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 أهم األمراض النفسية والعقلية 

   Mental Healthتعريف الصحة النفسية/ 

مع   والتعاطي  قدراته  بتحقيق  للفرد  تسمح  التي  العافية  من  حالة  هي  العاملية:  الصحة  منظمة  حسب 

تمكنه من   بإنتاجية  والعمل  اليومية،  الحياة  انعدام/غياب  ضغوطات  ليست مجرد  إفادة مجتمعه، وهي 

 املرض. 

 :  Mental Illnessتعريف املرض النفس ي / 

لها شخص ما وتؤثر على عواطفه، أفكاره أو سلوكه بحيث ال تتوافق مع   هو أي حدث أو حالة يتعرض 

 واملحيطين به.معتقداته الثقافية وشخصيته وتؤدي إلى تأثير سلبي على حياته وحياة عائلته  

التي تحدث ويكون الشخص غير قادر على رؤية ذاته بوضوح وغير قادر على الحفاظ على   أو هو الحالة 

 عالقات شخصية مرضية. 

 فئات األمراض العقلية 

 الفئات الرئيسية لألمراض العقلية هي:

عادة في سن اإلرضاع  تغطي هذه الفئة مجموعة واسعة من املشكالت التي تبدأ  اضطرابات النمو العصبي.  

أو الطفولة، وغالًبا قبل بداية الطفل في املدرسة االبتدائية. ومن األمثلة على ذلك اضطراب طيف التوحد  

 ( واضطرابات التعلم.ADHDواضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط )

الذهانية/   ال Psychotic disordersاالضطرابات   عن 
ً

انفصاال الذهنية  تسبب االضطرابات    — واقع  : 

مثل األوهام والهلوسة والتفكير والكالم غير املنظمين. وأبرز مثال على ذلك هو الفصام، وذلك على الرغم  

 من أن هناك فئات أخرى من االضطرابات يمكن أن ترتبط باالنفصال عن الواقع في بعض األحيان.  

وه طريقة الشخص املصاب  هو اضطراب حاد في الدماغ يش   Schizophrenia-كما يسمى االنفصام العقلي  

بينه   املتبادلة  الوقائع والعالقات  الواقع ورؤية  إلى  النظر  التعبير عن مشاعره،  التفكير، التصرف،  في:  به 

وبين املحيطين به. األشخاص املصابون بمرض الفصام )وهو املرض األصعب واألكثر تقييدا من بين جميع  
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عام، بشكل  يعانون،  املعروفة(  النفسية  في   األمراض  العمل،  مكان  في  املجتمع،  في  وظيفية  مشاكل  من 

 املدرسة وفي عالقاتهم مع زوجاتهم / أزواجهن. 

  / القطب  ثنائي  من  Bipolar disorderاالضطراب  متناوبة  نوبات  مع  اضطرابات  الفئة  هذه  تتضمن   .

 واالكتئاب.   —فترات النشاط املفرط والطاقة واإلثارة   —الهوس 

اكتئابية/   شعورك  Depressive disordersاضطرابات  على  تؤثر  التي  االضطرابات  هذه  تشمل  وهي   .

ذلك   على  األمثلة  ومن  العمل.  على  قدرتك  تعطل  أن  ويمكن  والسعادة،  الحزن  مستوى  مثل  ا،  عاطفيًّ

 اضطراب االكتئاب الشديد واكتئاب ما بعد الوالدة. 

Neurotic disorders    /القلق اضطرابات  مثل  العصابية  عاطفة  anxietyاالضطرابات  هو  القلق   :

ا يهدف إلى تجنب  
ً
تتميز بتوقع الخطر أو املحنة في املستقبل، إلى جانب القلق املفرط. يمكن أن يشمل سلوك

 املواقف التي تسبب القلق. تتضمن هذه الفئة اضطراب القلق العام واضطراب الهلع والرهاب.

القهري/   هذه  واالض  Obsessive-compulsive disorderالوسواس  تنطوي  املرتبطة.  طرابات 

االضطرابات على االنشغال أو الهواجس وأفكار وأفعال متكررة. ومن األمثلة على ذلك، اضطراب الوسواس  

 القهري واضطراب االكتناز واضطراب نتف الشعر )هوس النتف(.

. هذه  Trauma and stress related disordersالصدمات واالضطرابات املرتبطة بمسببات اإلجهاد/  

هي اضطرابات التكيف التي يكون لدى الشخص مشكلة في التأقلم أثناء أحداث الحياة املجهدة أو بعدها.  

 ( واضطراب اإلجهاد الحاد.PTSDوتشمل األمثلة اضطراب الكرب التالي للصدمة )

بها/   املرتبطة  واالضطرابات  الجسدية  اSomatoform disordersاألعراض  لدى  يكون  قد  لشخص  . 

املصاب أحد هذه االضطرابات من أعراض جسدية تسبب اضطرابات عاطفية كبيرة ومشاكل في العمل. قد 

غير   األعراض  الفعل على  رد  لكن  األعراض،  بهذه  أخرى مرتبطة  طبية مشخصة  يوجد حالة  أو ال  يوجد 

 ب املفتعل.طبيعي. وتشمل االضطرابات اضطراب األعراض الجسدية واضطراب القلق املرض ي واالضطرا

تشمل االضطرابات املتعلقة باألكل التي تؤثر    .Eating disorderاضطراب التغذية واضطراب الشهية/  

 .Polymiaوالشره العصبي/   Anurexia Nervosaعلى التغذية والصحة، مثل فقدان الشهية العصبي / 

 في أن يكون جنًسا آخر.. يشير إلى الضيق الذي يصاحب رغبة الشخص املعلنة اضطراب الهوية الجنسية
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افع واملعر  قلة. تتضمن هذه االضطرابات مشاكل في التحكم  االضطرابات السلوكية واملسيطرة على الدو

 العاطفي والسلوكي، مثل هوس السرقة. 

الكحول   استخدام  في  باإلفراط  املرتبطة  املشاكل  وتشمل  املواد.  بتعاطي  واملرتبطة  اإلدمان  اضطرابات 

 املخدرات. تتضمن هذه الفئة أيًضا اضطراب القمار.والكافيين والتبغ و 

. تؤثر االضطرابات املعرفية العصبية على قدرتك على التفكير واإلدراك.  االضطرابات املعرفية العصبية

املعرفية   االضطرابات  إلى  باإلضافة  الهذيان،  التنموية(  )وليس  املكتسبة  املعرفية  املشكالت  هذه  تشمل 

 أمراض مثل إصابة الدماغ الرضحية أو داء الزهايمر.  العصبية بسبب حاالت أو

. ينطوي اضطراب الشخصية على نمط دائم من عدم  Personality disordersاضطرابات الشخصية/ 

االستقرار العاطفي والسلوك غير الصحي الذي يسبب مشاكل في حياتك وعالقاتك. ومن األمثلة على ذلك،  

 للمجتمع والنرجسية.  اضطرابات الشخصية الحدية واملعادية

تشمل هذه االضطرابات االهتمام الجنس ي الذي يسبب الضيق الشخص ي    اضطرابات الخطل الجنس ي.

السادية   اضطراب  ذلك  على  األمثلة  ومن  آخر.  لشخص  فعلي  أو  محتمل  ضرر  في  يتسبب  أو  العجز  أو 

 الجنسية واضطراب التلصص واالضطراب املتعلق بعشق األطفال.
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