن فمر فً الَخَرفُ  / العمديّ  الشََّراٌٌن التِهابُ 
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 

 المواد من بؤّيٍ  وال بالُكحول الُمْحَدث غٌر المنشؤ العُضويّ  الذاكرة فمد ُمتاَلزَمة  -ٕ
 تذّكر ٌتؤثّر ال بٌنما والبعٌدة، المرٌبة الذاكرة بارز إختالف]     F04  التؤثٌر نفسٌة

 التوّجه فً خلل وإلى جدٌدة، مواد تعلّم على المدرة كثٌراً  وتنخفض / الفورٌة االحداث
   [الزمانً (التوهان)
 تتمٌز  F05 األخرى النفسٌّة المواد من بؤيّ  وال بالُكحول الُمحدث غٌر الَهذٌَان، -ٖ

 والُسلون والذاكرة والتفكٌر واالدران واالنتباه الشعور فً متزامنة باضطرابات
 ًّ ًّ  الَحَرك  تختلف كما المرض مدة وتختلف .والٌمظة النوم ودورة واالنفعاالت النَفس

 الخطر وشدٌدة الخفٌفة بٌن ما شدته درجة
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 

 

 

 

 

 

 فً (وظٌفً خلل) األَداءُ  وخلل التَلف عن الناتجة األخرى النَفسٌّة اإلضطرابات  -ٗ
ًّ  مرض عن والناتجة الِدَماغ ً  مرتبطة ُمتنوعة حاالت  :تشمل F06 ِجسم  ارتباطا
 ً ًّ  مرض عن ناتج بالِدَماغ (وظٌفً خلل) األَداءُ  بخلل سببٌا  مرض أو الُمخ، فً أول
ً  تؤثٌراً  ٌإثر متعدد اء بالغُدَّد إضطرابات أو الِدَماغ على ثانوٌّا  السموم بعض أو الَصمَّ

 المنشؤ العُضوٌّة الهلوسة) أخرى َجسدٌّة أمراض أو الهرمونات أو األخرى الخارجٌَّة
ًّ ] الضاللً اإلضطراب /العُضويّ  الكتاتونً اإلضطراب /  العُضويّ  [الشكل الفُصام

 العُضويّ  الملك إضطراب / العُضوٌّة [الوجدانٌَّة] المزاجٌة اإلضطرابات / المنشؤ
ًّ  اإلضطراب / المنشؤ ً  المتملب اإلضطراب / المنشؤ العُضويّ  االنشمال  العُضويّ  انفعالٌا
ًّ  اإلضطراب / المنشؤ  الخفٌف المعرف
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خلل) األَداءُ  وخلل والتلف المرض عن الناتجة والُسلون الَشخصٌَّة إضطرابات  -٘
 من متبمٌّان ٌكونا أن ٌمكنهما والُسلون الَشخصٌَّة تغٌّر  F07 الِدَماغ فً (وظٌفً

ًّ  مرض عن نتج  األَداُء، فً خلل أو تلف أو إضطراب   .له ُمصاحبان  ٌكونا أو ِدَماغ
 الُمتاَلزَمة / الِدَماغ اللتِهابُ  التالٌة الُمتاَلزَمة / المنشؤ العُضوٌّة الَشخصٌَّة إضطرابات)

  .... / لالرتجاج التالٌة
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 

 
 
 
خ اإلضطشاثبد [2]

ّ
فسي

َ
خ انن

َّ
هىكي

ُ
  عن اننبجتخ وانس

ّ
عبطي

َ
   انتأثري نفسيخ يبدح ت

F19-F10   
 شكلالو شّدهال فً تختلف اإلضطرابات من واسعة مجاالت المجموعة هذه تتضمن

 ،التؤثٌر نفسٌّة المواد من أكثر أو واحد استعمال إلى إرجاعها فً رنتتش /اإلكلٌنٌكً
 النَفسٌّة الماّدة تحدٌد ٌعتمد أن وٌجب .الطبٌّة لمعالجةا وصفة لها تكون ال أو /تكون

 تارٌخال بٌانات هذا وٌشمل .توافرها ٌمكن التً المعلومات من عدد أكبر على المفعول
 واألعراض األخرى، الجسم وسوائل الدم وتحالٌل بالمرٌض، الخاصّ  اإلكلٌنٌكً

 تمّ  كدواء أخرى اتاتوإثب والُسلوكٌَّة، اإلكلٌنٌكٌة والعالمات الممٌّزة، والبدنٌّة النَفسٌّة
 .المرٌض بحالة دراٌة على آخرٌن أشخاص من بٌانات أو المرٌض مع علٌه العثور

ًّ  من العدٌد  وٌتناول  ولت فً واحد دواء من أكثر التؤثٌر النفسٌة العمالٌر هذه متَعاط
 المواد أو المادة بحسب االمكان، بمدر اإلضطراب، تصنٌف من فالبدّ  ذلن ورغم .واحد
 ،.الحالٌّة اإلكلٌنٌكٌة األعراض بحدوث كبٌر بشكل ساهم أو سبّب أنّه ٌعتمد التً

 
 

.   
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 
ى =

ّ
  انتسً

ّ
 مؽ غيخىا أو ،الُدمؾؾ أو الؾججاف أو االدراؾ أو السعخفة أو الَؾعي مدتؾى  في إضظخاب عشو يشتج :احلبد

 شجتو تشخفض حيث عابخة حالة اإلضظخاب ىحا يكؾف  ما عادةو  .الشفدّية أو الفيديؾلؾجّية واالستجابات الؾعائف
 كامل بذكل آثاره وتختفي الؾقت بسزي

=  
ّ
عبطي

َ
 الَتعاطيّ  مؽ الشاتجة الكبج الِتيابُ  حاالت في كسا ِجدسّياً  يكؾف  قج .صحّياً  ضخراً  يدبب الحي :انضبس انت
 الُكحؾؿ شخب في االفخاط بعج الثانؾّية االكتئابيّ  اإلضظخاب نؾبات مثل عقمّياً  أو ----بالحقؽ لمعقاقيخ الحاتي

خ =
َ
الصي

َ
ت
ُ
   .... والسعخفّية والُدمؾكيَّة الفيديؾلؾجّية الغؾاىخ مؽ مجسؾعة :االعتًبد ي

  .(تذّشجات) اختالجات بحجوث اإلندحاب حالة تتزاعف أف ويسكؽ ... :االنسحبة حبنخ =
 الَيَحياف مع اإلندحاب حالة =
  اإلضطشاة =

ّ
هبني

ُ
 وتتسّيد ... مباشخة بعجىا أو التأثيخ الشفدية األدوية َتعاطيّ  أثشاء تحجث الُحىانيَّة الغؾاىخ :انز

 وأخظاء ،(واحجة حدّية وعيفة مؽ أكثخ في االحياف أغمب في ولكّشيا الشسؾذجي، بذكميا الدسعية) باليمؾسة الحالة
 أو إثارة) َحَخكّية َنفدّية وإضظخابات ،(اضظيادية أو بارانؾيجّية طبيعة ذات تكؾف  ما غالباً ) وضالالت التعّخؼ، في

    .الشذؾة أو واإلبتياج الذجيج الخؾؼ بيؽ يتخاوح وججانيّ  وشحوذ (ذىؾؿ
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

خ = 
َ
الصي

َ
ت
ُ
 يغل بيشسا ،أحياناً  البعيجة الحاكخة في واختالؿ  ،القخيبة الحاكخة في ُمدِمؽ واضح باختالؿ :انزاكشح فقذ ي
  وتكؾف  .البعيجة الحاكخة مؽ إضظخاباً  أكثخ تكؾف  القخيبة الحاكخة بأفَّ  الُسَتالزَمة وتتسّيد .سميساً  السباشخة األحجاث تحّكخ

  ُيالحظ وقج .الججيجة السؾاد تعّمؼ صعؾبة وكحلػ العادة، في واضحة األحجاث وتختيب بالدمؽ االحداس إضظخابات
   ... بالزخورة يؾجج ال ولكّشو الحاالت بعض في التخخيف

  اإلضطشاة =
ّ
هبني

ُ
ي انز

ّ
ش ادلتجق

ّ
 الُدمؾؾ أو الَذخريَّة أو الؾججاف أو السعخفة في تغّيخات إلى يؤدي :انجذء وادلتأخ

 أف يجب .التأثيخ الشفدية لمسادة السباشخ السفعؾؿ الستسخار معقؾلة أّنيا يفتخض التي السّجة بعج ما إلى تدتجيؼ
 متأّخخة الحالة بجاية فييا تحجث التي الحاالت أّما .التأثيخ الشفدية السؾاد بَتعاطيّ  مباشخة متعّمقة الحالة بجاية تكؾف 

 اىش ترّشف فال السادة، ىحه َتعاطيّ  (نؾبات أو) نؾبة عؽ
خ اإلضطشاثبد =

ّ
فسي

َ
خ انن

َّ
هىكي

ُ
  عن اننبجتخ وانس

ّ
عبطي

َ
حىل ت

ُ
خ اإلضطشاثبد =  انك

ّ
فسي

َ
خ انن

َّ
هىكي

ُ
  عن اننبجتخ وانس

ّ
عبطي

َ
 ت

ت) احلشيش يشتقبد ...... =  األفيىنبد
ّ
هذئبد .... =   (انقن

ُ
نىيبد أو ادل

ُ
نجهبد =   انكىكبيني .... =    ادل

ُ
 ي

  عؽ =  انكبفيني تشًم أخشي،
ّ
عبطي

َ
ىسبد ت

ْ
ه
َ
ه

ُ
   انطيبسح ادلزيجبد =       انتجغ َتعاطيّ  عؽ =  ادل
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 
صبو [3]

ُ
خ واإلضطشاثبد انف

َّ
صبيي

ُ
  انف

ُ
ًط

َ
   29F - 20F  وانضالنيخ انن

 واإلضظخابات الَشسُط، الُفراميّ  اإلضظخاب تزؼ التي وأىسَية، شيؾعاً  السجسؾعة ىحه أمخاض أكثخ ىؾ الُفراـ
 اإلضظخابات أبقيت فقج كحلػ .والعابخة الحاّدة الُحىانيَّة اإلضظخابات مؽ أكبخ ومجسؾعة السدتجيسة الزاللّية
   الستعارضة طبيعتيا مؽ بالخغؼ الفئة ىحه في الؾججانيَّة الُفراميَّة

  :البارانؾيجيّ  الُفراـ (أ:انفصبو =
   :(السخاىقة ُفراـ) الييبفخيشيّ  الُفراـ (ب
 :الُسَسيَّد غيخ الُفراـ (د                                     :الكتاتؾني الُفراـ (ج
   :الستبّقي الُفراـ (و                            :لمُفراـ التالي االكتئاب (ىػ
 :البديط الُفراـ (ح
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
   انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

(ICD- 10) 

 
 

  إضطشاة =
ُ
ًط

َ
  انن

ّ
صبيي

ُ
 التي تمػ مع تتذابو والؾججاف التفكيخ في وشحوذ األطؾار غخيب بُدمؾؾ تتسّيد  :انف

 :التالية الغؾاىخ مؽ أكثخ أو واحج يؾجج قج ولكؽ سائج، أو نسؾذجي إضظخاب يؾجج وال ،الُفراـ في مالحغتيا يتؼ
 الفرامات أعخاض مؽ
خ اإلضطشاثبد =

َّ
   ،األساسية أو الؾحيجة اإلكميشيكية الدسة فييا الزالالت تكؾف  :ادلستذميخ انضالني

  اإلضطشاة (أ
ّ
 قج بل ،مدتسّخة عادة تكؾف  والتي الستخابظة الزالالت مؽ مجسؾعة أو واحج ضالؿ إّما بتكّؾف  :انضالل

خ اإلضطشاثبد (ب وججاني تبمج أو واضحة ىالوس يؾجج ال.العسخ طؾاؿ تدتسخ
َّ
  مرحؾبة األخشي ادلستذميخ انضالني

   الُفراـ لتذخيص كسعاييخ تكفي ال ُفرامّية بأعخاض   أو صؾتّية بيالوس
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
 د وأسجبة ادلىدثبانتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصب

   (ICD- 10) 
خ اإلضطشاثبد = 

َّ
هبني

ُ
ح انز

ّ
 لألعخاض حاّدة ببجاية السسّيدة الستغايخة اإلضظخابات مؽ مجسؾعة :وانعبثشح احلبد

 البجاية وتؾصف .االعتيادي الُدمؾؾ في شجيجة وتغّيخات االدراؾ، في وإضظخابات واليمؾسات، الزالالت، الُحىانيَّة
 متراعج تتشامى واضحة إكميشيكية وصؾرة (أّقل أو اسبؾعيؽ خالؿ) حاّدة بأنيا

  اإلضطشاة (أ
ّ
هبني

ُ
د انز

ِّ
عذ

َ
ت
ُ
  األشكبل ادل

ّ
صبحت غري احلبد

ُ
صبو ثأعشاض ادل

ُ
 والزالالت، اليالوس فيو تتزح حادّ  :انف

 كحلػ .أخخى  إلى ساعة مؽ حتى أو يؾـ إلى يؾـ مؽ وتتغيخ التبايؽ، شجيجة تكؾف  ولكشيا اإلدراكية، واإلضظخابات
 والشدؽ  القمق أو والشذؾة بالدعادة عابخة شجيجة أحاسيذ مع السذاعخ في اىتياج وجؾد يكثخ

  اإلضطشاة (ب
ّ
هبني

ُ
د انز

ِّ
عذ

َ
ت
ُ
  األشكبل ادل

ّ
صبحت احلبد

ُ
صبو ثأعشاض ادل

ُ
 إلضظخاب الؾصفّية السعاييخ يدتؾفي حادّ  :انف

د حادّ  ُذىانيّ   الشسؾذجية الُفراـ أعخاض بعض يؾجج أنو إال ُمدتقّخة، غيخ إكميشيكية وصؾرة (الدابق) األشكاؿ ُمَتعجِّ
   ُفراـ إلى التذخيص تغييخ عشجىا يجب الُفراـ أعخاض استسّخت واذا .الحاالت معغؼ في عاىخة

  اإلضطشاة (ج
ّ
هبني

ُ
  انز

ّ
  احلبد

ّ
صبيي

ُ
 تذخيص وتبّخر ثابتة السقارنة الُحىانيَّة األعخاض فيو تكؾف  حادّ  :انشكم انف

دة مدتقّخة غيخ السالمح وتكؾف  ؛شيخ مؽ ألقل تدتسخّ  ولكشيا الُفراـ  األشكاؿ وُمَتعجِّ
خ اإلضطشاثبد (د

َّ
هبني

ُ
ح انز

ّ
   الُفراـ معاييخ تدتؾفي ال ولكشيا ندبيًا، ثابتة ىالوس :انضالالد سيطشح يع األخشي احلبد

خ اإلضطشاثبد (ىػ
َّ
هبني

ُ
ح انز

ّ
  إضطشاة (و  األخشي وانعبثشح احلبد

ّ
هبني

ُ
  ر

ّ
حذد غري ،وعبثش حبد

ُ
   ي
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
 انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد وأسجبة ادلىد

   (ICD- 10) 
 

  اضطشاة =
ّ
ث انضالل

َ
ذ
ْ
ح

ُ
 روابط تخبظيؼ أكثخ، أو شخراف بو يتذارؾ نادر ضاللي إضظخاب :ادل

 في الزالالت وتحجث أصيل، ُذىانيّ  بإضظخاب مراباً  األطخاؼ مؽ فقط واحج فيكؾف  .وثيقة انفعالية
 األطخاؼ بيؽ الَفُرل حالة في عشيا تختفي ما وعادة .األخخى  واألطخاؼ الثاني الظخؼ

خ اإلضطشاثبد  =
َّ
خ انىجذاني

َّ
صبيي

ُ
  السخض نؾبة نفذ في وتبخز فييا تغيخ نْؾبية إضظخابات :انف

 أو اليؾسيَّة بالشؾبات أو بالُفراـ الحالة تذخيص التبّخر ولكّشيا وُفرامّية وججانيَّة أعخاض
خ اإلضطشاثبد (أ --- االكتئابيَّة

َّ
خ انىجذاني

َّ
صبيي

ُ
  ين انف

ُ
ًط

َ
  انن

ّ
 وُفرامّية ىؾسيَّة أعخاض تبخز :اذلىسي

خ اإلضطشاثبد (ب ... اليؾسيَّة بالشؾبات أو بالُفراـ الحالة تذخيص التبّخر ولكّشيا
َّ
خ انىجذاني

َّ
صبيي

ُ
 انف

  ين
ُ
ًط

َ
  انن

ّ
 أو بالُفراـ الحالة تذخيص التبّخر ولكّشيا وُفرامّية اكتئابّية أعخاض وتبخز :االكتئبثي

  اإلضطشاة (ج ... االكتئابيَّة بالشؾبات
ّ
، انىجذاني

ّ
صبيي

ُ
  انف

ُ
ًط

َ
ختهط انن

ُ
   ادل

خ اإلضطشاثبد =
َّ
هبني

ُ
خ غري األخشي انز

ّ
ضىي

ُ
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
صبثبدإلانتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد وا  

وأسجبة ادلىد     (ICD- 10) 

خ اإلضطشاثبد [ 4] 
َّ
خ)ادلضاجي

َّ
   F30-F39( انىجذاني

مع )إف الخمل األساسي في ىحه اإلضظخابات ىؾ تغييخ في السداج أو الؾججاف، وعادة ما يكؾف في اتجاه االكتئاب 
.  وعادة ما يراحب ىحا التغييخ، تغييخ في مدتؾى الشذاط الكمي. أو في اتجاه االبتياج( أو دوف قمق ُمراحب

.  وأغمب األعخاض األخخى ىي إما ثانؾية ليحة التغييخات في السداج والشذاط، أو يسكؽ فيسيا بديؾلة في ىحا اإلطار
كسا تكؾف بجاية كل نؾبة مختبظة في كثيخ مؽ األحياف بسؾاقف . وتسيل أغمب ىحة اإلضظخابات إلى أف تكؾف متكخرة

 . أو أحجاث مثيخة لمسذقات
خ = 

َّ
نؾبات اليؾس أو . يجب استخجاـ الترشيفات الفخعية كافة السشتسية ليحه الفئة لشؾبة واحجةاننىثخ اذلىسي

، أو اليؾسيَّة، أو االكتئابيَّةاليؾس الخفيف في االفخاد الحيؽ أصيبؾا سابقًا بشؾبة أو أكثخ مؽ الشؾبات الؾججانيَّة 
 (اليؾسيَّة الخفيفة أو الُسختمظة

 الخفيفاليؾس = 
 :  اليؾس غيخ الُسراحب بأعخاض ُذىانيَّة= 
 :  اليؾس الُسراحب بأعخاض ُذىانيَّة= 
 الشؾبات اليؾسيَّة األخخى = 
 نؾبة ىؾسيَّة، غيخ ُمَعيَّشة= 
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
بدبثانتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلص  

وأسجبة ادلىد     (ICD- 10) 

 انقطت 
ّ
 انثنبئي

ّ
يزظخب ( أي اثشيؽ عمى األقل)ىؾ إضظخاب يتسيد بشؾبات متكخرة : اإلضطشاة انىجذاني

ويتكؾف ىحا اإلضظخاب في بعض األحياف مؽ ارتفاع . فييا مداج الذخص ومدتؾى نذاطو بذكل عسيق
وفي أحياف أخخى مؽ ىبؾط في السداج ( ىؾس خفيف أو ىؾس)في السداج وزيادة في الظاقة والشذاط 

 (.  اكتئاب)وانخفاض في الظاقة والشذاط 
 : اإلضظخاب الؾججانّي الثشائّي القظب، الشؾبة الحالية نؾبة ىؾس خفيف= 
 :  اإلضظخاب الؾججانّي الثشائّي القظب، الشؾبة الحالية نؾبة ىؾس غيخ ُمراحبة بأعخاض ُذىانيَّة= 
 :اإلضظخاب الؾججانّي الثشائّي القظب، الشؾبة الحالية نؾبة ىؾس ُمراحبة بأعخاض ُذىانيَّة= 
 : اإلضظخاب الؾججانّي الثشائّي القظب، الشؾبة الحالية ىي اكتئاب متؾسط الذجة أو خفيف =

 :اإلضظخاب الؾججانّي الثشائّي القظب، الشؾبة الحالية ىي إكتئاب شجيج غيخ ُمراحب بأعخض ُذىانيَّة= 
 :  اإلضظخاب الؾججانّي الثشائّي القظب، الشؾبة الحالية ىي اكتئاب شجيج ُمراحب بأعخض ُذىانيَّة= 
 :اإلضظخاب الؾججانّي الثشائّي القظب، الشؾبة الحالية ُمختمظة= 
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
صبثبدإلانتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد وا  

وأسجبة ادلىد     (ICD- 10) 

 :  حالياً ( ىجوء)اإلضظخاب الؾججانّي الثشائّي القظب، في سكؾف =  
الشؾبات   - ياإلضظخاب ثشائّي القظب الَشسظ: اإلضظخابات الؾججانيَّة الثشائّية القظب األخخى = 

 اليؾسيَّة الخاجعة 
 الُسحجداإلضظخاب الؾججانّي الثشائّي القظب، غيخ = 

 
 

خ
َّ
الخفيفة والستؾسظة الذجة الشؾبات الشسؾذجيَّة ذات األشكاؿ الثالثة وىي : اننىثخ االكتئبثي

واالىتساـ ( االستستاع)يعاني الذخص عادة مؽ انخفاض في السداج، وفقج التمحذ . والذجيجة
 .  باألشياء وانخفاض في الظاقة يؤدي إلى سخعة التعب ونقص الشذاط

 
 :  الشؾبة االكتئابيَّة الخفيفة= 
 :  الشؾبة االكتئابيَّة الستؾسظة الذجة= 
 :  الشؾبة االكتئابيَّة الذجيجة غيخ الُسراحبة بأعخض ُذىانيَّة= 
 :الشؾبة االكتئابيَّة الذجيجة الُسراحبة بأعخاض ُذىانيَّة= 
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
 انتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد واإلصبثبد

وأسجبة ادلىد     (ICD- 10) 

بود  
َ
ع

ُ
 ادل

ّ
ىؾ إضظخاب يتسيد بشؾبات متكخرة مؽ االكتئاب كسا تؼ (: ادلتكشس احلذوث)اإلضطشاة االكتئبثي

 وصفيا في نؾبة اكتئابية
 :  اإلضظخاب االكتئابّي الُسَعاود، الشؾبة الحاليَّة خفيفة= 
 :اإلضظخاب االكتئابّي الُسَعاود، الشؾبة الحالية متؾسظة الذجة= 
 :  اإلضظخاب االكتئابّي الُسَعاود، الشؾبة الحاليَّة شجيجة وغيخ ُمراحبة بأعخاض ُذىانيَّة= 
 :اإلضظخاب االكتئابّي الُسَعاود، الشؾبة الحالية شجيجة وُمراحبة بأعخض  ُذىانيَّة= 
 :  اإلضظخاب االكتئابّي الُسَعاود، في سكؾف حالياً = 
 : اإلضظخابات االكتئابيَّة الُسَعاودة األخخى = 
 :اإلضظخاب االكتئابّي الُسَعاود، غيخ الُسحجد= 
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
صبثبدإلانتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد وا  

وأسجبة ادلىد     (ICD- 10) 

خ  
َّ
خ]اإلضطشاثبد ادلضاجي

َّ
ىي إضظخابات مداجية مدتجيسة وعادة ُمتحبحبة، يشجر أف تكؾف : ادلستذميخ[ انىجذاني

نؾباتيا الفخدّية عمى درجة مؽ الذجة تدتحق أف تؾصف بشؾبات ىؾسيَّة خفيفة أو حتى نؾبات اكتئابّية 
وألف ىحه الحاالت قج تدتسخ سشؾات مترمة وأحيانًا تذغل الجدء األكبخ مؽ حياة الذخص البالغ . خفيفة

ولكؽ في بعض األحؾاؿ، قج تحجث نؾبات متكخرة أو نؾبة . فإنيا تشظؾي عمى ضيق وعجد شخري شجيج
 . وحيجة مؽ إضظخاب ىؾسّي أو إضظخاب اكتئابّي إلى حالة وججانيَّة مدتجيسة

 :َدْوَرِوّية السداج= 
 : عدخ السداج= 
 السدتجيسة األخخى ( الؾججانيَّة)اإلضظخابات السداجّية  =

 الُسحجدالسدتجيؼ، الغيخ ( الؾججانيّ )اإلضظخاب السداجّي = 
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
صبثبدإلانتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد وا  

وأسجبة ادلىد     (ICD- 10) 

خ واإلضطشاثبد ادلشتجطخ ثبنكشة اإلضطشاثبد [ 5] 
َّ
صبثي

ُ
خ ( ادلشقخ)انع

َّ
سذي

َ
 انشكمواإلضطشاثبد اجل

، الُرهابات الَشهعّية مثل ُرهاب الداحة أوالَسَيادين، الُرهابات االجتساعية) (:الخهف)القمق الُرهابي إضطرابات = 
 ،إلخ.. الحيهانات واألماكن السرتفعة والظالم 

، إضظخاب القمق الُسعسؼ، إضظخاب القمق  "نؾبة القمق الذجيجة"إضظخاب اليمع )القمق األخخى إضظخابات = 
 ...(. اإلكتئابّي الُسختمط، 

واألفكار . الدسة األساسية هشا هي أفكار وسهاسية وأفعال قهرية متكررة: القهري –الهسهاسي اإلضطراب = 
 ..وَنسُطي الهسهاسّية هي أفكار أو صهر أو إندفاعات تطرأ عمى ذهن الذخص السرة تمه السرة بذكل متكرر 

 :  الذجيج وإضظخابات التكّيف( السذقة)الكخب ( رد الفعل)تفاعل =  
 (: اإلنذقاقّية)التحؾيمّية اإلضظخابات = 
 الذكلالَجدجّية اإلضظخابات = 
ؿ إدراؾ الؾاقع،  –الؾىؽ العربي، ُمَتالزَمة تبجد الَذخريَّة: )اإلضظخابات الُعرابية األخخى =    ...(.  َتَبجُّ
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
صبثبدإلانتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد وا  

وأسجبة ادلىد     (ICD- 10) 

صبحجخ ثإضطشاثبد فيضيىنىجيخ وعىايم ثذنيخ[ 6] 
ُ
خ ادل

َّ
هىكي

ُ
 ادلتالصيبد انس

فقج الذييَّة العربّي، فقج الذييَّة العربي غيخ الشسؾذجّي، الشيؼ العربّي، الشيؼ : )اضظخابات األكل. ٔ
العربّي غيخ الشسؾذجّي، فخط األكل الُسراحب بإضظخابات َنفدّية أخخى، القيء الُسراحب بإضظخابات 

 ...(. َنفدّية أخخى، 
األرؽ غيخ ُعزؾّي السشذأ، فخط الشـؾ غيخ الُعزؾّي السشذأ، : )إضظخابات الشـؾ غيخ الُعزؾّية السشذأ. ٕ

، الفدع أثشاء "الديخ أثشاء الشـؾ"الشـؾ واليقغة غيخ الُعزؾّي السشذأ، الديخ الشؾمّي ( نغاـ)إضظخاب وتيخة 
 ...(.، الكؾابيذ، "الفدع الميمي"الشـؾ 

 : الِجشدّي، غيخ الشاتج عؽ إضظخاب أو مخض ُعزؾيّ ( خمل وعيفي)األَداُء خمل 3.

 آخخاإلضظخابات الَشفدّية والُدمؾكيَّة الُسراحبة لفتخة الشفاس، والتي لؼ يتؼ ترشيفيا في مؾضع . 4.

 االعتسادَتعاطّي السؾاد التي ال تدبب . 5.
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
صبثبدإلانتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد وا  

وأسجبة ادلىد     (ICD- 10) 

خ انجبنغني إضطشاثبد [ 7]   
َّ
خصي

َ
هىكهىش

ُ
 وس

إضظخاب الَذخريَّة البارانؾيجية، إضظخاب الَذخريَّة شبو الُفرامية،  )ومشيا : َنؾعّية في الَذخريَّةإضظخابات . ٔ
إضظخاب الَذخريَّة الُسدتييشة بالسجتسع،  إضظخاب الَذخريَّة غيخ السدتقخة انفعاليًا،  إضظخاب الَذخريَّة 

 ...(.  الييدتخيؾنية، إضظخاب الَذخريَّة القدخّية، إضظخاب الَذخريَّة القمقة، إضظخاب الَذخريَّة االتَّكالّية، 
 .  إضظخابات الَذخريَّة الُسختمظة، وإضظخابات الَذخريَّة األخخى . ٕ
تغيخ باؽ  في الَذخريَّة تالي . )التغيخات الباقية في الَذخريَّة، التي ال تخجع إلى تمف أو مخض في الِجَماغ.  ٖ

 ..(.  تجخبة فاجعة، تغيخ باؽ  في الَذخريَّة تالي لسخض َنفدّي، 
 والشدواتإضظخابات العادات . ٗ

ثشائّية الجور، إضظخاب اليؾية / التحؾؿُّ الِجشدّي، التذبو بالجشذ األخخ)وتتزسؽ : إضظخابات اليؾية الِجشديَّة
 ...(.  الِجشدّية في الظفؾلة، 

الَفتيذّية، فيتيذية لبدة الجشذ األخخ، اإلستعخاء، إستخاؽ الشغخ، )تتزسؽ : إضظخابات التفزيل الِجشديّ .  ٙ
دة في التفزيل الِجشدّي / عذق األطفاؿ، الدادية   ...(.  السازوخية،  إضظخابات ُمَتعجِّ

 Prof. Elham Khalil      2013 اإلضظخابات الَشفدّية والُدمؾكيَّة الُسراحبة لمشساء والتؾجو الِجشديّ . ٚ
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
صبثبدإلانتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد وا  

وأسجبة ادلىد     (ICD- 10) 

 انتأخش [ ٛ] 
ّ
 انعقهي

عشج البالغيؽ ذوو العسخ العقمّي ) ٜٙو ٓ٘ندبة الحكاء تقخيبًا في السجاؿ بيؽ : العقمّي البديطالتأخخ . ٔ
 (...  سشة ٕٔوأقل مؽ  ٜبيؽ 

عشج البالغيؽ ذوو العسخ العقمّي ) ٜٗو ٖ٘ندبة الحكاء تقخيبًا ما بيؽ : التأخخ العقمّي الستؾسط الذجة.  ٕ
 (...سشؾات ٜوأقل مؽ  ٙبيؽ 

 ٖعشج البالغيؽ ذوو العسخ العقمّي بيؽ ) ٖٗو ٕٓندبة الحكاء تقخيبا ما بيؽ : التأخخ العقمّي الذجيج. ٖ
 (. ... سشؾات ٙوأقل مؽ 

 (. سشؾات ٖعشج البالغيؽ ذوو العسخ العقمّي أقل مؽ ) ٕٓندبة الحكاء أقل مؽ : التأخخ العقمّي العسيق. ٗ
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
صبثبدإلانتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد وا  

وأسجبة ادلىد     (ICD- 10) 

 إضطشاثبد [ 9]  
ّ
فسي

َ
إختالؿ أو تأخخ ( ب)تبجأ دائسًا في سؽ الخضاع أو الظفؾلة؛ ( أ)اننًبء انن

مدار ثابت ال ( ج)في نساء الؾعائف التي ليا صمة قؾية بالشزج البيؾلؾجّي لمجياز السخكدي؛ 
المغة : وفي أغمب الحاالت، تتزسؽ الؾعائف السرابة. يتزسؽ فتخات ىادئة وال اإلنتكاسات

 الَحَخكيّ والسيارات البرخية الفخاغية أو التشاسق 
ىحه إضظخابات تختل فييا الشساذج الظبيعية : الشسائية الَشؾعّية في الكالـ والمغةاإلضظخابات . ٔ

اإلضظخاب الَشؾعّي في نظق الكالـ، اإلضظخاب )إلكتداب المغة، بجاية مؽ السخاحل السبكخة في الشساء 
ُمَتالزَمة "المغؾي التعبيخي، اإلضظخاب المغؾي اإلستقبالي، الُحبدة الُسكتدبة السراحبة بالرخع 

 ".(كميفشخ-النجو
اإلضظخاب الَشؾعّي في القخاءة، )تتزسؽ : اإلضظخابات الشسائية الَشؾعّية في السيارات الجراسّية. ٕ

اإلضظخاب الَشؾعّي في التيجي، اإلضظخاب الَشؾعّي في السيارات الحدابية، اإلضظخاب الُسختمط في 
 ...(.  السيارات الجراسية 

الظفؾلة،  الحاتؾية غيخ " تؾحج"ذاتؾية : اإلضظخاب الشسائي الَشؾعّي في الؾعائف الحخكية.  ٖ
الشسؾذجية،  ُمَتالزَمة ريت ،  إضظخاب تفككي طفؾلي آخخ، إضظخاب الشذاط السفخط الُسراحب 

 .بتأخخ عقمّي وحخكات َنسُظية، ُمَتالزَمة أسبخجخ  
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 تصنيف األيشاض اننفسيخ وانعقهيخ
صبثبدإلانتصنيف اإلحصبئي انعبدلي نالضطشاثبد وا  

وأسجبة ادلىد     (ICD- 10) 

خ انتي تجذأ عبدح يف انطفىنخ اإلضطشاثبد [ 10] 
َّ
خ واالنفعبني

َّ
هىكي

ُ
 وادلشاهقخانس

 : إضظخابات فخط الحخكة1.

تتسيد إضظخابات الترخؼ بَشسُط متكخر ومدتسخ مؽ الترخفات الُسدتييشة : الترخؼإضظخابات . 2.
 .  بالسجتسع أو العجوانية أو الستحجية

إضظخاب الترخؼ اإلكتئابّي، إضظخابات )يتزسؽ : الُسختمظة في الترخؼ واإلنفعاالتاإلضظخابات 3.
 ...(ُمختمظة أخخى في الترخؼ وفي اإلنفعاالت

 الظفؾلةاإلضظخابات اإلنفعالية ذات البجء الَشؾعّي في . 4.

ست الخخس )تتزسؽ : إضظخابات األَداُء اإلجتساعي ذات البجء الَشؾعّي في الظفؾلة والسخاىقة. 5. الرُّ
 ...(.  اإلنتقائي، إضظخاب التعمق التفاعمّي في الظفؾلة،  إضظخاب التعمق غيخ السثبط في الظفؾلة، 

إضظخاب المدمة العابخة، إضظخاب المدمة الَحَخكّية أو الرؾتيَّة )يذسل (: الَعخَّات)إضظخابات المدمة . 6ٙ.
دة السذتخكة   " ...(. التؾريت"الُسدِمشة،  إضظخاب المدمة الرؾتية والَحَخكّية الُسَتعجِّ

سمذ البؾؿ )تذسل : إضظخابات ُسمؾكيَّة وإنفعالية أخخى تبجأ عادة في سؽ الظفؾلة والسخاىقة.   7ٚ.
 غيخ الُعزؾّي السشذأ، إضظخاب الظعاـ " التبّخز الالإرادي"سمذ البخاز، "التبّؾؿ الالإرادي"
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