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الجمعية العالمية للطب النفسي ()WPA
تهدف الجمعية العالمية للطب النفسي الؤلفة من الجمعيات القومية
للطب النفسي حول العالم لزيادة المعلومات و المهارة الضرورية
للعمل في حقل الصحة العقلية و األهتمام باألمراض العقلية.
أعضاؤها حاليا من  431جمعية على اتساع  441دولة مختلفة و
هم يمثلون أكثر من  122,222طبيب نفسي.
الجمعية العالمية للطب النفسي تنظم المؤتمر العالمي للطب
النفسي مرة كل ثالث سنوات .كذلك تنظم ايضا مؤتمرات و
اجتماعات دولية و اقليمية والمؤتمرات الرئيسية .الجمعية العالمية
للطب النفسي تحوي على  56قسم علمي تهدف الى نشر
المعلومات و تعزيز العمل العلمي المشترك في مجال علم
النفس .لقد انتجت الجمعية عدة برامج تعليمية و سلسلة كتب.
لقد طورت الجمعية الخطوت العريضة ألداب مهنة ممارسة طب
النفس بمافيها اعالن مدريد عام (.)4995
للمعلومات األضافية عن الجمعية العالمية للطب النفسي الرجاء
زيارة موقع الجمعية األلكتروني:

www.wpanet.org
الهيئة األدارية للجمعية العالمية للطب النفسي
الرئيسP. Ruiz (USA) :
الرئيس المنتحبD. Bhugra (UK) :
السكرتير العامL. Küey (Turkey) :
سكرتير الشؤون الماليةT. Akiyama (Japan) :
سكرتير شؤون األجتماعاتT. Okasha (Egypt) :
سكرتير شؤون التعليمE. Belfort (Venezuela):
سكرتير شؤون المطبوعاتM. Riba (USA) :
سكرتير شؤون األقسامA. Javed (UK):

سكرتارية الجمعية العالمية للطب النفسي
Psychiatric Hospital, 2 Ch. du Petit-Bel-Air,
1225 Chêne-Bourg, Geneva, Switzerland.
;Phone: +41223055736; Fax: +41223055735
E-mail: wpasecretariat@wpanet.org.
الناشر باللغة العربية  :شركة مجموعة الصحافة العلمية ش.م.ل.

رئيس مجلس األدارة :عبد الغني األنصاري

الترجمة من األنكليزية للعربية :أميره عاطف

المجلة العالمية للطب النفسي
المجلة العالمية للطب النفسي هي الناطقة الرسمية للجمعية
العالمية للطب النفسي .تنشر في ثالثة اصدارات في السنة و
ترسل مجانا الطباء النفس الذين تقدموا بأسمائهم وعناوينهم
بواسطة الجمعية العالمية للطب النفسي األعضاء في الجمعيات و
األقسام.
تقارير األبحاث التي تتضمن معلومات غير منشورة مرحب بها
لتحال الى المجلة .األبحاث يجب أن تقسم الى أربعة أقسام
التعريف ،ألطريقة ،النتائج و المناقشة .المراجع يجب أن ترقم
بالتتالي في النص و تجدول في نهاية الموضوع كاألسلوب التالي:
1. Bathe KJ, Wilson EL. Solution methods for eigenvalue
problems in structural mechanics. Int J Num Math Engng
1973;6:213-26.
2. McRae TW. The impact of computers on accounting.
London: Wiley, 1964.
3. Fraeijs de Veubeke B. Displacement and equilibrium models
in the finite element method. In: Zienkiewicz OC, Hollister
GS (eds). Stress analysis. London: Wiley, 1965:145-97.

جميع األحاالت يجب أن ترسل الى مكتب رئيس التحرير.
رئيس التحرير:
)M. Maj (Italy
مساعد رئس التحرير:
P. Ruiz (USA).
أعضاء هيئة التحرير:
D. Bhugra (UK), L. Küey (Turkey), T. Akiyama (Japan), T. Okasha
(Egypt), E. Belfort (Venezuela), M. Riba (USA), A. Javed (UK).
هيئة التحرير األستشارية:
H.S. Akiskal (USA), R.D. Alarcón (USA), J.A. Costa e Silva (Brazil),
J. Cox (UK), H. Herrman (Australia), M. Jorge (Brazil),
H. Katschnig (Austria), F. Lieh-Mak (Hong Kong-China),
F. Lolas (Chile), J.J. López-Ibor (Spain), J.E. Mezzich (USA),
D. Moussaoui (Morocco), P. Munk- Jorgensen (Denmark),
F. Njenga (Kenya), A. Okasha (Egypt), J. Parnas (Denmark),
V. Patel (India), N. Sartorius (Switzerland), C. Stefanis (Greece),
M. Tansella (Italy), A. Tasman (USA), S. Tyano (Israel), J. Zohar Israel).

مكتب رئيس التحرير:
Department of Psychiatry, University of Naples SUN, Largo Madonna
;delle Grazie, 80138 Naples, Italy. Phone: +390815666502
Fax: +390815666523; E-mail: majmario@tin.it.

رئيس مجلس األدارة:
)Vincenzo Coluccia (Italy

المدير المسؤول:
)Emile Blomme (Italy

الناشر للمجلة األمWiley Blackwell :
مجلة  World Psychiatryمفهرسة في قاعدة بيانات  ،PubMedوقاعدة بيانات  /Current Contentsالطب اإلكلينيكي/Current Contents ،
العلوم االجتماعية والسلوكية ،مؤشر االستشهادات المرجعية في العلوم االجتماعية  Science Citation Indexوقاعدة بيانات .EMBASE
يمكن تنزيل كافة األعداد السابقة من مجلة  World Psychiatryمجانا من خالل نظام PubMed
)(http://www.pubmedcentral.nih.gov/tocrender.fcgi?journal=297&action=archive
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ﺘم دﻋم ﺘرﺠﻤﺔ و ﻨﺸر اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠطب اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ

تم دعم ترجمة ونشر عدد يونيو  3104للمجلة العالمية للطب النفسي باللغة العربية بواسطة Pfizer
ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻨﺤﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺸروطﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ  Lundbeck Instituteوﻨﻘدر ﻫذا اﻟﻤﺠﻬود.
ونقدر هذا المجهود.
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العلوم العصبية االجتماعية كعلوم أساسية مثالية للطب
MARIO MAJ
Department of Psychiatry, University of Naples SUN, Naples, Italy

 بل,) �أننا نحن الب�رش نعي�ش يف «عاملني»؛ �أي الع�صبي �أو �إ�شكاليات العالقات الب�رشية �أن تو�ضح هذه اال�ضطرابات1 لطاملا كان ُيقال (مثل
لأمرAccepting
يكون يف غالب ا
»«ثانوي
أويل» وما
�« هو
تعريف ما
 �أن حتى,عقلنا
ينتمي �إليه
العامل الذي
 وهو,واجل�سدية
امل�سببات
ments,
especially
medications,
andاحليوية
I have
never عامل
experitheقد
idea
that aهوperson
you
love
has a psychotic
enced.الب�رشية
suchوالعالقات
a weakاخلطابية
and وال�سياقات
ambiguous
response
by our
disorder is not easy. You will tend
to deny
theغري
seriousness
.م�ضللة
نافعة �أو
ممار�سة
والرموز
وعامل املعاين
profession,
with,وقوانينه
so many
figures
of the problem
believe جمال
or hope
that
those
experien- يكن
االجتماعية
 الع�صبيةand
العلومtoتخ�ص�صات
وراء �أن
ال�سبب
وهذا هو
هجهprominent
هذين العاملني ُن
كل منinلدىthe field
ُوهي الأمور التي م
ces or behaviours will just go away, that this is only an exis- just arguing against each other and actually reinforcing
 ف ُيمكن القول ب�أنها «العلوم, وقد مت يف حقيقة الأمر درا�ستها ب�شكل منف�صل ذات �أهمية واهتمام كبري يف الطب النف�سي,درا�ستها ب�صورة منف�صلة
the bad public image of psychiatry. We can be sure that
tential crisis which will clear up spontaneously.
كنظام
للطب النف�سي
الطبيعة
ا معloved
تتنا�سب جي ًد
 الan الذيpatients
وهو املجال
العلوم
 هناك,ناحية
عقود؛ فمن
 لعدةthe
and,الع�صبية
families
areجمال
watching
all this,
and that
Accepting
theالتكاملية
idea that
your
one التي
has »أ�سا�سية
to take
وفى
بل
,متبادال
ا
ازدراء
هناك
كان
عقود
فلعدة
ولذا
.إكلينيكي
�
�سلوكي
�عن التonمنف�صلة
» «�آلة حيويةto
بكونه
تدار�س املخ
مت فيهto be
impact
the adherence
ourالب�رشي
treatments
is going
antipsychotic ً medication which is going to interfere with أثريات
his,االجتماعية
mental processes
andالعلوم
mayبنيhave
كما
الع�صبية والعلوم
جدل ًياsignificant
لأحيان حتد ًياphysical
وهو بع�ض اsensible.
, هناك جمال العلوم االجتماعية, وعلى الناحية الأخرى.االجتماعية
course, everybody is free to say what he wants, even
sideعلى
effects
alsoعالقة
not آنeasy.
You
preferالطب
a less
توليد
 تعملisمثمرة
ي�صبح ال
 قدmay
 مما,النف�سي
علىinvasive
العقلية ينطبقOfالعمليات
الذي مت فيه تدار�س عامل العالقات الب�رشية بعي ًدا عن
treatment such as a talk therapy, or hope that a psychoso- if driven by ideological acrimony or vested interests, and
 ومن املمكن,أي�ضا �أمناط ظاهرية تدخليه
� و,مناذج جديدة و�أدوات بحثية
ً
.)2( أ�شكال
من الin�شكل
ب�أيfaith
بالأمرthat
متعلقة
باعتبارها غري
believe
good
innovative
ways of
cial approach providing friendship skills, job counseling someone may
نف�سية
تدخالت
تطوير
يف
احلايل
اجلمود
على
التغلب
يف
ت�ساهم
أنها
�
وب�صفة
,الو�سط
يف
النف�سي
الطب
و�ضع
على
االزدواجية
هذه
لقد
will emerge
in
and a supportive environment be sufficient. These senti- diagnosing and treating mental disorders عملت
.حيوية جديدة-الع�صبية
the mediumآراءor
as an اال�ضطرابات
outcome ofق�ضية
this عامة
quarrel.
ments may re-emerge periodically as the pharmacothera الlong
 قامتterm
 وقد.العقلية
However,
it is fair
to ourاجتماعية
present-day
patients
py is� ongoing.
أج�ساد
نحن الب�رش «كائنات جم�سدة»؛ �أي �أن وجودنا ككائنات (�أو
مبواجهة
,النف�سيةI think
باال�ضطرابات
اخلا�صة
-النف�سية
 والآراءand
their
families,
as
well
as
to
the
many
thousands
of
psychiaNowadays,
consulting
the
Internet
will
be
a
common
 �أمر, وذلك لي�س فقط يف امل�ؤلفات العلمية وامل�ؤلفات حتتوي على عقول) يف عامل ج�سدي وككائنات يف عامل به تفاعالت,بع�ضها البع�ض لعدة عقود
coping strategy under these circumstances. You will try to trists who honestly exercise their profession worldwide,
 تتطلب اال�ضطرابات النف�سية, وكنتيجة لذلك,)11(  وهم مت�صل ب�صورة قوية,أي�ضا يف تدارك الأفراد الذين يعانوا من تلك اال�ضطرابات
العامةswim
ً � بل
them
explore what scientists, or people who have faced the same to emphasize some points which may help
)االجتماعية
الع�صبية
العلوم
(تو�ضحه
التخ�ص�صات
متعدد
ا
ي
بحث
ا
إطار
�
ً
أ�سا�سي
� ب�شكلthis
حيوية
الذين غال ًبا ما يعربون عن م�شكالتهم مب�صطلحات
against
current.
situation, think about psychiatric diagnoses andً pharmaco.) نوعية وخربات �إكلينيكية تكاملية (يقدمها الطب النف�سيThe
is that
unavailability
of laboratory
logical treatments.
درا�سةfirst
لقد متpoint
.)3( أ�سا�سي
� ب�شكلthe
اجتماعية
- مب�صطلحات نف�سية
�أو
Well,
you»جم�سدة
are a close
relative
or a ترتبط
friendوبالطبع
of a person tests does not invalidate psychiatric diagnoses. It is not
بالطب
فقطifلي�س
«كائنات
حقيقة �أننا
اخل�برات النف�سية واالحتياج �إل��ى وج��ود حديث ولغة حم��ددة للمر�ضية
with a psychotic
disorder
who�االت
has�جم
been
an anti- true that psychiatry is unique in the field of medicine in
,اجل�سدية
يكون للأمرا�ض
 قد.الطب
بكلprescribed
أي�ضا
ً �  بل,النف�سي
«علم الdiagnoses
أنه �سيكون �إماwhich
�النف�سي ب
حتذير
كثريا
ً ومت
making
areالطب
not
“based
on ,النف�سية
biological
psychotic medication, and you are navigating the Internet أع�صاب
يف
�شخ�صي
مكون
,اجل�سد
يف
وا�ضحة
ب�صورة
متواجدة
كانت
إذا
�
وحتى
الو�صفية
 مما �سيجعله,»إكلينيكي
ال
tests”.حمل
There
are, النف�سية
indeed,املر�ضية
severalيحل
non-psychiatric
conditions
during these days, you will have a shocking experience. املقايي�س
تعريفه
املكون �إلى
وقد يحتاج هذاwebsites
. وم�سارهاthat
“إظهارهاpsychiatric
�أمرا�ض تعيينها و
ّ on prominent
(migraine
multiple
sclerosis
being
good ال�سلوكية
examples)
You يتم
will�أنread
�« هي بحقand
النف�سية
اال�ضطرابات
وذلك لأن
, واحليوية
يف
أي�ضا
عندkind
احل�سبان
أن ي�ؤخذ يفprofiling
� و,االكلينيكية
ت�صوير يف
which
without
diagnosing
is a
of spiritual
thatالتقييمات
can destroy
ً �العالج (و
 علىare
 يعملdiagnosed
 مما, اجتماعيtoday
منوذج نف�سي
 يتبنىspecific
 �أو,)4 (مثلlaboratory
»خمية
tests, and many others which have been correctly diaglives and
frequently
does”
(1);
“psychiatry
is a pseudoتقدمها
أبحاث التي
بوا�سطة ال
درا�سته
يتمthat
 و�أن,)للعالج
اال�ستجابات
البيئية تف�سري
اال�ضطرابات النف�سية فيما يخ�ص اال�ستجابات املُدركة للمواقف
nosed for decades on the basis of their clinical picture
science,العاطفية
unworthy
inclusion
in the
kingdom”
املكروهة
لأحداثofفح�ص ا
درا�سة �إعادة
(مثلmedical
االجتماعية
العلوم
.)5 ال�شخ�صية (مثل
العالقاتavailable
(أو �إ�شكاليات7).
� املعادية
test became
Further(2); that “psychiatric drugs are toxins to the brain; they before any laboratory
.)الدموية
أوعية
ل
وا
القلب
أمرا�ض
�
من
يعانوا
الذين
االفراد
لدى
more,
laboratory
tests inال�سابق
medicine
work by disabling the brain” (1); and that “psychiatric يكن
بالفعل
ذكرهما موجدان
العاملنيare“�أنprobabilistic,
وحيث
ُبحيث مmost
جمال
 يفincrease
»«ا�ستثناءا
متثيل
الطب النف�سي عن
 قد,ال�ضوء
هذاdisorders
يف
ً
not �أوpathognomonic,
markers
(8):درا�ستهما
they “will
drugs
the chronicity
ofيتوقف
major
mental
درا�سة
اختزالهما �إلى بع�ضهما البع�ض
يكنof
,ب�شكل م�ستقل
ُوال مdisease”
.اال�ستفادة منه
كنناwill
ا» مُيread
«منوذج
ي�صبح
 بل,الطب
over the long term”
(3). You
“theوقد
way
psychi- helpfully revise diagnostic probabilities, rather than conً that
 يبدو �أنه لي�س,كل واحد ب�شكل كامل بوا�سطة املفاهيم التي تخ�ص الآخر
atry is now practiced” is marked by “the frenzy of diagno- clusively rule in or rule out a diagnosis” (7), and their
�أن الأمر غريwill
 يبدوhave
,البع�ضtoبع�ضهما
م�ستقلني عنusing
ولكونهما
 لكن.�شك
من
be interpreted
clinical
judgment.
sis, the overuse of drugs with sometimes devastating
:املراجعside نحياresults
الب�رشية الذيthe
والعالقات
املعاين والرموز
فوجود عامل من
availability
of laboratory
testsتمل؛
hasُ محnot
effects, and widespread conflicts of interest” (4). You will Moreover,
some
non-psychiatric
diseases
which
lie
learn that psychiatric diagnoses, contrary to those made by prevented
.عقولنا
د
ق
تع
مدى
بوا�سطة
فقط
املمكن
أمر
ل
با
هو
الب�رش
نحن
فيهon a
ّ
1. Harr_e R, Gillett G. The discursive mind. London: Sage,
continuum
with
normality
–
such
as
hypertension
and
the other medical specialties, are not based on biological العديد
 يتم يف الوقت احلايل تو�ضيح عمليات املخ التي تدخل يف تطبيقdia1994.
tests, being therefore invalid (e.g., 5), and that psychotropic betes – to be the subject of controversy as to the appropri2. Cacioppo JT, Amaral DG, Blanchard JJ et al. Social من جوانب ال�سلوكيات االجتماعية (مثل التعاقب وا�ستقبال العالمات
drugs are not only useless, but “worse than useless”: their ate “threshold” for the diagnosis (e.g., 9). In fact, whether
neuroscience. Progress and implications for mental
العقلية
احلاالتorوفهم
 و�إدراك,وجهية
االجتماعية الوجهية
blood
pressure
glycemic
levelsوالغري
are normal
or pathologiprescription explains why the incidence of mental disor- اخلا�صة
health. Persp Psychol Sci 2007;2:99-123.
cal depends
the clinical
outcomes
predict,
ders is continuously increasing worldwide (6).
وتطوير
,االجتماعيةonال�سياقات
للعواطف يف
الذاتيthey
والرتتيب
,آخرينand
 بالthe
3. Colombo A, Bendelow G, Fulford KWM et al.
evidence
may
under
some
circumstances
One could argue that all this is not surprising, that we  يفrelevant
 يت�ضح, بالإ�ضافة �إلى ذلك.)9-6 (ومراقبة الروابط االجتماعية) (مثلe.g.,
Evaluating the influence of implicit models of mental
can find on the Internet all kinds of rubbish, and that psy- during pregnancy for glycemia) be unclear or controverالوقت احلايل �أنه لي�س فقط حاالت تلف الدماغ �أو الت�شوه
disorder on processes of shared decision making within الذي مُيكن �أن ي�ؤثر
10). Indeed, “the lack of a gold standard against
chiatry has always been under attack. But that appraisal sial (e.g.,
community-based multi-disciplinary teams. Soc Sci Med
االجتماعية
اخلربات
ب�إمكانclaims
أي�ضا
,االجتماعية
ال�سلوكيات
 علىdisً �  بلaround
which
to judge
different
how
to define
would not be correct. In more than 30 years of work at املبكرة
2003;56:1557-70.
ا�ستجابة
املخdecisions”
تطوير وتكوينneeded
ت�ؤثر علىto�أنevalease”
andحتدد
the وبالتايل
“highly,ووظائفه
subjective
the international level, I have never seen such a massive الفرد
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Adoption of the Comprehensive Mental Health Action
Plan 2013-2020 by the World Health Assembly in May
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تتميز ر�ؤي��ة اخلطة بكونها طاحمة؛ بعامل ُيق َّدر وتحُ فَّز فيه ال�صحة
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مراكز الرعاية
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This paper briefly introduces World Health Organization
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(WHO)’s Mental Health Action Plan 2013-2020 (the Plan)
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 دورة، املمار�سة التي تقوم على الدليل،  حقوق الإن�سان،والتغطية الوا�سعة
من
 و �أي�ض ًا متكني الفرد الذي يعاين، نهج متعدد القطاعات،حياة منهجية
THE PROCESS OF DEVELOPING THE PLAN
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 ومن املتوقع �أن تقوم الدول بتطوير �أهدافها الوطنية.%10 االنتحار بن�سبة
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.التي مُيكن �أن يقوم بها الأطباء النف�سيون لت�سهيل تطبيقاتها

The Plan focuses on four key objectives: to strengthen
effective leadership and governance for mental health; to
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systems
and resource
availability.
ً الوطنية
The
Plan
includes
a
set
of
six
targets
to
measure
global
 ال يقوم هذا الأمر فقط ب�ضمان �أن اخلطة �ستغطي كل النواحي التي.للخطة
progress
in
its
implementation.
Examples
of
targets
include
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 لقد تدار�ست اجلمعية. وذلك لت�سهيل و�ضع م�رشوع اخلطة,)2( وخماطرها
WHO
collecting
data inالعاملية
2014ال�صحة
from ملنظمة
each العمومية
of the 194
يف مايو
بتبنيهاis وقامت
م�رشوع اخلطة
member states on the core set of indicators and will publish
لل�صحة
ر�سمية ُم
عملHealth
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� كانت2014.
لأن هذهHaving
 و,2013already
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as the
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.هاما
ا تاريخ ًيin
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اعتبارها
يكنand
النف�سية يف
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as well as
ُ م,التاريخ
ً اatlases
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some comparisons across time will be possible on global,
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كل واح��دة من الـ  194دولة ع�ضوة ,وذلك يف املجموعة الرئي�سية من
امل�ؤ�رشات و�ستقوم بن�رش هذه بكونها �أطل�س ال�صحة النف�سية لعام .2014
وبعد تقدميها جمموعة م�شابهة من هذا الأطل�س يف الأعوام  2001و2005
أي�ضا �أكرث من  80ملفًا لدول خمتلفة تقوم على �أهداف
و ,)3( 2011و� ً
منظمة ال�صحة العاملية (� ,)4( )WHO-AIMSسيكون من املمكن
�إتاحة بع�ض املقارنات مع مرور الوقت  ,وذلك على م�ستويات عاملية
وحملية ووطنية.
ما ال��ذي مُيكن �أن يقوم به الأطباء النف�سيون لتعزيز تطبيق هذه
اخلطة؟

الأطباء النف�سيني ك�أع�ضاء يف اجلمعيات الطبية
ب�إمكان اجلمعية العاملية للطب النف�سي ,وهي متثل �أكرث من 200,000
طبي ًبا نف�س ًيا يف كل �أنحاء العامل ,تعزيز تطبيق هذه اخلطة ,وذلك بو�سائل
هامة؛ �إن �أه��داف اجلمعية العاملية للطب النف�سي ت�شمل تطوير و�سائل
العناية للمر�ضى النف�سيني والوقاية من اال�ضطرابات النف�سية وتطوير
ال�صحة النف�سية واحلفاظ على حقوق املر�ضى النف�سيني ( .)5وتتفق هذه
أي�ضا اجلمعية العاملية
الأهداف جي ًدا مع �أهداف هذه اخلطة .لقد عملت � ً
للطب النف�سي مع منظمة ال�صحة العاملية يف تنظيم هذه اخلطة ,و�سيمتد
الدعم الذي تقدمه اجلمعية العاملية للطب النف�سي و�أع�ضائها املكونني من
كثريا وذلك
 135جمعية والذين ي�شرتكون يف تنفيذ هذه اخلطة� ,سيمتد ً
للت�أكد من وجود تقدم يف خمتلف الدول.
لقد مت تعريف خطوات حمددة للأع�ضاء الدوليني والأع�ضاء الوطنيني
يف هذه اخلطة ,وب�إمكان هذه �أن تق ّدم قال ًبا لبناء املزيد من التعاون بني
اجلمعية العاملية للطب النف�سي و�أع�ضاءها من اجلمعيات واحلكومات
ومنظمة ال�صحة العاملية .هناك احتياج �إلى دعم من جمعيات طبية مثل
اجلمعية العاملية للطب النف�سي ,وذلك لتطوير وتقدم اال�س�س والت�رشيعات
الوطنية و�إع��ادة تنظيم اخلدمات ال�صحية التي ت�شمل م�شاركة مقدمي
الرعاية الغري متخ�ص�صني يف مهامهم وحماية حقوق الإن�سان للأفراد
الذين يعانوا من ا�ضطرابات نف�سية بحيث يتفقوا مع بنود حقوق الإن�سان
الدولية واملحلية .البد من تقدمي مزي ًدا من االهتمام �إلى احتياجات دول
الأج��ور املنخف�ضة ودول الأج��ور املتو�سطة حيث تندر امل��وارد التقنية
واملالية.

الأطباء النف�سيني هم قادة ال�صحة النف�سية يف بالدهم
غال ًبا ما يكون الأطباء النف�سيون يف مراكز بارزة يف وزارات ال�صحة
�أو يف املراكز الأكادميية؛ وهم غال ًبا ما يكونوا قادة ورواد ال�صحة النف�سية
يف بالدهم ,و�إذا كانوا على وعي بخطة عمل ال�صحة النف�سية وااللتزامات
التي قامت بها احلكومة ب�صورة دولية ,مُيكن �أن يكونوا �أكرث فاعلية يف
ت�أييدهم ب�سبب دورهم القيادي ,وقد ي�شمل هذا الأمر – بح�سب االقت�ضاء
– تطوير اخلطة الوطنية وزيادة املوارد وتطوير التحالف بني التخ�ص�صات
ل�صالح ال�صحة النف�سية.

الأطباء النف�سيني كمقدمي اخلدمة
لدى اخلطة اجتاهات وا�ضحة حول العنا�رص الأ�سا�سية لتوفري الرعاية

أي�ضا اقرتاحات حول ا�ستغالل املوارد
ال�صحية واخلدمات االجتماعية و� ً
الب�رشية املتاحة لتو�صيل هذه اخلدمات بطرق فعالة .وب�إمكان الأطباء
النف�سيني ,لكونهم �أع�ضاء بارزين يف فريق تو�صيل اخلدمة ,ت�سهيل
اال�ستخدام الفعال للموارد املتاحة ,خا�صة تلك امل��وارد التي يديرها
تخ�ص�صا ,مثل املمار�سني العاميني واملمر�ضني
مقدمو رعاية �صحية �أقل
ً
والعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية .ي�شمل هذا الأمر امل�شاركة يف املهام
ودعم و �إ�رشاف الأطباء النف�سيني .ب�إمكان هذا الأمر �أن يعمل على تعزيز
تغطية اخلدمة بينما ي�ضمن وجود جودة عالية من الرعاية.

الأطباء النف�سيني كمعلمني ومدربني
ي�شرتك الأطباء النف�سيون يف تعليم وتدريب الأطباء واملمر�ضني
والعاملني يف جمال ال�صحة النف�سية والذين منهم �أطباء نف�سيني .وغال ًبا
ما تكون املناهج التدريبية التي ي�ستخدمونها قدمية وال تتوافق مع حالة
البيئة احلالية ,وبالتايل فب�إمكان تلك اخلطة ,مع م�صاحبة املبادئ
التوجيهية االكلينيكية التابعة ملنظمة ال�صحة العاملية ( ,)6تقدمي مواد
أي�ضا �أن ت�شكّل ال�سيا�سات وتنظيم اخلدمات مكو ًنا
تدريبية منا�سبة .البد � ً
�أ�سا�س ًيا للتدريب ,وذلك لأن هذه املهارات بالأمر الالزم للدور الذي تلعبه
ال�صحة العامة ,وهو الذي يحتاج العديد من الأطباء النف�سيني �أن يقوموا
به.

الأطباء النف�سيني كباحثني
وبالرغم من االحتياج �إلى ممار�سات و�أ�س�س تعتمد على الدليل� ,إال �أن
نتائج �أبحاث ال�صحة النف�سية من �أغلب دول الأجور املنخف�ضة والأجور
املتو�سطة قليله للغاية (� .)7أن تلك اخلطة تقوم بتجميع املعلومات الالزمة
وتقييم برامج وعمل �أبحاث ,خا�صة تلك التي تقوم على خدمات ال�صحة
النف�سية يف العديد من ال��دول ,وب�إمكان الأطباء النف�سيني عمل وتنظيم
هذه الأن�شطة ,وذلك لت�سهيل تطبيق اخلطط الوطنية وحتقيق �أهدافهم التي
تتما�شى مع اخلطة العاملية.

اخلامتة
لقد عملت خطة عمل ال�صحة النف�سية ال�شاملة للأعوام من � 2013إلى
 2020على متهيد الطريق لنهج جديد يف جمال ال�صحة النف�سية يعمل
أي�ضا متهيد الطريق لنهج
على تدعيم الرعاية التي تقوم على املجتمع ,و� ً
التعايف مع وجود تقدير كامل حلقوق الإن�سان وذلك للأفراد الذين يعانوا
من �إعاقات نف�سية ونف�سية اجتماعية.
لقد مت الت�صديق على االلتزامات ال�سيا�سية لهذا النهج ,وذلك على �أعلى
م�ستوى من جانب وزارات ال�صحة� ,إال �أنها على النقي�ض مع احلقيقة التي
على �أر�ض الواقع .لدى الأطباء النف�سيني ,كرواد �أ�سا�سيني لل�صحة النف�سية
دورا �أ�سا�س ًيا وم�س�ؤولية لتغيري احلالة الراهنة ,وذلك عن طريق
يف بالدهمً ,
�إعادة التوافق مع �أهداف اخلطة ومبادئها.
�إن �أهداف عام  2020الطموحة لل�صحة النف�سية بالأمر املمكن� ,إال �أنها
�ستتطلب �أن يتبنى الأطباء النف�سيون هذا النهج اجلديد و�أن يعملوا بالتعاون
مع العاملني الآخرين يف جمال ال�صحة النف�سية والأو�ساط الأكادميية
وفئات املجتمع.
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ً  يعمل على فتح,DSM-5  والذي حتث به املن�شورات اخلا�صة بالـ, يعمل اجلدل احلايل حول التق�سيمات النف�سية,بح�سب ما هو مفهوم من ال�سياق التاريخي
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املقالة الر�ؤيةlifeّ
5). In this paper we take instead the long view provided by worlds of our everyday subjective experience.
يف القرن الع�رشين – واحدة يف فرتة مبكرة و�أخ��رى يف فرتة متو�سطة من مدى �صعوبة التحدي؛ فعندما ن�أتي �إلى التحدي النظري جند �أن االنتقال
 وت�شري كل فرتة زمنية �إلى عدد من الدرو�س التي بني املعاين وامل�سببات ي�أخذنا �إلى �أعماق ذلك امل�صدر لكل امل�شكالت.وثالثة يف فرتة مت�أخرة
تقدما يف هذا
ً  لقد �أحدث الفال�سفة. �أي العالقة بني العقل واملخ, ونحن ن�ستخل�ص الفل�سفية.تتمثل يف انتقال �أكرث فاعلية من البحث �إلى املمار�سة
110
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الأمر منذ عام  ,1913مع الكثري من الر�ؤي املفيدة عما قد ي�صبح اليوم
م�شكلة يف االنتقال بني امل�ستويات التحت �شخ�صية وامل�ستويات ال�شخ�صية
للأداء (� ,)10إال �أن م�شكلة كهذه ال تزال باقية.
وباملقابل ,ومع وجود م�شكالت من هذا النوع ال�شديد ب�صورة غريبة,
البد لنا �أن نتحلى باحلذر جتاه االدع��اءات بوجود «حلول» ,فكما قال
دائما حل �سهل لكل مع�ضلة ب�رشية
ال�ساخر الأمريكي ميلكان بتهكم« ,هناك ً
– �أي حل بارع ومعقول وخط�أً!» ( ,)11ومن املعروف �أن الطب النف�سي
يت�أرجح بني هذه «احللول»� .إن تاريخ الطب النف�سي كما قد و�صفه امل�ؤرخ
والطبيب النف�سي الأملاين ,هوف ,هو تاريخ مليء بحاالت الف�شل املتكررة,
حتى �أ�صبح عبارة عن «ر�سالة �صغرية حتملها الأ�ساطري» ( .)12لقد كان
جا�سبري قل ًقا حيال انهيار �أول فرتة بيولوجية يف الطب النف�سي و�صوال
�إلى �أ�سطورة تقوم على املخ فقط ,وقد الحظنا �أن هناك الكثري من القلق
امل�شابه� ,إال �أنه لي�س يف حمله اليوم ( .)13بالإ�ضافة �إلى ذلك ,وبعي ًدا عن
تقدم العمل يف العناية باملر�ضى ,ف�إن واحدة من �أ�سو�أ حاالت انتهاكات
الطب النف�سي ترجع �أ�صولها �إلى ر�سالة م�صدرها �أ�ساطري (البداية بالنوايا
احل�سنة) (.)14
وعندما ي�صل الأمر �إلى ال�صمود �ضد �أيه ر�سالة �أ�سطورية م�ستقبلية,
نحن نعتقد �أن الـ  RDoCيقدم وع ًدا بهذا ال�ش�أن .مييل �أن�سيل �إلى ربط
الف�شل يف انتقال الأبحاث التي تقوم على الـ  DSMبانهماكها يف البحث
عن اعرا�ض مُيكن حتديدها ب�شكل موثوق (� .)3سنعود �إلى املوثوقية يف
الفقرة التالية� ,إال �أنه يف مفهوم هوف ,قد �أ�صبحت املوثوقية يف الـ DSM
– يف حال كان �أن�سيل �صائ ًبا – ر�سالة �أ�سطورية �أخرى ,وعلى الناحية
الأخرى ,لقد ظهر �إطار عمل الـ  RDoCكبنية �رصيحة لتقدمي �إطار عمل
كبريا من مناذج الأبحاث (.)15
مفتوح و�شامل ي�ضم عد ًدا ً

م�صادر النهج التعددي
بالطبع لي�ست النوايا احل�سنة بالأمر الكايف� ,إال �أنه ال يوجد ندرة يف
امل�صادر لبناء نهج تعددي .ترتاوح علوم العقل احلديثة بني العلوم املعرفية
والعلوم ذات ال�صلة باملعرفة ( ,)16مع قابليتها للو�سائل احل�سابية (,17
 )18عن طريق العلوم االجتماعية وعلوم الإن�سان (الأنرثوبولوجي) ,والتي
ت�شمل االحتمالية االنتقالية املُثبتة لنظريات التف�سريات االجتماعية
للمعنى يف جماالت جوهرية مثل رعاية مر�ضى اخلرف (� )20 ,19إلى
تطبيقات جديدة للظواهر «الطبيعية» وغريها من الظواهر الواقعية من
الناحية االكلينيكية (.)22 ,21
وبالرغم من ذلك� ,إن اخلطر يف كل هذه االختالفات هي �أنه بينما �أن
العلوم النف�سية قد تتجنب الطريق امل�سدود املتمثل يف ر�سالة �أ�سطورية
�آخري ,ت�صبح عبارة عن ف�صائل وجزيئات ,مثلما �أ�صبح عليه الطب النف�سي
مع نهاية اجلزء الأول من القرن الع�رشين ( .)23نتجه الآن �إلى در�س جديد
من علوم منت�صف القرن الع�رشين.

الفرتة الزمنية الثانية :عام  1959واجتماع التق�سيم التابع
ملنظمة ال�صحة العاملية يف نيويورك
ننتقل وب�رسعة الآن من جا�سبري �إلى عام  1959و�إل��ى م�ؤمتر عن
التق�سيمات النف�سية والذى مت انعقاده حتت �إ�رشاف منظمة ال�صحة العاملية
يف والية نيويورك الأمريكية .فمن هذا امل�ؤمتر خرجت التق�سيمات التي
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تقوم على االعرا�ض� ,أي كِ ال من الـ  ICDوالـ � ,DSMإال �أن ق�صة كيفية
خروج الـ  ICDوالـ  DSMمن م�ؤمتر عام  1959تفتقد �إلى تفا�صيل
مفتاحا لفهم كيف قد تتفادى العلوم النف�سية التابعة للقرن الواحد
متثل
ً
أي�ضا فخاخ التجزئة� .سنقوم �أوال يف
وع�رشين فخاخ الر�سائل الأ�سطورية و� ً
هذا اجلزء بتقدمي ق�صة م�ؤمتر عام  ,1959وذلك بح�سب الن�سخة املنقحة
درو�سا جديدة.
والقيا�سية ,وبعد ذلك �سن�ستخرج
ً
لقد جرت الق�صة ,كما يق�صها الكثريون ( )23,24كالتايل :قامت
منظمة ال�صحة العاملية بعقد م�ؤمتر يف والية نيويورك الأمريكية بهدف
حتقيق �أتفاق دويل على التق�سيمات النف�سية .وقد كان هذا الأمر مبثابة
�أولوية ملنظمة ال�صحة العاملية ,وذلك لأن الفو�ضى التي كانت �سائدة
يف علم ت�صنيف الأمرا�ض يف ذلك الوقت ,وب�صفة خا�صة يف جمال الطب
النف�سي ,كانت تقف يف طريق حماوالتها لت�أ�سي�س بيانات وبائية �صاحلة
عن معدالت ن�سب �أنت�شار الأمرا�ض يف العامل .وبالتايل فقد عمل هذا
امل�ؤمتر على جمع جمموعات دولية �صغرية من الأطباء النف�سيني الكِبار
يف ذلك الوقت ,لعمل تو�صيات.
وقد مت ا�ستدعاء فيل�سوف متميز يف العلوم من �أمريكا ال�شمالية,
وهو هيمبيل ,وذلك الفتتاح امل�ؤمتر مبحا�رضة �أولية عن طبيعة وهدف
التق�سيمات النف�سية ,وذلك ا�ستنادا �إلى عمله يف نظرية للعلوم ُتدعى املذهب
التجريبي املنطقي (مظهر من مظاهر الفل�سفة الو�ضعية .)25 ,وقد حتدث
تتطور من مراحل و�صفية �إلى مراحل نظرية.
هيمبيل عن كيف �أن العلوم
ّ
ثم قيل �أنه �أقرتح �أن التق�سيمات النف�سية �أ�صبحت مجُ زئة لأن الطب النف�سي
كان يحاول �أن ُينتج تق�سيمات لال�ضطرابات النف�سية تقوم على النظرية
تتطور مدى
منوه كعلم يف مرحلة و�صفية .وبالتايل فقد
ّ
بينما ال يزال ّ
موثوقية (االتفاق يف اال�ستخدام) التق�سيمات النف�سية عن طريق الرتاجع
عن النظرية – على الأقل يف تلك املرحلة – وبعد ذلك و�ضع التق�سيمات
النف�سية على االعرا�ض التي يتم التعارف عليها بوا�سطة الو�صف.
وت�ستمر الق�صة التقليدية لت�ضيف �أن امل�ؤمتر قد �أخذ بر�أي هيمبيل,
وهو �أنه قد مت تقدمي تقرير بالهدف من التق�سيمات الو�صفية �إلى منظمة
ال�صحة العاملية ( ,)26ومت حت�ضري قامو�س م�صطلحات للـ  ICD-8يقوم
على االعرا�ض ( )27وقد �أدى جناح هذا القامو�س يف حت�سني موثوقية
التق�سيمات النف�سية �إلى �أول تق�سيمات كاملة تقوم على االعرا�ض يف الـ
أي�ضا �إلى نهج و�صفي يقوم على
) ICD-9 (28والـ ) ,DSM-III (29و� ً
االعرا�ض ي�أتي من االحتياج �إلى املوثوقية التي �أ�صبحت �أ�سا�س الطبعات
الالحقة لكِال التق�سيمات والتي ت�شمل الـ .DSM-5
�صحيحا� ,إال �أن التف�صيل الأ�سا�سي,
�إن الكثري من تفا�صيل هذه الق�صة
ً
�أي التف�صيل الذي هو مبثابة مفتاح الدرو�س املُتعلمة اليوم من م�ؤمتر
نيويورك للطب النف�سي هو �أنه مل يكن الفيل�سوف هيمبيل هو الذي �أقرتح
االنتقال �إل��ى تق�سيمات تقوم على االعرا�ض ,بل هو واح��د من الأطباء
النف�سيني احلاليني ,وهو ليوي�س (.)30
ُتظهر ن�سخة طبق الأ�صل للم�ؤمتر احلقيقي (مت ن�رشه يف � )31أن هيمبل
قد �أكد يف حقيقة الأمر على �أهمية تطوير املوثوقية يف علوم الطب النف�سي,
�إال �أن الأمر الذي كان يف عقل هيمبل �أثناء تقدميه ملحا�رضته هو موثوقية
البحث يف مناذج التحليل النف�سي ال�سائدة يف ذلك الوقت (يف الواليات
املتحدة) .لكن لقد كان ليوي�س هو من ر�أي �أمكانية هذا النهج يف الطب
النف�سي الوبائي .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد نادى ليوي�س بوجود نهج تعددي,
وذلك بعي ًدا عن االعتقاد ب�أن النهج الذي يقوم على االعرا�ض هو للبحث
عن الدواء ال�شايف الذي �سي�أتي .وفيما يخ�ص «العمل يف املجال الوبائي»

قال ليوي�س (مع وجود عمل منظمة ال�صحة العاملية يف عقله)« ,علينا �أن
نتجنب الفئات التي تقوم على املفاهيم النظرية و�أن نح�رص �أنف�سنا على
التق�سيمات من النوع العملي والو�صفي (�أي التي تقوم على االعرا�ض)»,
وتابع ليوي�س كالمه قائال �أنه لأهداف �أخرى ت�شمل �أهداف بحثية �أخرى,
قد تكون الأبحاث املربحة بالأمر الالئق ج ًدا وذلك لأي تق�سيم يقوم على
نظرية تبدو قابلة للعمل» (� ,30ص .)34
يقرتح هذا التف�صيل امل�ستنبط يف حد ذاته من ق�صة م�ؤمتر عام ،1959
�شي ًئا عن االحتياج �إلى تعاون ثنائي االجتاهات بني الفل�سفة والطب النف�سي
(� .)30سنعود فيما يلي �إلى �أهمية التعاون يف جمال الأبحاث� ,أما الآن نريد
�أن نركّ ز على ما مُيكن �أن نتعلمه من تلك الق�صة املُنقحة مل�ؤمتر ,1959
وذلك بالتعاقب مع موثوقية التق�سيمات النف�سية و�صالحيتها.

احلفاظ على املوثوقية
من املهم بينما نحن م�شو�شني ب�أزمة التق�سيمات النف�سية �أال نن�سى
كيف كان االنتقال الأ�صلي �إلى التق�سيمات التي تقوم على االعرا�ض مع
التح�سن يف املوثوقية ,بالأمر اجليد .يف حقيقة الأمر ,كان يبدو للكثريين
ّ
أخريا �إلى عمر فيه يبدو كعلم طبي
يف ذلك الوقت �أن الطب النف�سي قد �أتى � ً
و�أن نهج التق�سيمات اجلديد عن طريق الـ ) ICD (28والـ )DSM (29
كان بالأمر املعمول به يف �أجزاء كثرية حول العامل.
وبالتايل فهناك �شكوك ب�سيطة – مع وج��ود الكثري من التوقعات
التي ت�صل �إلى �أبعد احلدود – ب�أنه عندما ف�شلت التق�سيمات التي تقوم
مبكرا ,كان البد �أن تظهر
على املوثوقية يف تو�صيل الوعد الذي قدمته
ً
يف املقابل الكثري من خيبة الأمل ,ويو�ضح �أن�سيل هذا الأمر يف املدونة
خا�صته بقوله�« ,إن قوة كل واحدة من طبعات الـ  DSMهي املوثوقية ...
و�أن نقطة ال�ضعف هي غياب ال�صالحية» ( ,)3ويبدو �أن م�ؤيدي الـ DSM
يوافقون .لقد جادل كل من كوبفري وفري�ست وريجري عند و�ضع «جدول
�أعمال البحوث اخلا�صة بالـ  »DSM-Vب�أن قوة النهج الو�صفي الذي
يقوم على املوثوقية تكمن يف «قدرته على حت�سني التوا�صل بني الأطباء
االكلينيكيني والباحثني ,ولي�س على �صالحيته القائمة» (� ,32ص ,)xviii
حتول منوذجي
ويوا�صلون حديثهم بقولهم�« ,إن ما نحتاج �إليه بحق هو ّ
غري ما هو معروف اليوم ب�إمكانه �أن يتجاوز حمدوديات منوذج الـ DSM
احلايل» (� ,32ص .)xix
�أما ليوي�س – ولي�س هيمبيل – لكان قد ر�أي �أن �أي انخفا�ض يف م�ستوى
املوثوقية هو طريق خمت�رص يعود �إلى �أزمة ت�صنيف الأمرا�ض التي منها
قد خرج الطب النف�سي بنتائج م�ؤمتر نيويورك عام � .1959إن هذا بالأمر
الالزم ,وذلك لأنه بدون وجود مالحظات متكررة �أكيدة ,لن يكون هناك
بحث متكرر موثوق ,وب��دون وجود بحث متكرر موثوق لن يكون هناك
علم .لقد ح ّذر ليوي�س يف حقيقة الأمر يف من�شور �آخر عن خماطر تراجع
الطب النف�سي عن �ضوابط علوم املالحظة؛ ففي املقدمة التي كتبها يف الـ
� ICD-9أكّ د على االحتياج �أن يبقى الطب النف�سي متيقظً ا يف حمايته
«لبوابة املالحظة» (.)33
وبالتايل ف�أول الدرو�س املُ�ستفادة من م�ؤمتر عام  1959هذا هو �أنه �إذا
ن�شجع املوثوقية ,وال
�أردنا جتنب العودة �إلى التجز�ؤ والفو�ضى ,البد لنا �أن ّ
نحط من قدرها ,ف�أن ف�شل الأبحاث التي تقوم على الـ  DSMيف التنفيذ
ال ي�أتي من فرط االتكال على املوثوقية ,بل باحلري من فرط االتكال على
االعرا�ض التي مت تعريفها بطرق موثوقة .تتنا�سب ن�سخة ليوي�س وهيمبيل

لق�صة امل�ؤمتر هذا مع طموح الـ  .RDoCوقد �أكد �أن�سيل و�آخرون (� ,)15أن
تق�سيما ,بل كان الق�صد منه �أن يكون �إطار عمل ي�شمل
الـ  RDoCلي�س
ً
االعرا�ض مع وجود نظرية ,وذلك ال�ستيعاب نتائج االبحاث امل�ستقبلية
التي �ستت�سع ل ُنهج تعددية من ذلك النوع الذي كان يفكر فيه ليوي�س ,وذلك
عند االنف�صال عن قاعدة االعرا�ض املق�صورة التابعة للـ .DSM

مع �إ�ضافة ال�صالحية
وبالتايل ف�أن الر�سالة التي مُيكن �أن نتعلمها من م�ؤمتر عام 1959
هي عن الت�شبث بال�صالحية ك�أ�سا�س علوم املالحظة� ,إال �أنه ال يوجد �شيء
يف هذه الر�سالة عن التخلي عن املوثوقية ,بل على العك�س من ذلك ,فت�شري
تف�سريات ليوي�س حلديث هيمبيل عن تطور العلوم من املراحل الو�صفية
�إلى املراحل النظرية ,كما ُت�شري �إلى اهتمام �أن�سيل وكوبفري و�آخرون (يف
االقتبا�سات ال�سابقة) مبدى �أهمية ال�صالحية.
�إن ما تعنيه ال�صالحية يف العلوم �أمر ال مُيكن التهرب منه .لقد كان لدى
هيمبيل يف حما�رضته لعام  1959الكثري ليقوله عن ال�صالحية ,لكن كان
كل ما قاله فني �إلى حد كبري مما كان له القليل من الت�أثري على التطورات
الالحقة يف التق�سيمات النف�سية ( .)30ومنذ ذلك الوقت ,لقد �أثبت املذهب
التجريبي املنطقي يف حد ذاته ,كنظرية هيمبيل القيادية� ,أنه بعيد كل البعد
عن طبيعة العلوم� ,إال �أنها تبقى مفيدة كم�صدر للتب�صرّ  ,مثل يف الكثري
من املفاهيم التي ُي�ساء فهمها (يف جمال الطب النف�سي ) عن «الت�شغيلية»
( .)25لكن عندما ي�أتي احلديث �إلى ال�صالحية ,جند �أن ر�ؤى جديدة قد �أتت
باحلري من فل�سفة العلوم التجريبية التي تتعدى املنطق .وهناك ت�شابه
من نوع خا�ص للجدل احلايل ,وهو الذي ظهر يف عمل فيل�سوف العلوم
من �أمريكا ال�شمالية ,وهو فاين ,الذي �أظهر �أنه حتى يف جمال الفيزياء,
ال يوجد هناك معيار ذهبي لل�صالحية ,بل تكون معايري ال�صالحية يف
العلوم مو�ضوعة حمل ًيا يف نهج ُيدعى «التنا�سب مع الغر�ض» بح�سب ما
يبدو منا�س ًبا ملن يعنيهم االمر (.)34
أي�ضا مع ال�صالحية ,هناك تنا�سب جيد بني
وبالتايل فمع املوثوقية و� ً
ق�صة ليوي�س مع هيمبيل مل�ؤمتر عام  1959واليوم .تتبع ر�ؤية ليوي�س
التعددية للعلوم النف�سية التي تقوم على النظرية والتي تبدو للمهتمني بها
«قابلة للعمل بل ومربحة» ,تتبع معيار ال�صالحية التابع لفاين ()1999
واملو�ضوع حمل ًيا «ليتنا�سب مع الغر�ض» .وبتقدمينا للفرتة الزمنية الثالثة
والأخرية ,ن�أتي �إلى ما تعنيه ال�صالحية التي «تتنا�سب مع الغر�ض» ,وب�صفة
خا�صة للبحث االنتقايل يف الطب النف�سي يف القرن الواحد وع�رشين.

الفرتة الزمنية الثالثة :عام  1997وم�ؤمتر داال�س الذي يتحدث
عن التق�سيمات
تعود الأهمية التاريخية مل�ؤمتر داال���س ع��ام  ,1997وال��ذي قام
بتنظيمه الطبيب النف�سي والفيل�سوف الأمريكي� ,سادلري ,تعود �إلى �أنه قد
جمع ولأول مرة وعلى �أ�س�س تعاونية كل جمموعة من جمموعات �أ�صحاب
امل�صالح الأ�سا�سيني والذين يهتموا بالتق�سيمات النف�سية� ,أي لي�س فقط
أي�ضا املر�ضى ومقدمي الرعاية .لقد
الأطباء الإكلينيكيني والباحثني ,بل � ً
عمل م�ؤمتر داال�س على �إلهام �سل�سلة من امل�ؤمترات املُ�شابهة يف مدينة
لندن ,والتي قام با�ست�ضافتها ق�سم ال�صحة التابع للملكة املتحدة باالحتاد
مع منظمة ال�صحة العاملية ,والذي �أدى بدوره �إلى ظهور برنامج تعاوين
املجلة العاملية للطب النفسي
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عن املمار�سات اجليدة يف تقييمات ال�صحة النف�سية (.)35
نحن ن�ؤكد يف الق�سم الأخ�ير هذا �أن التعاون القريب بني الأطباء
الإكلينيكيني/الباحثني واملر�ضى/مقدمي الرعاية هو واحد من املفاتيح
الأ�سا�سية لل�صالحية التي «تتنا�سب مع الغر�ض» يف �أبحاث الطب النف�سي
االنتقالية ,و�أن هذا الأمر �رضوري وذلك لأن الطب النف�سي مميز كعلم طبي,
وذلك لأنه يهتم لي�س بانتظام هذا وتلك يف �أجهزة الإن�سان (فطبيب القب
يهتم بالقلب والأوعية الدموية) ,بل يهتم مبا يدعوه فيل�سوف العقل ,ويلكيز,
«الإن�سان احلقيقي» (� .)36سندر�س كيف �أن اختالفات الأفراد احلقيقية
تنعك�س يف ثالثة حتديات �أمام «ال�صالحية االنتقالية» التي يقدمها مفهوم
اال�ضطراب النف�سي ,وهي معانيها اجلدلية وتع ّقد اعرا�ضها وقيمها.

ال�صالحية االنتقالية واملفاهيم اجلدلية لال�ضطراب النف�سي
لقد كان الطب النف�سي لفرتة طويلة من الن�صف الثاين من القرن
الع�رشين مالح ًقا بال�س�ؤال عما هي طبيعة اال�ضطراب النف�سي� .إن مثل هذا
النوع من الأ�سئلة لي�س بالأمر اجلديد؛ فمنذ الع�صور الكال�سيكية ( )37وعرب
ثقافات متعددة ( )38كان ُينظر �إلى اال�ضطراب النف�سي بطرق عدة ترتاوح
بني الطبية والأخالقية (�أو النف�سية) ,لكن وبعد �أن ق ّدم الطبيب النف�سي
الأمريكي ,زا�زس ,ادعا�ؤه املت�شكك الذي يقول ب�أن اال�ضطراب النف�سي ما
تكاثرا غري م�سبو ًقا
هو �إال خرافة (� ,)39شهدت ال�ستينيات وال�سبعينيات
ً
ملفاهيم خمتلفة عن اال�ضطرابات النف�سية ( ,)40بل وي�ستمر اجلدل بني
مناذج خمتلفة حتى يومنا هذا.
لكن لي�س لدينا هنا م�ساحة وا�سعة لنتحدث عن «�سلبيات و�إيجابيات»
كل النماذج املختلفة يف ه��ذا اجل��دال (�أنظر  41عن ملخ�ص املواقف
الأ�سا�سية) ,لكن من الطرق التي قد ت�ساعدنا على فهم هذا اجلدل ككل هو
نزاعا بني «الثقافات» املتعددة للطب النف�سي� ,أي النماذج املختلفة
اعتباره ً
التي مت ّثل الآراء املتعددة عن اال�ضطرابات النف�سية للعديد من العاملني
املتخ�ص�صني يف ال�صحة النف�سية (الأط��ب��اء واملتخ�ص�صني النف�سيني
أي�ضا �آراء املر�ضى ومقدمي الرعاية .وبالتايل وبعد �أن
واالجتماعيني) و� ً
�أدركنا هذا الأمر ,ي�صبح ال�س�ؤال احلقيقي عن ال�صالحية االنتقالية لي�س �أي
بل ملاذا ,مبعني �آخر ,لن يكون ال�س�ؤال �أي من النماذج املُقرتحة �صحيحة,
بل يكون ملاذا يدور اجلدل حول اال�ضطرابات النف�سية بينما ال يوجد جدل
حول اال�ضطرابات اجل�سدية.
مييل نقاد الطب النف�سي �إلى �أن ُيجيبوا على ال�س�ؤال الذي يبد�أ بلماذا
أي�ضا تعريف اال�ضطرابات
بح�سب �صعوبات التعريف ,لكن من ال�صعب � ً
اجل�سدية ( ,)42مثال هل ُتعترب ال�سمنة وفقدان الأ�سنان ا�ضطرابات؟ وبالتايل
فمن الأف�ضل �أن تكون الإجابة على ال�س�ؤال الذي يبد�أ بلماذا لي�س بح�سب
�صعوبات تعريف مفهوم اال�ضطراب النف�سي ,بل باحلري بح�سب ال�صعوبات
يف اال�ستخدام – جزئ ًيا– والذي يظهر يف االحتياج �إلى نهج حيوي نف�سي
اجتماعي متكامل .قد يعمل الرتكيز الن�سبي على العوامل احليوية يف فروع
الطب �أحادية اجلهاز ,مثل طب القلب ,قد يعمل على املقاربة �إلى طب جيد.
قد نقول ذات الأمر يف بع�ض الأحيان عن علم الأع�صاب� ,إلى درجة �أنه
أي�ضا جمال من املجاالت الطبية �أحادية اجلهاز .لكن يف جمال الطب
هو � ً
النف�سي ال يوجد هناك مقاربة �أحادي اجلهاز ,وذلك لأن الأفراد احلقيقيني
الذين يخت�ص بهم الطب النف�سي هم �أنف�سهم حتت النموذج احليوي النف�سي
االجتماعي يف طبيعتهم.
ففي العمل الإكلينيكي ,قد مت مالحظة �أهمية وجود نهج حيوي نف�سي
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اجتماعي متكامل جتتمع فيه الثقافات املختلفة للطب النف�سي لتخدم
االحتياجات املتعددة للمر�ضى ( ,)43وبالتايل �إذا كان الأمر كذلك يف
العمل الإكلينيكي ,فلماذا ال يكون هكذا يف الأبحاث؟ فتلك الأبحاث �ستجلب
أي�ضا «املخ») ,وهو الذي قد حتدثنا
امل�صادر �إلى نهج تعددي («العقل» و� ً
عنه يف الفقرة رقم  .1وعلى هذا النحو �ستنقلها العديد من النظريات – كما
ومربحة».
قد يقدمها ليوي�س (الفقرة رقم  – )2التي تبدو «قابلة للعمل ُ
وبالتايل فلي�س هذا الأمر مبثابة و�صفة لك�سب �رسيع ,بل عند النظر �إلى هذا
البحث من �أول وهلة ,قد نرى فيه �صالحية انتقالية ,وذلك وبالتوازي مع
معيار فاين الذي مت و�ضعه حمل ًيا «ليتنا�سب مع الغر�ض».

ال�صالحية االنتقالية وتعقّد االعرا�ض النف�سية
لكن ملاذا يتطلب بحث من هذا النوع تعاو ًنا قري ًبا بني الباحثني
واملر�ضى/مقدمي الرعاية؟ ملاذا يتطلب ما هو �أكرث من نهج متكامل بني
التمرن يف الثقافات الطبية املختلفة
باحثني ذي خربة اكت�سبوها بوا�سطة ّ
اخلا�صة بالطب النف�سي – احليوي والنف�سي واالجتماعي؟ �إن مثل هذا
النهج املتكامل �صع ًبا مبا فيه الكفاية ,فلماذا �إذًا نحتاج �أن ن�ضيف مزي ًدا
من حتديات التعاون الأقرب مع املر�ضى ومقدمي الرعاية؟
�إن الإجابة الأق�رص لهذا ال�س�ؤال هو �أن املر�ضى ومقدمي الرعاية
ُي�ضيفوا �إلى خربة الباحثني املُكت�سبة عن طريق التمرن خرباتهم الذاتية
التي مت اكت�سابها عن طريق اخل�برة يف حد ذاتها .ال يوجد هنا فجوة
�صعبه ,بالطبع ,فلدى الكثري من الباحثني املتمر�سني خربة كمر�ضى و/
�أو كمقدمي رعاية ,ولدى الكثري من املر�ضى ومقدمي الرعاية واحد �أو
�أكرث من تخ�ص�صات البحث ,وبالتايل فقد ي�أخذ «التعاون الأقرب» مكا ًنا
ب�أ�شكال عدة وعلى م�ستويات خمتلفة ,وه��ذا بح�سب متطلبات البحث
املطلوب ( .)44ففي اململكة املتحدة ,كان التعاون الأقرب يف كل جماالت
البحث املتعلق بال�صحة بالأمر املعمول به منذ وقت طويل ,هذا بالرغم
من �أن اجلدل م�ستمر حول فوائده ( .)45لكن ولأنه ينبغي �أن يكون كِ ال
النوعني من اخلربة م ًعا ب�شكل �أو ب�آخر ,ف�إذا �أرادنا �أن ننقل بحث ما يف
جمال ال�صحة النف�سية �إلى عامل املمار�سة� ,سيكون هذا نتيجة تع ّقد اعرا�ض
اال�ضطرابات النف�سية.
وم��رة �أخ��رى �ستعمل املقارنة بني طب القلب والطب النف�سي على
تو�ضيح الأمر؛ فالذبحة ال�صدرية (�آالم القلب) مثال تت�شابه من مري�ض
لآخر� ,أما الهالو�س والأوهام والو�ساو�س واالكتئاب وغريها من اعرا�ض
كثريا يف الهيئة واملحتوى ,وذلك من فرد
اال�ضطرابات النف�سية تختلف ً
لآخر ومن ثقافة لآخري وعلى م�ستويات تاريخية خمتلفة .وبالإ�ضافة �إلى
التنوع املُطلق لهذه االعرا�ض� ,إال �أنها على درجة �أكرث بكثري من التباين
يف االختالفات الفردية باملعاين املن�سوبة ,فالهالو�س مثال قد يف�رسها
فر ًدا ما ب�صورة طبية بينما يف�رسها فر ًدا �آخر ب�صورة دينية (� ,)46إال
�أنه من املعروف �أن الهالو�س حتدث ب�صفة عامة بني العامة الطبيعيني
( ,)47وهذا هو املجال الذي ُعرفت فيه الأهمية االكلينيكية التي جتمع بني
التمرن مع اخلربة املُكت�سبة بوا�سطة اخلربة يف
اخلربة املُكت�سبة بوا�سطة
ّ
حد ذاتها (.)48
وبالطبع هناك الكثري الذي مُيكن �أن ت�أتي به اخلربة املُكت�سبة بوا�سطة
التمرن ال�ستعرا�ض مدى تع ّقد االعرا�ض النف�سية ,فبالإ�ضافة �إلى املرجعية
ّ
املوحدة املُ�ستخدمة على نطاق وا�سع يف البحث النف�سي املعا�رص ,هناك
نطاق وا�سع من الو�سائل الأخرى ,كِ ال من الظاهرية والتجريبية والنوعية

والكمية ,التي كانت وال تزال ُت�ستخدم من جانب اخلربات املُكت�سبة بوا�سطة
التمرن فى كل واحدة من تخ�ص�صات البحوث الوا�سعة النطاق واملُ�شار
ّ
�إليها يف نهاية الفقرة رقم  1ب�أعلى.
لكن ولأن هذه الو�سائل قد ف�شلت وهي يف يد اخلربة املُكت�سبة بوا�سطة
لنجرب �شي ًئا
التمرن ,يف اختبار االنتقال ,فلن نحتاج �أقل من علوم جيدة ّ
ّ
جدي ًدا .فالتعاون الأقرب يف حقيقة الأمر هو خطوة كبرية� ,إال �أنها خطوة
تبني على املمار�سة (اجليدة) امل�ؤ�س�سة بالفعل واملتنامية واملتمثلة يف
�إ�شمال املر�ضى ومقدمي الرعاية يف فريق البحث ( ,)45فكما هو مذكور
ب�أعلى ,قد نادى كِ ال من �أن�سيل (للـ  )3 ,RDoCوكوبفري و�آخ��رون (للـ
 )32 ,DSMخلطوة �أكرب� ,أي لتغيري يف النماذج .بالإ�ضافة �إلى ذلك,
هناك موارد متنامية لتعاون �أقرب يف العمل الإكلينيكي والتدريب ,وهو
الأم��ر الذي البد �أن ن�ستنتج منه (�أنظر مثال املعايري الوطنية املنقحة
احلديثة لل�صحة النف�سية التابعة للمملكة املتحدة ,) 49 ,وبالتايل فلم ال
جنرب اخلطوة الأكرب من التعاون الأقرب يف البحث؟
ّ

وتوجه اال�ضطرابات النف�سية
ال�صالحية االنتقالية
ّ
معر�ضا للكثري من التف�سريات
توجه اال�ضطرابات النف�سية
ً
لقد كان ً
النظرية املختلفة ,وذل��ك يف الكثري م��ن اجل��دل ح��ول معاين مفاهيم
اال�ضطرابات ب�صفة عامة ( .)50وباالبتعاد عن هذه االعتبارات النظرية,
جند �أن واح � ًدا من الأمثلة املعا�رصة عن �أهميتها العملية فيما يخ�ص
النتائج هو التوتر بني النتائج الطبية التقليدية ملكافحة االعرا�ض و«منوذج
التعايف» الذي يركّ ز على حت�سني جودة احلياة (.)51
ومرة �أخرى ,من الهام ج ًدا �أن نو�ضح �أن االختالف يف هذا ال�صدد بني
اال�ضطرابات اجل�سدية واال�ضطرابات النف�سية هي فقط م�س�ألة ن�سب� ,إال
�أنه بالرغم من ذلك االختالف الكبري؛ ففي الطب اجل�سدي غال ًبا ما ت�سري
مكافحة االعرا�ض وجودة احلياة م ًعا (مثل يف مكافحة الذبحة ال�صدرية),
�أما يف الطب النف�سي فالعالقة �أكرث تعقي ًدا ,فهي جزئ ًيا م�س�ألة تتعلق بالآثار
اجلانبية؛ فمثال قد ت�ساعد العقاقري امل�ضادة للذهان يف مكافحة اعرا�ض
الذهان� ,إال �أن هذا على ح�ساب الآثار اجلانبية التي قد ُت�ضعف يف بع�ض
احلاالت جودة حياة املرء ,وذلك بتقليل قدرته على اال�ستمرار يف وظيفة
أي�ضا م�س�ألة عدم املباالة بالطرق
ما �أو احلفاظ على عالقة �شخ�صية� .أنها � ً
قيم ,ففي حالة الهالو�س
قيم بها االعرا�ض النف�سية �أو ال ُت ّ
املختلفة التي ُت ّ
مثال ,و�سواء كان تقييمها دين ًيا �أم طب ًيا ,مُيكن �أن يختربها فرد ما ب�صورة
�إيجابية و�آخر بطريقة �سلبية (.)52
لتوجه اال�ضطرابات النف�سية هي الطريقة التي
من اجلوانب الأخرى
ّ
يكون بها لبع�ض اال�ضطرابات جوانب �إيجابية �إلى جانب جوانبهم ال�سلبية
الوا�ضحة ,والتي ت�شمل يف بع�ض احلاالت مهارات معرفية قوية� .إن هذه
اجلوانب الإيجابية بالأمر الالزم جلودة احلياة كنتيجة مرغوبة ,وذلك –
يف حال مت تعريفها وتطويرها – لأنها جتلب معها �إمكانيات متطورة
للت�شغيل .فقد كان القلق ( )53وا�ضطرابات املزاج ( )54مثال مت�صلني
بالإبداع ,وقد بد�أ تعيني الكثري من مر�ضى الذاتوية يف بع�ض ال�صناعات
متيزهم اخلا�ص باملهارات املعرفية (.)55
العالية التقنية ,وذلك ب�سبب ّ
بالإ�ضافة �إلى ذلك ,هناك الكثري والكثري من الدالئل التي تقرتح �أن الأفراد
الذين يعانوا من ا�ضطرابات نف�سية معينة قد يكونوا �أكرث عقالنية يف
مهارات معينة �أكرث من العامة الذين ال يعانوا من �أي اعرا�ض �إكلينيكية
( ,)56مثال �أن مر�ضى الف�صام �أقل ُعر�ضة للميل الطبيعي للمقامرة عندما

يواجهون خ�سارة معينة ( ,)57و�أن مر�ضى الذاتوية �أكرث متا�سكًا بن�سب
عقالنية عند �صنع قرارات تدخل يف مكا�سب مادية محُ تملة ,وذلك لأنهم
لي�سوا م�شو�شني بالكلمات ال�سياقية العاطفية كالآخرين (.)59 ,58
أي�ضا الكثري من الدالئل ب�أن ال�ضالالت والذكريات امل�شوهة,
هناك � ً
وال��ت��ي ُتعترب دائ� ً�م��ا ح��االت منوذجية م��ن الالعقالنية ,مثل اعرا�ض
دورا
اال�ضطرابات النف�سية واالعرا�ض النف�سية ع�صبية ,مُيكن �أن تلعب ً
واقع ًيا ومعرف ًيا ناف ًعا .قد تعمل ال�ضالالت على تقليل القلق وتمُ كّن من
التعلم الطبيعي ال�ستعادة الذاكرة وتقويتها بعد مرحلة بداية الذهان ,وذلك
بتقدمي بع�ض التف�سريات ملحفزات فرط الظواهر ( .)60قد ُت�ساعد الذكريات
امل�شوهة وق�ص�ص التخريف املرء الذي يعاين من �ضعف الذاكرة على �أن
ي�ستعيد بع�ض احل�س بذاته وذلك بت�أثريات �إيجابية للرفاهية وتنظيم احلالة
املزاجية واالجتماعية (.)62 ,61
�شجع على وجود
ي
هذا
كل
يف
فا�صال
ًا
ث
حدي
ومرة �أخرى ,لي�س هناك
ُ ّ
تعاون �أقرب يف البحث ,فبالرغم من ذلك مت قبول احلديث يف �سيا�سته
وممار�سته ,مع وجود موارد متنامية لو�سائل �أكرث فاعلية للعمل بتعاون
تنوع النتائج املرغوبة .ففي اململكة املتحدة مثال ,تعمل املعايري
جتاه ّ
املهنية الوطنية املذكورة ب�أعلى ( )49على جلب الإنتاج امل�شرتك مع
مهارات املمار�سة التي تقوم على القيم ( )63كم�صادر ثنائية للعناية
املوجهة ناحية التعايف .لقد كان هناك حركات مبكرة ناحية التعاون
أي�ضا خطوات
الأق��رب يف البحث يف جمال الطب اجل�سدي ( )64وهناك � ً
لتقوية اال�ستمرارية بني الطب النف�سي والعقاقري اجل�سدية ,وهناك تو�سيع
للممار�سة التي تقوم على القيم من ال�صحة النف�سية �إلى مناطق �آخري يف
الطب والعناية اجلراحية ( ,)65وبالتايل ف�أن الطب النف�سي وهو يعمل على
تطوير املزيد من النماذج التعاونية ملواجهة حتديات االنتقال ال�شديدة,
�سيكون قائ ًدا يف جمال الطب ككل.

اخلامتة
لقد قمنا يف هذه املقالة با�ستعرا�ض درو�س مل�ستقبل االنتقال البحثي
يف الطب النف�سي ,وذلك من خالل ثالثة فرتات زمنية من تاريخ الطب
النف�سي يف القرن الع�رشين ,وهم:
عام  1913ون�رش «علم النف�س العام» اخلا�ص بجا�سبري ,وقد كان
الدر�س املُ�ستفاد هو �أننا البد �أن نحذر من احللول ال�سهلة («الر�سالة
ال�صغرية التي ت�أتي من الأ�ساطري» اخلا�صة بهوف) و�أن نتبنى بدال من
نهجا تعدد ًيا ي�شمل املوارد التي تت�ساوى مع علوم العقل (والتي ت�شمل
ذلك ً
أي�ضا علوم املخ.
العلوم االجتماعية) و� ً
عام  1959ومولد التق�سيمات احلالية التي تقوم على االعرا�ض وهي
التي كانت رد ليوي�س على حما�رضة هيمبيل التي كانت تتحدث عن املذهب
التجريبي املنطقي ,وقد كان الدر�س امل�ستفاد هو �أن املوثوقية (ك�أ�سا�س
علوم املالحظة) يف االبحاث التعددية كما يف غريها من االبحاث ,بالأمر
فهما عن ال�صالحية يكون منا�س ًبا
ال�رضوري� ,إال �أنه البد �أن ن�ضيف �إليها ً
لتحديات الأبحاث االنتقالية.
ع��ام  1997وم�ؤمتر داال���س ,وال��ذي منه �أت��ى در���س �أن واح�� ًدا من
املفاتيح لتلك «الأبحاث االنتقالية» كما ندعوها هو التعاون الأقرب يف
الأبحاث التي جتمع بني م�صادر اخلربة املُكت�سبة بوا�سطة التدريب و ه�ؤالء
ذي اخلربة املُكت�سبة بوا�سطة اخلربة يف حد ذاتها� .إن مثل هذا التعاون
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يحمل الكثري من التحدي وقد ي�أخذ �أ�شكاال خمتلفة بح�سب متطلبات البحث
 �إال �أن �أهميته التي مُيكن �أن نراها من �أول وهلة تت�ضح يف,املطلوب
 وب�صفة,التحديات الفريدة �أمام االنتقال ب�سبب تع ّقد اال�ضطرابات النف�سية
.تنوع نتائج العالج املطلوبة
ّ خا�صة كما ُيظهرها
وب�أخذ هذه الدرو�س م ًعا – النهج التعددي واملوثوقية وال�صالحية
والتعاون الأقرب بني �أ�صحاب امل�صالح ذي ال�صلة باملو�ضوع – نقدم
�إطار عمل جديد للعلوم النف�سية التي ت�شري �إلى انتقال ناجح من الأبحاث
. وذلك بناء على التطور الذي حدث يف القرن الع�رشين,�إلى املمار�سة
�إن اختياراتنا للفرتات الزمنية لي�ست بالطبع نهائية يف تاريخ الطب
 بل �أن الدرو�س التي تقدمها هي بحق لتجعلنا,النف�سي يف القرن الع�رشين
, �إن هذه الدرو�س, بالإ�ضافة �إلى ذلك.ننظر �إلى امل�ستقبل ولي�س �إلى الوراء
 بل �أن حتدي, ال تقت�رص على الطب النف�سي وحده,كما قد �أ�رشنا �ساب ًقا
االنتقال �أكرب بكثري يف الطب النف�سي عن غريه من جماالت الطب الأخرى
 ولكن الأمر, ف�أن املخ �أكرث تعق ًدا من القلب مثال,وذلك ب�سبب مدى تع ّقده
احلا�سم يف االنتقال هو التع ّقد ال�شديد يف اخلربات احلقيقية لال�ضطرابات
 لي�س هناك �أقل, وكما قد �أ�رشنا �ساب ًقا يف الفرتة الزمنية الثالثة.النف�سية
من ثالثة طرق مميزة تكون فيها خربات اال�ضطرابات النف�سية �أكرث تعق ًدا
 وبالتايل فهناك القليل من.من نظرياتها يف جماالت �أخرى مثل طب القلب
ال�شك الذي يقول �أنه عند النظر �إلى اخللف جند �أن االنتقال كان بطي ًئا ليجد
 وذلك مع �أخذ درو�س, ولكن الأ�سباب مت�ساوية,طريقه يف الطب النف�سي
املا�ضي يف االعتبار ومع الكثري من امل�صادر اجلديدة يف اليد لننظر �إلى
.الأمام بثقة حتى نحقق النجاح

�شكر خا�ص
�شكرا جزيال لدعم جمل�س بحوث الفنون والعلوم
ً يقدم بورتولوتي
الإن�سانية لتح�ضري هذه املقالة (املعرفة ال�ساذجة النابعة من نق�ص
.)AH/K003615/1 : رقم املنحة,الإدراك

:املراجع
1. World Health Organization. The ICD-10 classification of
mental and behavioural disorders: clinical descriptions
and diagnostic guidelines. Geneva: World Health
Organization, 1992.
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and
statistical manual of mental disorders, 5th ed. Arlington:
American Psychiatric Association, 2013.
3. Insel TR. Transforming diagnosis. www.nimh.nih.gov.
4. Insel TR, Lieberman JA. DSM-5 and RDoC: shared
interests. www.nimh.nih.gov.
5. Zachar P. A metaphysics of psychopathology. Cambridge:
MIT Press, 2014.
6. Jaspers K. Allgemeine Psychopathologie. Berlin: SpringerVerlag, 1913.
7. Stanghellini G, Fuchs T (eds). One century of Karl Jaspers’
General Psychopathology. Oxford: Oxford University
Press, 2013.
8. Broome MR. Jaspers and neuroscience. In: Stanghellini
G, Fuchs T (eds). One century of Karl Jaspers’ General
Psychopathology. Oxford: Oxford University Press,
2013:121-32.
املجلة العاملية للطب النفسي

14

to illness and health. Oxford: Oxford University Press,
1997:227-50.
47. Johns LC, van Os J. The continuity of psychotic
experiences in the general population. Clin Psychol Rev
2001;21:1125-41.
48. Warnes A, Strathdee G, Bhui K. On learning from the
patient: hearing voices. Psychol Bull 1996;20:490-2.
49. Skills for Health. Mental Health National Occupational
Standards. www.skillsforhealth.org.uk.
50. Fulford KWM. Nine variations and a coda on the theme
of an evolutionary definition of dysfunction. J Abnorm
Psychol 1999; 108:412-20.
51. Slade M, Amering M, FarkasMet al. Uses and abuses
of recovery: implementing recovery-oriented practices in
mental health systems. World Psychiatry 2014;13:12-20.
52. Jackson M, Fulford KWM. Spiritual experience and
psychopathology. Philosophy, Psychiatry & Psychology
1997;4:41-66.
53. Stossel S. My age of anxiety: fear, hope, dread, and
the search for peace of mind. New York: Knopf Books,
Random House, 2013.
54. Jamison KR. Touched with fire: manic depressive illness
and the artistic temperament. New York: Free Press,
1994.
55. Hodson H. Rise of the autistic workforce. New Scientist,
May 29, 2013.
56. Craigie J, Bortolotti L. Rationality, diagnosis and legal
recognition in psychiatry. In: Sadler J, van Staden W,
Fulford KWM (eds). Oxford handbook of psychiatric
ethics. Oxford: Oxford University Press (in press).
57. Brown JK, Waltz JA, Strauss GP et al. Hypothetical
decision making in schizophrenia: the role of expected
value computation and “irrational” biases. Psychiatry
Res 2013;209:142-9.
58. Tateno M. The understanding of cognitive abilities in
Asperger’s disorder by using a modified prisoner’s
dilemma game with a variable payoff matrix. Am J Clin
Med Res 2013;1:75-6.
59. De Martino B, Harrison N, Knafo S et al. Explaining
enhanced logical consistency during decision making in
autism. J Neurosci 2008;28:10746-50.
60. Mishara A, Corlett P. Are delusions biologically
adaptive? Salvaging the doxastic shear pin. Behav Brain
Sci 2009;32:530-1.
61. Hyd_en L, € Orulv L. Narrative and identity in Alzheimer’s
disease: a case study. J Aging Stud 2009;23:205-14.
62. Fotopoulou A. False selves in neuropsychological
rehabilitation: the challenge of confabulation.
Neuropsychol Rehab 2008;18: 541-65.
63. Fulford KWM. Values and values-based practice in
clinical psychiatry. In: Gelder MG, Andreasen N, Geddes
J (eds). New Oxford textbook of psychiatry, 2nd ed.
Oxford: Oxford University Press, 2009:32-8.
64. James Lind Alliance. www.lindalliance.org.
65. Fulford KWM, Peile E, Carroll H. Essential values-based
practice: clinical stories linking science with people.
Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
DOI 10.1002/wps.20139

15

املجلة العاملية للطب النفسي

with the International Classification of Diseases, 8th
revision. Geneva: World Health Organization, 1974.
28. World Health Organization. Mental disorders: glossary
and guide to their classification in accordance with
the ninth revision of the International Classification of
Diseases. Geneva: World Health Organization, 1978.
29. American Psychiatric Association. Diagnostic and
statistical manual of mental disorders. 3rd ed. Washington:
American Psychiatric Association, 1980.
30. Fulford KWM, Sartorius N. A secret history of ICD and
the hidden future of DSM. In: Broome M, Bortolotti L
(eds). Psychiatry as cognitive neuroscience: philosophical
perspectives. Oxford: Oxford University Press, 2009:2948.
31. Various contributors. Discussion. In: Zubin J (ed). Field
studies in the mental disorders. New York: Grune and
Stratton, 1961:23- 50.
32. Kupfer DJ, First MB, Regier DE. Introduction. In: Kupfer
DJ, First MB, Regier DE (eds). A research agenda for
DSM-V. Washington: American Psychiatric Association,
2002:xv-xxiii.
33. Lewis A. Foreword. In: World Health Organization.
Mental disorders: glossary and guide to their classification
in accordance with the ninth revision of the International
classification of diseases. Geneva: World Health
Organization, 1978:5.
34. Fine A. The natural ontological attitude. In: Boyd R,
Gasker P, Trout JD (eds). The philosophy of science.
Cambridge: MIT Press, 1999:261-77.
35. National Institute for Mental Health in England (NIMHE)
and the Care Services Improvement Partnership. 3 keys to
a shared approach in mental health assessment. London:
Department of Health, 2008.
36. Wilkes KV. Real people: personal identity without
thought experiments. Oxford: Clarendon Press, 1988.
37. Kenny AJP. Mental health in Plato’s Republic. Proc Brit
Acad 1969;5:229-53.
38. Robinson D. Wild beasts and idle humours. Cambridge:
Harvard University Press, 1996.
39. Szasz TS. The myth of mental illness. Am Psychol
1960;15:113-8.
40. Fulford KWM. Mental illness: definition, use and
meaning. In: Post SG (ed). Encyclopedia of bioethics,
3rd ed. New York: Macmillan, 2003.
41. Bortolotti L. Rationality and sanity: the role of rationality
judgements in understanding psychiatric disorders.
In: Fulford KWM, Davies M, Gipps R et al (eds). The
Oxford handbook of philosophy and psychiatry. Oxford:
Oxford University Press, 2013:480- 96.
42. Fulford KWM. Moral theory and medical practice.
Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
43. Ghaemi NS. The rise and fall of the biopsychosocial
model: reconciling art and science in psychiatry.
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010.
44. Wallcraft J, Schrank B, Amering M (eds). Handbook
of service user involvement in mental health research.
London: Wiley, 2009.
45. Wykes T. Great expectations for participatory research:
what have we achieved in the last ten years? World
Psychiatry 2014; 13:24-7.
46. Jackson MC. Benign schizotypy? The case of spiritual
experience. In: Claridge GS (ed). Schizotypy: relations

SPECIAL ARTICLE

مقالة خاصة

New trends in assessing the outcomes of mental
اجتاه جديد في تقييم نتائج مداخالت الصحة النفسية
health interventions
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King’s College London, Health Service and Population Research Department, Institute of Psychiatry, Denmark Hill, London SE5 8AF, UK
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املرحلة ( 1التجارب الب�رشية املبكرة)ُ ,يحتمل �أن تكون النتائج الأ�سا�سية
حتمل التدخالت اجلديدة واال�ستجابة للجرعات
املثرية لالهتمام هي ّ
العالجية .ويف املرحلة ( 2التجارب االكلينيكية املبكرة) تعمل ق�ضية
النتائج احلا�سمة على تقدير حجم ت�أثري التدخالت ,مبعني �آخر هل يوجد
هناك دالئل مبكرة تقول ب�أن التدخالت فعالة ,وكيف تكون فعالة؟ يف
املرحلة ( 3التدخالت االكلينيكية املت�أخرة) النتيجة الأ�سا�سية االكرث
أخريا,
حتدي ًدا – ما قدر فاعلية التدخل بني العامة الروتينيني املهتمني؟ � ً
ويف املرحلة ( 4التطبيق) ي�صبح تركيز النتيجة �أكرث واقع ًيا ,ف�إلى �أي مدى
مُيكن �أن تتكرر فوائد املرحلة  2و 3يف املمار�سات االكلينيكية الروتينية؟

القرار  :3ما هو جمال النتيجة؟
متميز من الناحية املفاهيمية للنتيجة .لقد
مكون ّ
�إن جمال النتيجة هو ّ
قام ا�ستطالع منهجي بتعريف �سبعة فئات ملجال النتيجة ,وهم الرفاهية
واملعرفة/العاطفة وال�سلوكيات وال�صحة اجل�سدية والعالقات ال�شخ�صية
والعالقات االجتماعية واخلدمات ( .)15ينبغي �أن يكون اختيار جمال
قرارا منف�صال عن مقيا�س النتيجة
�أو جماالت النتيجة التي نود تقييمها ً
و�ساب ًقا له ( .)16ومن خالل خرباتنا ,نحن نعرف �أن هذا االختالف غال ًبا ما
يكون مهمال� .إن اخللط بني اختيار جمال النتيجة واختيار مقيا�س النتيجة,
ي�ؤدي �إلى ثالثة م�شكالت ,وهم :الت�ضارب وحمدودية الأهمية والظلم.
عند تقييم النتيجة اخلا�صة بتدخل ما ,من ال�شائع �أن نهمل حتديد
التقنية املق�صودة للأفعال وم�سار ال�سببية من وقت التدخل �إلى ظهور
النتيجة ,هذا بالرغم من الإجماع العلمي ب�أن التقييم البد �أن يت�ضمن تعريف
�أ�سا�س النظرية لتدخل ما (� .)13إن غياب منوذج قابل لالختبار يعني �أن
الأ�سا�س املنطقي الختيار جمال النتيجة ال مُيكن اختباره ,وبالتايل فمن
املحتمل �أن يعك�س االختيار االفرتا�ضات االكلينيكية احلالية «االمر املهم».
لقد كان هناك حركة عامة جتاه النتائج االكلينيكية (مثل االعرا�ض) من
جراء ا�ستخدام بيانات اخلدمة (مثل معدالت �إعادة االحتجاز بامل�ست�شفى),
وحديثًا جت��اه ج��ودة احلياة املتعلقة بال�صحة كنهاية اكلينيكية يف
الأبحاث التي تقوم على النتائج� ,إال �أن النتيجة هي �أن قاعدة الدليل تبقى
فقرية من ناحية التدخالت التي ت�ستهدف بع�ض جمالت النتائج الهامة,
مثل الأمل والتمكني (� .)17سيعمل التعريف ال�رصيح – مع وجود �أ�سا�س
منطقي – الختيار جمال النتيجة ,على زيادة التما�سك النظري بني التدخل
والنتيجة.

أي�ضا عند تقييم تدخالت
�إن اعتبار جماالت النتيجة بالأمر الهام � ً
النظام الكامل ,مثل مناذج اخلدمة� ,أو عند �إدخ��ال تقييم النتيجة �إلى
املوا�ضع االكلينيكية الروتينية .حتتاج �أنظمة ال�صحة النف�سية �إلى �أن حتقق
العديد من الأهداف ,والتي ت�شمل فوائد للمري�ض وتقليل ال�رضر وحماية
العامة وحتقيق القيمة .مُيكن القول �أن اختيار جماالت النتيجة يبعث
بر�سالة وا�ضحة عن التوازن الن�سبي لهذه الأهداف ,وبالتايل فهو له ت�أثري
على الثقافة التنظيمية ,وهي و�سيلة من الو�سائل التي مُيكن بوا�سطتها ان
تتحدث املنظمة عن ما هو هام ,مبعنى �آخر عن «عملها الأ�سا�سي».
أخريا ,يعمل التعريف ال�رصيح ملجال النتيجة على تقليل مدى ظلم
� ً
احلكم على النجاح فيما يتعلق بجوانب حياة املري�ض التي هي خارج
نطاق حتكّم خدمات ال�صحة النف�سية� .إن التقارير االجتماعية عن اعتالالت
ال�صحة النف�سية ,مثل الفقر وعدم امل�ساواة االجتماعية ,بالأمور امل�ؤ�س�سة
جي ًدا ( )18وال ت�ستطيع اخلدمات ب�صفة عامة �أن ت�ؤ ّثر على التقارير
االجتماعية ,وقد تكون مقايي�س جودة احلياة املرتبطة بال�صحة ح�سا�سة
ب�صورة غري كافية .هناك نهج بديل وهو تعريف جماالت النتائج الأكرث
قر ًبا ,مثل االعرا�ض �أو دعم التعايف.

القرار  :4ما هو م�ستوى التقييم؟
وا�ضحا ,وذلك من خالل امل�ستوى
من الهام �أن يكون م�ستوى التقييم
ً
النف�سي الداخلي للفرد (مثل االع��را���ض) عن طريق البيئة االجتماعية
املبا�رشة وتلك ال�شخ�صية (مثل مقدمي الرعاية وال�شبكات االجتماعية)
وحتى امل�ستويات البيئية الأو�سع (مثل الو�صمة) ,مثال وفيما يتعلق
والتميز املرتبط بالأمرا�ض النف�سية,
بالتدخالت التي ترتبط بالو�صمة
ّ
يقيم نتائج برنامج وطني ,مثل برنامج «تغيري احلمالت
ب�إمكان الفرد �أن ّ
االنتخابية» يف بريطانيا ( )19با�ستخدام ا�ستطالعات العامة كامال ()20
�أو البع�ض من العامة ,مثل ال�صحفيني (� ,)21أو النتائج التي قام بتقييمها
م�ستخدمو خدمات ال�صحة النف�سية الفردية ( .)22مُيكن اعتبار كل هذه
ومكملة للنتائج.
مبثابة مقايي�س �صاحلة بل ُ

القرار  :5نتائج �إكلينيكية �أم نتائج تعايف؟
وال تزال تقييمات النتائج دول ًيا تركز ب�صورة �أ�سا�سية على النتائج
االكلينيكية التقليدية ,مثل االعرا�ض والعجز االجتماعي وا�ستخدام اخلدمة
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�شيوعا
(مثل معدالت االحتجاز بامل�ست�شفى) .تعمل املقايي�س الأربعة الأكرث
ً
على تقييم العجز االجتماعي (ميزان نتائج �صحة الأم��ةHONOS ,
( ) (23واالعرا�ض (النتائج االجتماعية يف التقييمات الروتينية – قيا�س
النتائج CORE-OM (24) ,وا�ستبيان النتائجOQ-45 ( )25( ,45-
واالحتياجات (تقييم االحتياجات التابع لكامربويل .CAN ( )26 ( ,وقد
مت تفوي�ض كل هذا لال�ستخدام املحلي �أو يف املناطق الكُربى ب�أ�سرتاليا
( )27وكندا ( )28و�إجنلرتا ( )29وهولندا ( )30ونيوزيالندا ( ,)1وت�شرتك
هذه املقايي�س يف �أنها تقي�س النتائج االكلينيكية.
موجهه
يوجد هناك � ً
إجماعا دول ًيا جدي ًدا ب�أن اخلدمات البد �أن تكون ّ
ناحية التعايف ( ,)31وقد مت تعريف التعايف ب�أنه «و�سيلة فريدة و�شخ�صية
ب�صورة متعمقة لتغيري اجتاهات الفرد وقيمه وم�شاعره و�أهدافه ومهاراته
أي�ضا «و�سيلة حلياه ُم�شب َعة ومليئة بالأمل وامل�شاركة,
و�/أو �أدواره» ,وهو � ً
وحتى يف ظل امل��ح��دودي��ات التي ي�سببها امل��ر���ض» (� .)32أن �أف�ضل
املمار�سات الدولية تخرج �إلى ال�ضوء يف الوقت احلايل ( ,)33ويت�ضح �أن
التوجه نحو التعايف
التحول التنظيمي وذلك لتطوير
هناك احتياج �إلى
ّ
ّ
التحول ت�أكي ًدا �أكرب على ال�رضورة الأخالقية
اجتاهات
بع�ض
( .)34ت�شمل
ّ
للطب احليوي لتطوير اال�ستقاللية ( )35والقوى العاملة التي قد تغيرّ ت ()36
وت�أكي ًدا �أكرث على اختيارات املري�ض والأهداف املختلفة للعناية ال�صحية,
وهو الأمر الأكرث �صلة باملو�ضوع .لقد قام ريبري وبريكينز بتلخي�ص هذا
التحدي ( )37كالتايل« :لقد مت �إحالل مقايي�س النجاح التقليدية – ت�سكني
االعرا�ض وترك اخلدمة – ب�أ�سئلة عما �إذا كان ب�إمكان الأفراد فعل الأمور
التي ُتعطى معني وهدف حلياتهم ,بغ�ض النظر عما �إذا كانت م�شكالتهم
م�ستمرة وما �إذا كانوا ي�ستمرون يف طلب م�ساعدة ودعم»� .إن التحدي هو
قيا�س التعايف كنتيجة بطريقة تكون جمتمعة وحتمل الكثري من املعاين.
كيف مُيكن فعل ذل��ك؟ لقد قام ا�ستطالع منهجي عن �إط��ارات عمل
التعايف بتعريف خم�سة و�سائل تعايف �أ�سا�سية ,وهي :التوا�صل (االندماج
االجتماعي) والأم��ل والتفا�ؤل وتطوير �شخ�صية �إيجابية ووجود معني
للحياة والتمكني – �إطار عمل الـ )� .CHIME (38إذا كان هدف �أنظمة
ال�صحة النف�سية هو حت�سني �أمر التعايف� ,إذًا ف�أن نتائج التعايف هذه هي
مبثابة جماالت منا�سبة للهدف ,وهناك مقايي�س جديدة متاحة يف الوقت
احلايل (.)39
هناك اق�تراح ما يقول �أن تقييم النتائج الب��د �أن يقي�س الأدوار
تقوي ال�شخ�صية االجتماعية والأهداف الفردية
القيمة التي
ّ
االجتماعية ّ
التي ت�ساهم يف الهوية ال�شخ�صية (.)40
القيمة  :املوظف و�أحد �أفراد الأ�رسة وال�صديق
ت�شمل الأدوار االجتماعية ّ
واملواطن والفرد احلر (غري �سجني) وغريهم ,ف�أن قيمتهم ثابتة غري متغرية؛
ف�أغلب (وبالطبع لي�س كل) النا�س يرغبون يف �أيجاد عمال وعالقات
اجتماعية وات�صاال مع �أ�رسهم و�صدي ًقا مقر ًبا واملقدرة على ممار�سة حقوق
املواطنة مثل حق الت�صويت ,و�أال ُيحتجزون مب�ست�شفى �أو �سجن ,وغريها
الكثري ,لكن مييل التقييم �إلى �أن يكون كم ًيا وثنائ ًيا (�أو على الأقل على
مقيا�س ترتيبي ,مثل ذلك املقيا�س ذو الرتتيبات التالية :ال يعمل ,عمل
تطوعي ,عمل بن�صف دوام ,عمل بدوام كامل) وبالتايل فمن ال�سهل التجميع
مع خ�سارة قليلة يف املعني� .إن امليزة الأولية ملقايي�س النتائج هذه هي
�أنها ترتكز على قيم اجتماعية طبيعية وبالتايل فهم يتجنبون خف�ض
التوقعات املرتبطة باملر�ض� ,سواء من جانب العاملني ,مبحاولة منهم
ليكونوا واقعيني� ,أو من جانب املر�ضى الذين ي�ؤمنون بو�صمة عما مُيكن
�أن يتوقعوا من احلياة ( ,)41وحيث �أن �أغلب الأدوار االجتماعية القيمة
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تدور خارج �أنظمة ال�صحة النف�سية ,فهم يعملون على توجيه ن�شاط اخلدمة
جتاه زيادة الدمج وامل�شاركة من جانب الفرد يف بيئته االجتماعية ,وذلك
بدال من ت�شجيع ر�ؤية الفرد التي ترتكز على اخلدمة� .إن امل�ساوئ الأ�سا�سية
هي ثباتها – فبع�ض الأفراد يعي�شون ب�صورة جيدة ج ًدا بدون ا�صدقاء �أو
�رشيك حياة �أو حتى وظيفة.
تختلف الأهداف الفردية من فرد لآخر ,فال تتكون املقايي�س املوحدة
من بنود مثل «ال�سباحة مع الدرافيل» �أو �أي من الأهداف اخلا�صة الأخرى
التي ي�ضعها الأفراد ويحققونها يف رحلة تعافيهم .مُيكن �أن ُتنتقد وب�صورة
ُمربرة �أي حماولة تعمل على �سحق الهوية ال�شخ�صية �إلى قوالب مت حتديدها
�ساب ًقا ,وذل��ك لأنها �ستفقد املعني .وبالطبع ال يعني هذا �أن الأه��داف
ال�شخ�صية ال ينبغي �أن ُت�شتمل يف تقييم النتائج – فهم يبقوا متمركزين
بالرغم من ال�صعوبات يف تقييم حتقيق الهدف ال�شخ�صي ,لكن بدال من
ذلك ,وكما يقول ماك نامارا (�« ,)42إن التحدي هو جعل ما هو هام قابلاً
للقيا�س ,ولي�س جعل ما هو قابل للقيا�س بالأمر الهام» .وبالتايل فقد تقي�س
ا�سرتاتيجية تقييم النتيجة الكلية �أمرين ,الأول هو م�ؤ�رش جودة احلياة
املو�ضوعية ,مثل مالئمة ال�سكن وال�صداقة والأم��ان والعمل والعالقات
القريبة ,والثاين هو التق ّدم جتاه الأهداف ال�شخ�صية.

القرار � :6أيه وجهة نظر؟
لنقرتح �أن نتائج املري�ض هي حمور الرتكيز الأ�سا�سي� ,إذا كان احلال
هكذا يبقى ال�س�ؤال �أيه وجهة نظر ُت�ستخدم؟ لقد كان ُي�ستخدم منظورين
ب�صفة �أولية لتقييم النتائج؛
الأول ,وهو ما نراه نحن الأكرث مترك ًزا ,هو منظور املري�ض ,وهناك
متييز جديد فيما يتعلق باملقايي�س املتعلقة باملري�ض وذلك بني التقييمات
املوجهة ناحية خربة ا�ستخدام خدمات ال�صحة النف�سية و�أنظمتها – مقيا�س
ّ
اخلربة الذي يرتبط باملري�ض ( – )PREMsوالتقييم الذي يعمل على
التقاط مكا�سب �صحية مبا�رشة – مقايي�س النتائج التي تتعلق باملري�ض
( ,)PROMsوب�صفة خا�صة ا�ستخدام ال��ـ  PROMsالتي يقدمها
املري�ض ( .)43( )PG-PROMsيوجد هناك نطاق من الـ PROMs
وهو يتجاوز كِ ال من النتائج االكلينيكية ونتائج التعايف (� .)47-44إن
تطوير الـ  PREMsمبثابة مرحلة مبكرة ,وقد كان تركيزها الأ�سا�سي
على الر�ضا وخربة العناية ,و�أن املحدودية الأ�سا�سية للـ  PREMsهو
�أنها قد تقلل الرتكيز على «احلياة بعي ًدا عن املر�ض» ,و�أن الأفراد الذين
يلج�ؤون �إلى خدمات ال�صحة النف�سية ملدة طويلة من الزمن �أكرث ُعر�ضة
لأن يحيوا يف «م�ؤ�س�سة افرتا�ضية» حيث تكون اجلوانب الأ�سا�سية للهوية
(ال�شبكة االجتماعية والإح�سا�س بالذات وال�سكن وغريها) مدونة يف املر�ض
أثرا
النف�سي (� )48إن الـ  ,PREMsمثل الر�ضا ,مبثابة ً
حكما طبيع ًيا مت� ً
باملجموعة املرجعية للفرد ,وبالتايل فمن املمكن احل�صول على تقييمات
�إيجابية للأفراد الذين ي�ستخدمون خدمات ال�صحة النف�سية ب�سبب جمموعة
قيم ب�صورة �إيجابية,
مرجعية غري منطية� .إن �ضعف الـ  PREMsهذا ُي ّ
تقيم منظمات ال�صحة
وذلك لأن التوقعات املنخف�ضة تعني �أنه ينبغي �أن ّ
النف�سية �إلى �أق�صى حد ممكن مدى النجاح وذلك با�ستخدام النتائج بدال من
مقايي�س اخلربة.
ثان ًيا منظور الطبيب االكلينيكي ,وبالطبع الرتكيز التقليدي يف �أنظمة
ال�صحة النف�سية ( .)51-49توجد املقايي�س التي ترتبط بالعاملني لأغلب
جماالت النتيجة ,ولطاملا كان ُي�سمى هذا املنظور التقييم «املو�ضوعي»

و ُي�سمى تقدير املري�ض بالتقييم «الذاتي» ,لكن يف حقيقة الأم��ر ,متيل
تقييمات العاملني �إلى �أن تنحاز ,وذلك ب�سبب التدريب الطبي مثال (,)52
وقد اكت�شفت بع�ض الدرا�سات �أن تقييمات املري�ض ,ولي�س تقييمات
العاملني� ,أكرث م�صداقية (� .)53إن احلقيقة هي �أن كِ ال من منظوري املر�ضى
والعاملني مت�أثرة بنطاق كبري من العوامل ,وكِ الهما يقدمان معلومات
مفيدة وتكميلية عن النتيجة .البد �أن يقوم التوازن الن�سبي املُقدم لكِال
املنظورين على الأخالقيات العلمية وعلى اعتبارات طبية وواقعية.
والأن �سندر�س تقييم النتائج من منظور املري�ض.

القرار  :7مواطن �ضعف �أم مواطن قوة؟
لقد �أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أن ال�صحة هي «حالة من كمال
العافية اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية؛ فهي لي�ست جمرد حالة من
غياب املر�ض �أو العجز» (� ,)54إال �أن ت�أ�سي�س خدمات موجهة نحو ال�صحة
ولي�س خدمات موجهة نحو الداء قد �أثبت �أنه بالأمر ال�صعب �أكرث مما قد
يقرتح و�ضوح هذا الإع�لان .وفيما يتعلق بالنتائجُ ,تركّ ز �أغلبية كبرية
من املقايي�س املُ�ستخدمة يف البحث واملمار�سة على االمرا�ض النف�سية –
حت�سن الظواهر الغري مرغوبة مثل االعرا�ض
فهي تعمل على تقييم مدى ّ
�أو امل�شكالت املعرفية وانخفا�ض عوامل اخلطر مثل ال�ضغوط �أو حتقيق
م�ستوى منا�سب من الأداء ,ويعمل القليل منها على تقييم ال�صحة النف�سية,
مثل ا�ستخدام القوة ( )55وتطوير عوامل وقائية مثل املرونة �أو احل�صول
على حالة �صحية �إيجابية (.)56
متميز ,ويفرت�ض
نظام
مبثابة
النف�سية
ال�صحة
ُيجادل البع�ص بالقول �أن
ّ
منوذج احلالة التامة لل�صحة النف�سية �أن ال�صحة النف�سية والأمرا�ض النف�سية
يقعا على �أطياف متعامدة ( ,)57فيرتاوح املر�ضى النف�سيني بني ه�ؤالء
الذين «يتعرثون» (عندما تغيب ال�صحة النف�سية) ب�سبب الذين يختربون
�صحة نف�سية متو�سطة وه�ؤالء الذين «يكافحون» (عندما تكون ال�صحة
النف�سية حا�رضة) بينما يعملون جتاه «االزدهار» (ن�سبة عالية من ال�صحة
النف�سية ون�سبة منخف�ضة من الأمرا�ض النف�سية) .لقد �أك��دت الدرا�سات
الوبائية التي قامت على البالغني ( )n=3,032واملراهقني ()n=1,234
�أن ال�صحة النف�سية والأمرا�ض النف�سية بح�سب هذه املفاهيم يتواجدان م ًعا
بني العامة من النا�س.
من الآراء البديلة تلك التي تقول �أن��ه من املمكن �إدراك ال�صحة
النف�سية ب�أنها تقع على طيف واحد ,مع وجود ال�صحة النف�سية الإيجابية
عند �إحدى الأطراف ,وال�صحة النف�سية ال�سلبية عند الطرف الآخر ,وقد مت
تطوير املقايي�س التي تقوم على هذا النهج ,مثل مقيا�س ال�سعادة الذاتية
( )59الذي ي�شمل بنو ًدا كتلك التي تقول «باملقارنة مع �أغلب �أقراين� ,أعترب
ذاتي ,»...مع تقييم ليكريت من �( 1أقل �سعادة) وحتى �( 7أكرث �سعادة) .ت�شمل
بع�ض مقايي�س العافية فقط البنود ذي ال�صيغ الإيجابية ,والتي تتالءم مع
كِ ال املفهومني لل�صحة النف�سية ,وت�شمل الأمثلة املتاحة فهر�س الرفاهية
اخلا�ص بالـ ( WHO-5مثل «لقد �شعرت بالفرح ومبزاج جيد») ()60
ومقيا�س العافية النف�سية التابع لوارويك �أيدينبورج ()WEMWBS
(مثل «كنت �أ�شعر ب�أين بال فائدة») (.)61
وب�صورة عامة ,قام فيالن بتعريف �ستة مناذج من ال�صحة النف�سية
()62؛ ينتمي النموذج الأول �إلى الأداء الفائق يف نطاق وا�سع من الأن�شطة
وذلك لكونه «�أعلى من الطبيعي» ,بحيث �أن م�شكالت احلياة ال مُيكن �أن
تخرج �أب ًدا عن نطاق ال�سيطرة� .أما هدف النموذج الثاين ,والذي هو علم

النف�س الإيجابي ,فهو التدخل لزيادة اخل�صائ�ص الإيجابية مثل الكفاءة
الذاتية .لقد قام ا�ستطالع منهجي بتعريف م�ؤ�رشات الرخاء يف حالة الذهان
( ,)63والتي ُت�ستخدم يف الوقت احلايل للإبالغ عن تدخل جديد يقوم على
مبادئ علم النف�س الإيجابي (� .)64أما النموذج الثالث فهو الذكاء العاطفي
�أو االجتماعي� ,أي القدرة على قراءة م�شاعر الآخرين� .إن العافية الذاتية� ,أي
خربة ال�صحة النف�سية الإيجابية ,هي النموذج اخلام�س ,و�آخر النماذج هو
املرونة التي ترتبط بالقيمة التكيفية لآليات التعامل.

القرار  :8الثوابت باملقابل مع الفردية
�إن املمار�سات الطبيعية يف عملية تقييم النتائج هي ا�ستخدام مقايي�س
معيارية ,وقد مت ت�أ�سي�س معايري نف�سية (�سيكومرتية) �أ�سا�سية لها ,وقد كان
ذلك بالأمر املنا�سب .لقد عمل الكثري من االهتمام احلايل على تو�سيع دائرة
الرتكيز حول القلق املعتاد حيال املوثوقية وال�صالحية حتى �أ�صبح ي�شمل
اجلدوى والأهمية االكلينيكية (� ,)66إال �أن م�ستقبل املقايي�س املعيارية
يت�سم بالثبات – فيتم تقييم ذات جمال النتيجة لكل مري�ض� .إن ميزة هذا
النهج هي �أنه ي�سمح بوجود ت�رصيحات عن ت�أثري تدخل ما �أو خدمة ما
على جمال معني من جماالت النتيجة ,مثل االعرا�ض� ,إال �أن العائق الهام
هاما للمري�ض.
واجلديد هو �أن جمال النتيجة قد ال يكون ً
لقد تعلمنا من تقارير الأفراد الذين يلج�ؤون �إلى اخلدمات �أن التعايف
�أمر ذاتي ج ًدا ,وهو يختلف من فرد لآخر ( .)67و�إلى جانب التح�سن يف
التحول جتاه بدء عملية
االعرا�ض �أو يف الأداء ,مُيكن �أن تكون نقطة
ّ
التعايف هي عمل عالقة تدعيمية مع عامل ال�صحة النف�سية الذي يتعامل
مع املري�ض مبا ال ي�شعره ب�أنه مري�ض (� )68أو التغيريات الغري �إكلينيكية
مثل النمو الديني ( .)69ي�شري هذا االختالف �إلى االحتياج �إلى اعتبار
التطور يف �أي جمال ب�أنه هام ب�صورة عاملية.
ّ
�إن واحدة من التكنولوجيا التي مُيكن �أن ُت�ستخدم جلعل التقييم �شخ�ص ًيا
هي مقيا�س حتقيق الأهداف ( ,)70( )GASويت�ضمن هذا النهج �أن يقوم
املر�ضى بتعريف هدف هام من الناحية ال�شخ�صية ليتحقق يف امل�ستقبل
أي�ضا خطوات التقدم لتقييم مدى التطور عند تقدير النتائج ,وذلك على
و� ً
مقيا�س تقليدي مكون من خم�سة درج��ات ,ثم ا�ستخدام هذه امل�ؤ�رشات
لتقييم التقدم لعمل تقدير للنتائج ,وبعد ذلك يتم توحيد النتائج لعمل
جتميع .لقد مت ا�ستخدام تقنية  GASهذه لتعريف نتيجة قيمة يف التجارب
الع�شوائية املُحكمة وبعد ذلك تقييمها ,وذلك �أوال يف الطب الت�أهيلي ()71
ومع املتقدمني يف ال�سن ( .)72لقد قام ا�ستطالعان منهجيان بدرا�سة
ا�ستخدام الـ  GASهذا ,ففيما يخ�ص املمار�سات الدوائية ,كان اال�ستنتاج
�أن الـ  GASيو�ضح املوثوقية العالية وال�صالحية املتباينة واال�ستجابة
املمتازة ,وكان مبثابة منهجية نافعة لتقييم الت�أثري ( ,)73وفيما يخ�ص
الت�أهيل اجل�سدي ,قد مت و�صف الـ  GASكمقيا�س �سليم ,مع االحتياج �إلى
املزيد من درا�سة املوثوقية وال�صالحية ( .)74لقد زاد القلق حيال ح�سا�سية
التغيريات الطفيفة واال�ستجابة واملوثوقية بني الت�صنيفات وال�صالحية
(املكون والبنية) والتو�سع غري اخلطي وقلة ال ُبعد الأح��ادي ( ,)75مثال
�أن املوافقة على التطور من جانب معالج املري�ض والتقييم امل�ستقل,
ويكننا �أن ن�ضيف على �أ�شكال القلق هذه �أنه مُيكن �أن
بالأمر القليل ( .)76مُ
تكون الأحمال الإدارية بالأمر ال�شديد و�أن نتيجة الـ  )77( GASال مُيكن
تف�سريها بطريقة بديهية.
هناك نهج جديد يعمل على خماطبة البع�ض من هذه الق�ضايا ,و ُيدعى
املجلة العاملية للطب النفسي
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 وهو مخُ �ص�ص لال�ستخدام,)PPO( هذا قائمة النتيجة ال�شخ�صية الأولية
 فت�شتمل هذه القائمة على العديد من,يف التجارب الع�شوائية املُحكمة
 ويرتبط (بطريقة غري مرئية) كل منها مبقيا�س موحد,جماالت النتيجة
 يقوم املري�ض باختيار جمال النتيجة الأك�ثر �أت�صاال بهدفه.للنتيجة
 وبعد ذلك يقوم ب�إكمال املقيا�س,يف ا�ستخدام خدمات ال�صحة النف�سية
 ويتم يف الوقت احلايل, ويتم �إعادة �إدارة املقيا�س عند املتابعة.املرتبط
.)78(  كو�سيلة للتجاربPPO تقييم نهج قائمة الـ
 حيث يتم اختيار البنود بح�سب,هناك نهج �آخر لتطوير مقيا�س موحد
INSPIRE  ومن الأمثلة املتاحة على ذلك هو مقيا�س الـ,تف�ضيل املري�ض
www.researchintorecovery.com/ مُ(يكنك حتميله من على
 وفيه ُي�س�أل املُجيب عند كل بند يتحدث عن,) لتدعيم التعايفinspire
احل�صول على دعم من العاملني يف جمال ال�صحة النف�سية عما �إذا كان هذا
 و�إذا كان اجلواب بالإيجاب ُي�س�أل �أن ُيقيم الدعم الذي,البند يحمل معنى له
INSPIRE  وبالتايل ف ُتظهر نتيجة الـ.)47( يح�صل عليه من العاملني
 �إال �أنه يظهر نتيجة كمية مُيكن ا�ستخدامها ملالحظة,تف�ضيل املُجيب
.التغيريات مع مرور الوقت �أو مُيكن جتميعها مع نتائج الآخرين

 �أيه من النتائج يهم م�ستخدمي اخلدمة؟:اخلامتة
بالطبع من �أهم الأفكار التي مت تطويرها يف العقد ال�سابق هي �أن �آراء
املري�ض �أو م�ستخدم اخلدمة هي التي تهم �أكرث يف تقرير �أيه نتائج نحتاج
 نحن نعرف.أي�ضا يف �صنع تقارير النتائج احلقيقية
ً ��أن نقوم بتقييمها و
مثال �أن جودة احلياة ال ترتبط ب�صورة قريبة باحتياجات امل�ستخدم كما
 بل ترتبط ب�صورة قريبة,يقيمها العاملون يف خدمات ال�صحة النف�سية
 ويلي,)79,80( باالحتياجات الغري محُ ققة كما يقيمها م�ستخدمو اخلدمة
تقاريرا عن �آراء م�ستخدمي
هذا الأمر يف الأهمية املواد اجلديدة التي تقدم
ً
أي�ضا
)44,81( اخلدمة عن املقايي�س
ً �  مُيكن.)82( وتطور مقايي�س جديدة
ّ
ويكن
)83(
التعايف
جنم
مثل
,م�ستقلة
ب�صورة
تقييم املقايي�س اجلديدة
ُم
 من املميزات الإ�ضافية جلعل.)85( �إدماجها يف املمار�سات االكلينيكية
 هي �أنها,النتائج التي قام بتقييمها م�ستخدمو اخلدمة يف �أولوية الرتكيز
 وهي,تتجنب الق�ضية التي قد �أف�سدت اخلدمات يف ال�سنوات القليلة ال�سابقة
كيفية حتفيز العاملني ليقدموا تقييمات متكررة وكاملة و�صحيحة للنتيجة
.على �أ�س�س م�ستدامة على املدى الطويل
و�إذا قمنا بغري حكمة منا بتجربة التنب�ؤ بالق�ضية املحورية يف
 �سنطرح اهتماما,مقايي�س نتائج ال�صحة النف�سية على مدار العقد التايل
د�ؤوب��ا بتفا�صيل الأم��ر الذي يهم م�ستخدمي اخلدمة �أكرث بح�سب تقييم
.م�ستخدمي اخلدمة

�شكر خا�ص
دعما من املعهد الوطني للأبحاث ال�صحية
ً لقد تلقى كاتب هذه املقالة
,) ومركز �أبحاث الطب احليوي لل�صحة النف�سية يف جنوب لندنNIHR(
. االئتمانية والكلية امللكية بلندنNHS أي�ضا من م�ؤ�س�سة مود�سلي
ً �و
 �أو مركزNIHR  �أو الـNHS �إن الآراء املًقدمة تتبع الكُتاب ولي�س للـ
. و ُي�ساهم الكاتبان بالت�ساوي يف هذا العمل.ال�صحة
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 وذلك بالرتكيز على ما �إذا, لهذه احلاالتDSM-5 �أن ُيراجعوا نهج الـ
للـPsychiatric
لعمل اقرتاحاتclassifications
أي�ضا
النهج ناف ًعا ومنا�س ًبا
كان هذا
ً � و,للتطبيق العاملي
have traditionally
recognized
نطاقofعلى
االكلينيكيةasاملنفعة
على تطويرimpulse
مع الت�أكيدcontrol
ICD-11
a وا�سع
number
conditions
representing
disorders. These have included pathological gambling,
inter.من املوا�ضع
mittent
explosive
disorder,
pyromania,
ا�ضطرابات
ا�ستبقاء جمموعة
أن يتمkleptomania,
� املجموعة العاملة
لقد اقرتحتand
trichotillomania.
هذه
 والبد �أن يتم تعريف,ICD-11 ال�سيطرة على االنفعاالت يف الـ
In 1992, the World Health Organization (WHO) described
يكون
بفعلimpulse
حثها للقيام
(دفعها �أوF63)
�سيطرتها �أو
اال�ضطرابات بف�شل مقاومة
habit and
disorders
as characterized
by repeatedأنacts
have
no clear
generally
harm
�  منthat
بالرغم
,)الق�صري
املدىrational
أق��ل علىmotivation,
املري�ض (على ال
كافئ للفرد
ُم
the
person’s
own
interests
and
those
of
other
people,
and
are
 وبالتايل ف�أن,ال�رضر على املدى البعيد يقع على الفرد �أو على الآخرين
associated with impulses the person experiences as uncontrolا�ضطرابات ال�سيطرة على االنفعال تت�ضمن املقامرة املر�ضية واال�ضطراب
lable (1). In DSM-IV-TR, the American Psychiatric Associaاال�ضطرابات
أي�ضا
وهو�س
املتقطع
االنفجاري
ً �وهو�س احلرائق و
tion
further characterized
these ال�رسقة
impulse
control
disorders
as
.اجلن�سية
ال�سلوكية
being preceded by a rise in tension before the
behaviour
or
when
by pleasure,
 بهذهresisting
ال�سلوكياتthe
هذهbehaviour,
 للعديد منand
ت�صور
ICD-10
يوجد يف الـgratiّ followed
fication,
or
relief
of
tension
(2).
أي�ضا
ً �  جتد, وذلك حتت قائمة ال�سلوكيات وا�ضطرابات ال�سيطرة,ال�صورة
In the past two decades, the public health importance of
 �إال �أن املجموعة العاملة,هو�س نتف ال�شعر يف القائمة حتت ذات املُ�سمى
these disorders has become increasingly apparent. For
واال�ضطرابات املرتبطة
الو�سوا�س
إزاحتها �إلى
� تقرتح
example,
pathologicalالقهري
gambling
andجمموعة
intermittent
explosive
(ال�سحجة) �إلى ذات
ق�شط اجللد
إ�ضافة ا�ضطراب
�  معICD-11
يف الـ
به
disorder
are prevalent
conditions
(lifetime
prevalence
rates
ofاجلديد
1% and
3%,
respectively)
that
are
recognized
to
represent
 �أما ا�ضطراب ال�سلوكيات اجلن�سية القهرية فهي بالأمر.املجموعة
a substantial burden of disease (for example, increased
 اخلا�صة بالدوافعICD-10  وهي �ستحل حمل فئة الـ,على هذه املجموعة
health concerns, family discord, and financial problems)
الوهمية مثل
على الدوافع
ال�سيطرة
 ا�ضطراباتliterature
 ال تبدو.القهرية
اجلن�سية
(3,4).
Furthermore,
there
is a growing
addressing
لتدعم
لديها بيانات كافية
�وال�رشاء القهري بofأنرتنت
الthese
ا�ستخدامimpulse
م�شاكل
the
andأنmanagement
all of
ّ psychobiology
control disorders (5-7).
.�أ�شمالها كحاالت نف�سية م�ستقلة
Some
models
clinical
studies
كانت
 �إذاanimal
املجال هو ما
هذاand
أ�سا�سية يف
 الimaging
حاالت اجلدل
�أول��ىsuggest
من
that these conditions represent “behavioural addictions”,
املقامرة املر�ضية واحل��االت املتعلقة بها ينبغي �أن تت�صف بكونها
characterized by abnormalities in reward processing (8-11).
� تكون �أكرث
فئة �أكربhave
 حتتbeen
 تندرجmade
وبالتايلto,�سلوكي
إدمانcompul� حاالت
Asأت�صاال
a result,
proposals
include
ت� ّؤيدsex,
الكتابات
الكثري منbuying,
فبينما �أنand
.بالعقاقري
املتعلقةInternet
باال�ضطرابات
sive
compulsive
compulsive
use
under
this
rubric,
on
the
grounds
that
they
too
represent
فكرة �أن الأفراد الذين يعانوا من مقامرة مر�ضية قد غريوا من دائرة الإثابةa
large
deserve
appropriate
�ضعفburden
 �أن حالةof
يبدوdisease
 مثال,املخand
�شذوذ يف
أي�ضا من
 �إال �أنه,)6(
ً � يعاين ه�ؤالءdiagnosis
and treatment (7,12-14).
يعانوا
ق�رشة الف�ص اجلبهي تت�شابه يف حاالت املقامرين والأفراد الذين
The WHO’s development of the ICD-11 provides an
�ضعف
يوجدopportunity
وبالرغم من �أنهto,ذلك
إ�ضافة �إلىthe
 بالclassification
.)16,17( الهو�سand
من
important
optimize
description
and toيف
address
 �أن املقامرةof
 �إالimpulse
,الكحولياتcontrol
و�إدم��انdisorders
حاالت املقامرة
�ي يدخلsome
�وراث
ofاالكتئاب
the controversies
surrounding
these
putative
“behavioural
أي�ضا يف عوامل �ضعف وراثي مع ا�ضطرابات
ً � املر�ضية تت�شارك
addictions”. The WHO has emphasized that ICD-11 should
 وبالتايل ف�أن ت�صنيف املقامرة املر�ضية بكونها �إدمان يبدو,)18( احلادة
pay particular attention to issues of clinical utility, global
 وذلك,التجريبيةand
الناحية
ناف ًعا من
(من كونه15).
 بالرغم,بالأمر ال�سابق لأوانه
applicability,
scientific
validity
 ال يحمل التغيري يف الت�صنيف فوائد, بالإ�ضافة �إلى ذلك,وف ًقا للدالئل
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لقد اعرتفت التق�سيمات النف�سية بعدد من احلاالت التي متثل ا�ضطرابات
املر�ضية
�سلوكيات املقامرة
هذهGroup
 ت�ضمنتon
 وقدObsessive-Compulsive
,ال�سيطرة على االنفعاالت
The ICD-11
Working
وهو�س نتف
احلرائق
ال�رسقة وهو�س
متقطع وهو�س
انفجاري
and
Related
Disorders
was asked
to review
theوا�ضطراب
scientific
and other information about use, clinical utility, and .ال�شعر
experience
with
relevant
ICD-10
diagnoses,
including
impulse
 بو�صف العادات1992 لقد قامت منظمة ال�صحة العاملية ع��ام
control disorders; to review the approach of the DSM-5 to
) بكونها تت�صف بتكرار الأفعال ولي�س لهاF63( وا�ضطرابات ال�سيطرة
these conditions, with a focus on whether this approach
أي�ضا
 الفردand
اهتمامات
ؤذيfor
�� تglobal
 وهي,وا�ضحة
�ع عقالنيةand
� دوافto
ً �اخلا�صة و
might
be suitable
useful
applications;
develop
with,آخرين
a particular
emphasis
كن ال�سيطرةproposals
 بدوافع ال مُيfor
أفعالICD-11,
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 الذي يقوم على الو�سوا�س القهريICD-11  لقد طُ لب من فريق عمل الـhave
altered reward circuitry (6), they also have other brain
 �أن يقوموا مبراجعة املعلومات العلمية وغريها,واال�ضطرابات املتعلقة به
abnormalities. For example, prefrontal cortical dysfunction
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اكلينيكية وا�ضحة بقدر نطاق من ُنهج العالج ,فيما عدا تلك املُ�ستخدمة يف
عالج �إدمان العقاقري ,والتي مُيكن �أن تكون ذات فائدة يف حاالت املقامرة
املر�ضية (مثل الليثيوم والعالج العر�ضي) (.)19,20
�أما مو�ضوع اجلدل الثاين يف هذا املجال فهو ما �إذا كانت ا�ضطرابات
ال�سلوكيات اجلن�سية القهرية ينبغي �أن ُت�شتمل يف علم ت�صنيف الأمرا�ض,
فمن ناحية ,من الهام �أن التق�سيم ال يعمل على اعتبار ال�سلوكيات الطبيعية
مر�ضية ,وعلى الناحية الأخ��رى ,من املحبب �أن التق�سيم ي�سمح بوجود
ت�شخي�صات وو�سائل عالج منا�سبة لال�ضطرابات التي ت�ؤثر على �صحة
العامة ( .)21وبح�سب تعريف ا�ضطرابات ال�سيطرة على االنفعاالت,
بالإ�ضافة �إلى و�صفها بكونها عدم املقدرة على ال�سيطرة على ال�سلوكيات
بالرغم من نتائجها ال�سلبية ,تن�صح املجموعة العاملة ب�أ�شمال ا�ضطرابات
ال�سلوكيات اجلن�سية القهرية يف هذا التق�سيم.
ومو�ضوع اجلدل الثاين يف هذا املجال هو ما �إذا كان اال�ستخدام ال�سيء
ل�شبكة الأنرتنت مبثابة ا�ضطراب م�ستقل .لقد الحظت املجموعة العاملة
�أن هذه احلالة متغايرة اخلوا�ص ,و�أن ا�ستخدام �شبكة الأنرتنت قد ي�شكل
نظاما تو�صيليا للعديد من �أ�شكال �ضعف ال�سيطرة على االنفعاالت (مثل
ً
اللعب القهري �أو م�شاهدة الأفالم الإباحية) .والأكرث �أهمية هو �أنه ينبغي
�أن تالحظ تعريفات املقامرة املر�ضية وتعريفات ا�ضطرابات ال�سلوكيات
اجلن�سية القهرية �أن تلك ال�سلوكيات ُت�شاهد بكرثة عرب منتديات الأنرتنت,
�سواء كان ذلك بالإ�ضافة �إلى موا�ضع تقليدية �أكرث �أو ب�صورة ح�رصية
( .)22,23لقد ت�ضمن الـ  DSM-5ا�ضطراب املقامرة عرب الأنرتنت يف
قائمة «حاالت حتتاج �إلى املزيد من الدرا�سة» ,وبالرغم من �أنه �سلوك هام
ويحتاج �إلى فهم ويحتل �أولوية يف العديد من الدول (� ,)12إال �أنه ال ُيعرف
ما �إذا كان هناك ما يكفي من الدالئل العلمية يف ذلك الوقت لتربير ا�شتماله
كا�ضطراب .وبح�سب املعلومات املتاحة حال ًيا ,يبدو بالتايل �أن �أ�شماله يف
الـ  ICD-11بالأمر ال�سابق لأوانه.
�أما مو�ضوع اجلدل الرابع فيدور حول �أف�ضل الطرق لتو�ضيح بدايات
هذه االعرا�ض بحيث ال ُتقدم ت�شخي�صات غري منا�سبة لل�سلوكيات التي
�إما �أنها طبيعية (مثل املعا�رشة اجلن�سية) �أو بب�ساطة غري قانونية (مثل
ال�رسقة) .لقد عملت منظمة ال�صحة العاملية على الت�أكيد على الفرق بني
االعرا�ض والعجز ( ,)24فحيث يوجد ات�صال بني ال�سلوكيات الطبيعية وتلك
مفتاحا لتحديد ما �إذا كان �سلوك ما
املر�ضية ,قد ي�صبح العجز املرتبط
ً
ا�ضطرا ًبا �أم ال .وهناك اعتبار �آخر هام ,وهذا من منظور �صحة العامة,
وهو ما �إذا كانت و�سائل العالج الفعالة بالأمر املتاح؛ فكما هو ُم�شار
ب�أعلى ,لقد تطورت و�سائل العالج هذه لكل �أ�شكال ا�ضطرابات ال�سيطرة
على االنفعاالت ,وب�صفة خا�صة املقامرة املر�ضية واال�ضطراب االنفجاري
املتقطع (.)25,26
هناك عدد من االختالفات الهامة بني املقرتحات اخلا�صة بالـ ICD-
جزءا من هذا الأمر من ت�أكيد
 11والنهج املُتبع يف الـ  .DSM-5ي�أتي ً
منظمة ال�صحة العاملية على املنفعة االكلينيكية على نطاق وا�سع من
املوا�ضع ,فتق�سيم ا�ضطرابات ال�سيطرة على االنفعاالت يف الـ DSM-5
قد تفككت ,ومت �إزاحة املقامرة املر�ضية �إلى التق�سيم الذي يحمل �إدمان
العقاقري .وبالرغم من �أن الدالئل قد ت�شري �إلى �أن املقامرة املر�ضية تت�شابه
مع �إدم��ان العقاقري يف العديد من النواحي ,تعمل املعلومات املتاحة
أي�ضا على تدعيم عالقتها با�ضطرابات ال�سيطرة على االنفعاالت الأخرى,
� ً
مثل هو�س ال�رسقة واال�ضطراب االنفجاري املتقطع وال�سلوكيات اجلن�سية
القهرية (.)14
24
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يعمل التماثل االكلينيكي بني هذه اال�ضطرابات (حيث �أن كل من هذه
ال�سلوكيات بها عن�رص الإثابة ,على الأقل يف البداية ,وت�ؤدي �إلى ال�شعور
بفقدان ال�سيطرة و�أن الفرد يقدم تقاريرا بوجود رغبة و�إحلاح قوي ,و�أنه ال
ُي�ؤخذ �أيه عقاقري و�أنه ال يوجد دالئل �أو عالمات خارجية تنم عن الثمل) على
تدعيم �أكرث لتق�سيماتها الفريدة كا�ضطرابات ال�سيطرة على االنفعاالت.
من االختالفات الأخرى بني املقرتحات اخلا�صة بالـ  ICD-11والـ
 ,DSM-5هي �أن الـ  DSM-5قد رف�ض املقرتح املُقدم من جانب
فريق عمل ا�ضطرابات الهوية النوعية واجلن�سية ب�أ�شمال «فرط الرغبة
اجلن�سية» .لقد كان �أحد �أ�سباب رف�ض هذا االقرتاح هو املرجع املعياري
ال�ضمني «للكم املنا�سب من املعا�رشة» التابع له .تعتقد املجموعة العاملة
التابعة للـ � ICD-11أن اعتبار اال�ضطرابات اجلن�سية القهرية ب�أنها
أي�ضا بف�شل يف مقاومة االنفعاالت
تتعلق با�ضطرابات �أخرى تت�صف هي � ً
والدوافع واحلث بالرغم من ال�رضر الذي يقع على املدى الطويل� ,أكرث
�أهمية من الناحية االكلينيكية – من حيث تعريف االعرا�ض وتعريف
ا�سرتاتيجيات العالج ,وبالتايل فقد اقرتحت املجموعة العاملة ب�إحالل
مفاهيم الـ  ICD-10اخلا�صة بفرط الدافع اجلن�سي مبفهوم ي�ضع ت�أكي ًدا
�أكرب على ال�سلوكيات وبعد ذلك �إزاحة هذه احلالة �إلى تق�سيم ا�ضطرابات
ال�سيطرة على االنفعاالت بدال من و�ضع الرتكيز الأويل على حقيقة �أن
ال�سلوك املعني جن�سي بطبيعته.
�سيتم ا�ستخدام الـ  ICD-11على م�ستوى العامل بني نطاق وا�سع
من املتخ�ص�صني ويف مراكز العناية االولية ,وغال ًبا من جانب العاملني
يف جمال ال�صحة الغري متخ�ص�صني .لقد كان هناك ت�أكي ًدا متنام ًيا على
ت�شجيع الفح�ص بحثًا عن ا�ضطرابات ا�ستخدام العقاقري يف هذه املوا�ضع,
وواحدة من مميزات تو�سيع فئة تعاطي العقاقري لت�شمل الإدمان ال�سلوكي
هو ت�شجيع التقييمات املُ�شابهة و ُنهج العالج لنطاق من احلاالت ,والتي
عند �أخذها جمتمعة ,جند �أنها ت�شكل م�شكلة �صحية كبرية� ,إال �أنها غال ًبا
أي�ضا من جانب �أنظمة العناية
ما تكون مهملة من جانب املمار�سني و� ً
ال�صحية .لكن ويف ذات الوقت ,الزلنا جنهل الكثري عن البيولوجيا النف�سية
لهذه احلاالت و�أف�ضل طرق �إدارتها ,وقد مت و�صف البع�ض منها يف �سياقات
العامل الغربي ,لكن التزال احلدود بني اال�ضطرابات واحلاالت الطبيعية
بالأمر املُتنازع عليه.
وبالتايل وبح�سب الدالئل احلالية تو�صي املجموعة العاملة �أن نعمل
فئة ال�ضطرابات ال�سيطرة على االنفعاالت ,و�أن ت�شتمل هذه على املقامرة
املر�ضية وهو�س ال�رسقة وهو�س احلرائق وا�ضطرابات اجلن�س القهري
واال�ضطراب االنفجاري املتقطع .يختلف هذا النهج عن الـ  DSM-5الذي
يعمل على تق�سيم هذه اال�ضطرابات عرب فئات الت�شخي�ص� ,أما اقرتاحات الـ
 ICD-11فتو�صي باحلفاظ على هذه كلها م ًعا ,بحيث يتمكن الأطباء
االكلينيكيون من فح�ص جميعها .نحن ن�ؤمن �أن هذا النهج �أب�سط بكثري
أي�ضا
و�سيكون من ال�سهل على الأطباء االكلينيكيني �أن ي�ستخدموه ,وهو � ً
�أكرث �أت�صاال بالتق�سيم ال�سابق و�سيكون �أكرث مالئمة يف املوا�ضع ذات
املوارد الب�سيطة �أكرث من نهج الـ .DSM-5
�سيتم �إتاحة كل مقرتحات الـ  ICD-11للعامة وذلك للمراجعة
والتعليق ,وبالتايل فتمثل هذه التو�صيات جمرد نقطة البداية وت�ؤهل
ال�ساحة لوجود تبادل عاملي عن �أف�ضل الطرق ملخاطبة تق�سيم هذه
ال�سلوكيات بهدف تطوير فائدتها االكلينيكية .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ,سيتم
اختبار مقرتحات الـ  ICD-11ميدان ًيا ,وذلك با�ستخدام نهجني �أ�سا�سيني,
وهما النهج الذي يقوم على �شبكة الأنرتنت ونهج املوا�ضع االكلينيكية
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.)(يقوم على املوا�ضع االكلينيكية
�سيتم حتقيق الدرا�سات امليدانية التي تقوم على �شبكة االنرتنت
 وهي �شبكة,ب�صورة �أولية عن طريق �شبكة املمار�سات االكلينيكية العاملية
 طبي ًبا يعمل يف جمال ال�صحة10٫000 تتكون يف الوقت احلايل من حوايل
(www.  دولة حول العامل100 النف�سية والعناية الأولية يف �أكرث من
 �سيتم حتقيق الدرا�سات التي تقوم.globalclinicalpractice.net)
على املمار�سات االكلينيكية عن طريق �شبكة الدرا�سات التعاونية للدرا�سات
. وهي التي مت تعيينها بوا�سطة منظمة ال�صحة العاملية,امليدانية الدولية
أي�ضا توقيت الدرا�سات امليدانية
ً ��إن توقيت املراجعة وو�سائل التعليق و
 قبل ت�سليمها �إلىICD-11 �ستكون بحيث مُيكن �إدماج نتائجها يف الـ
.اجتماع ال�صحة العاملية للح�صول على موافقة

�شكر خا�ص
�إن كُ تاب ه��ذه املقالة هم �أع�ضاء املجموعة العاملة يف تق�سيم
 التابعةICD-11 الو�سوا�س القهري واال�ضطرابات املتعلقة اخلا�صة بالـ
تقاريرا �إل��ى املجموعة
 وهم الذين يقدمون,ملنظمة ال�صحة العاملية
ً
اال�ست�شارية الدولية التابعة ملنظمة ال�صحة العاملية ملراجعة اال�ضطرابات
 لكن الآراء املُقدمة يف هذه,ICD-10 النف�سية وال�سلوكية اخلا�صة بالـ
املقالة تتبع الكُتاب وال متثل ال�سيا�سات �أو املوا�ضع الر�سمية للمجموعة
 �إال �إذا مت الإ�شارة �إلى ذلك,اال�ست�شارية الدولية �أو ملنظمة ال�صحة العاملية
 يتقدم الكُتاب بجزيل ال�شكر �إلى رييد لتوجيهاته للمجموعة.ب�صورة ر�سمية
.العاملة ولإ�سهاماته يف هذه املقالة
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وت�شخي�صات عائلية ,وذلك يف الدرا�سات التي قامت على املتابعة .لقد
مت اقرتاح على ورقة بي�ضاء يقدم تعريفات خ�صائ�ص الت�شخي�صات التي
�سيتم �أ�شمالها يف الـ � ,DSM-5أن الت�شخي�صات املُقرتحة البد �أن تكون
 -1اعرا�ض �سلوكية �أو نف�سية �أو مناذج حتدث مع فرد ما؛ و -2ترتبط
ب�ضغوط �أو �ضعف اكلينيكي و� -3صاحلة من الناحية الت�شخي�صية (مثل
�أنها حتمل �أهمية تكهنية وت�ستجيب �إلى العالج) و -4نافعة اكلينيكي ًا
توترا نف�س ًيا
(مثل �أنها تعمل على تعزيز التقييم والعالج) و -5تعك�س
ً
بيولوج ًيا �ضمن ًيا� ,إال �أنه ال ينبغي �أن تكون الت�شخي�صات جمرد �إجابات
مقبولة من الناحية الثقافية �أو تعك�س فقط الدالئل االجتماعية �أو تتعار�ض
مع املجتمع .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,هناك ثالثة �أنواع من التقييمات التي
حتتاج �أن تظهر على ال�ساحة ( ,)7وهي التقييمات ال�سابقة و التقييمات
املتزامنة و التقييمات املُتكهن بها ,وتتوافق ال�سلوكيات االنتحارية مع
كل هذه املعايري.
وبح�سب التقييمات ال�سابقة ,بالطبع وج��ود حالة نف�سية من �أكرث
العوامل املُتعارف عليها التي ت�ؤدي �إلى �سلوكيات االنتحار� ,إال �أن عوامل
اخلطر البيئية مثل البطالة واال�ضطرابات الزواجية والأزم��ات املادية
تت�صل باخلطر .وبح�سب الدرا�سات التو�أمية والأ�رسيةُ ,تعرف ال�سلوكيات
االنتحارية ب�أنها جتتمع يف الأ��سر ب�صورة م�ستقلة عن انتقال احلالة
املزاجية �أو غريها من اال�ضطرابات النف�سية ( .)8واجلدير بالذكر ,هناك
أي�ضا اختالفات معروفة جي ًدا بني معدالت االنتحار وحماوالت االنتحار,
� ً
أي�ضا
وذلك بح�سب العوامل الدميغرافية االجتماعية (النوع والفئة العمرية) و� ً
العوامل الثقافية (الأخالق والدولة الأم والعقيدة) ,وبالتايل ف�أن الفئات
الأربعة الكُربى للتقييمات ال�سابقة موجودة يف ال�سلوك االنتحاري.
�أما بح�سب التقييمات املتزامنة ,فهناك الكثري والكثري من الدالئل على
وجود الظواهر امل�صاحبة التي ال ترتبط مبعايري الت�شخي�ص ,بل ت�شري �إلى
خطر ال�سلوكيات االنتحارية ,ت�شمل الأمثلة املتاحة مظاهر من جماالت
معرفية (�صعوبات حل امل�شاكل وال�صالبة املعرفية) وعاطفية (الي�أ�س
والإث��ارة وامل��زاج االكتئابي) واحلالة املزاجية (العدوانية واالندفاع)
وال�شخ�صية ( ا�ضطرابات ال�شخ�صية احلدية وال�شخ�صية الرنج�سية
أي�ضا العديد من العالمات احليوية
وال�شخ�صية املُعادية للمجتمع) .هناك � ً
التي ترتبط باخلطر ,مثل الق�صور الوظيفي لهرمون ال�سريوتونني يف اجلهاز
أي�ضا االرجتاع ال�سلبي ملحور الغدة النخامية والغدة
الع�صبي املركزي و� ً
أي�ضا لدى ه�ؤالء
القظرية التي ُتالحظ ب�صفة م�ستمرة يف كِ ال املحاوالت و� ً
الذين ميوتوا منتحرين .من املثري لالهتمام هو �أن ال�سلوك االنتحاري
مر�ضي ,وذلك من جانب العديد من الت�شخي�صات التي ترتاوح من الف�صام
وا�ضطرابات تعاطي الكحوليات وحتى اال�ضطرابات املزاجية� ,إال �أنه يبدو
�أن اال�ضطرابات الأخرى مثل الفئة  Aو Cمن ا�ضطرابات ال�شخ�صية حتمل
خطرا �أقل.
ً
هناك ثالثة فئات من التقييمات التكهنية ,وتتوافق واح��دة منها
ب�سهولة مع ال�سلوك االنتحاري ,وهو الثبات الت�شخي�صي .وبالطبع من �أكرث
و�ضوحا لل�سلوكيات االنتحارية املُ�ستقبلية هي وجود
التقييمات املوثقة
ً
تاريخ مر�ضي به حماوالت انتحار� ,إال �أن م�سار املر�ض – مثل العديد من
احلاالت النف�سية – يختلف ب�صورة كبرية ,فقد يقوم البع�ض من الأفراد
مبحاولة انتحار واحدة على مدار حياتهم ,بينما قد ي�ستمر �آخ��رون يف
جتربة حماوالت �أكرث ,بل وقد ميوتوا منتحرين .وبقدر ما �أن اال�ستجابة
للعالج بالأمر املعني ,جتد �أن ال�سلوكيات االنتحارية تت�شابه مع حاالت
�أخرى حيث تكون العديد من و�سائل العالج ذات منفعة ,مثل الكلوزابني

لعالج ال�سلوكيات االنتحارية يف حالة الف�صام �أو العالج املعريف� ,إال �أنه
ال ي�ستجيب له كل املر�ضى.
لقد كان عامال �أ�سا�س ًيا �آخر لتحديد �آهلية ا�ضطراب ما لأن يتم ا�شتماله
يف الـ  DSM-5دليال على مدى �صالحية وموثوقية التعريف .يقوم
تعريف ال�سلوكيات االنتحارية يف الق�سم الثالث من الـ  DSM-5على
ذلك التعريف املُق ّدم من جانب �أو كارول و�آخرون عام  ,)9( 1996والذي
�صدق عليه املعهد الطبي عام  ,2002ويتوافق مع مراكز تعريف مكافحة
أي�ضا مراكز تعريف �إدارة االغذية والعقاقري بالواليات املتحدة,
املر�ض و� ً
ويقوم كِ ال منهما على خوارزمية تق�سيمات كولومبيا ملحاوالت االنتحار
(  .)10 )CASA-Cلقد قامت العديد من البيانات من عدد من امل�صادر
بتوثيق �أن هذا التعريف جدير بالثقة ,مثال ُتظهر البيانات التي مت جتميعها
من جانب منوذج التاريخ االنتحاري اخلا�ص بكولومبيا معامل الثبات بني
التقييمات  ,0٫97و ُي�ستخدم ذات التعريف من جانب مقيا�س تقدير �شدة
�لنتحار �لتابع لكولومبيا (  )11 ) SSRS -Cوالذي هو ذات �صالحية
ممتازة عند مقارنته بالقرارات التي قدمها جمل�س تقييم اخلرباء (< %95
ح�سا�سية و<  %95خ�صو�صية ملحاوالت االنتحار).

املحدوديات
لقد ظهر العديد من االعرتا�ضات على كون ال�سلوكيات االنتحارية
ت�شخي�صا؛ فيقلق الناقدون حيال �أن ال�سلوكيات االنتحارية عر�ض من
ً
االعرا�ض� ,إال �أن الت�شخي�صات الأخرى مثل �سل�س البول وهو�س احلرائق
أي�ضا يف الـ  ,DSM-5بالرغم من �أنهم �أقل تعقي ًدا من �سلوكيات
مت�ضمنة � ً
االنتحار ,لكن وب�صفة خا�صة لدى ال�سلوكيات االنتحارية العديد من
الأبعاد التي تقوم على درجة الرغبة يف املوت وم�ستوى التفا�صيل املوظفة
يف التخطيط �أو مدى عنف الو�سيلة.
من ح��االت النقد الأخ���رى هي �أن اعتبار ال�سلوكيات االنتحارية
كت�شخي�ص قد ي�ؤدي �إلى جعل بع�ض ال�سلوكيات مثل القتل «حالة طبية»� ,إال
�أنه وبينما �أن الأغلبية الكربى من حاالت االنتحار ترتبط بحاالت نف�سية,
أي�ضا ( ,)12وما هو �أكرث
�إال �أن  %34من حاالت القتل ترتبط بحاالت نف�سية � ً
من ذلك� ,إن ال�سلوكيات االنتحارية حمور تركيز الأطباء النف�سيني وغريهم
من الأطباء االكلينيكيني يف املجال الطبي ,وبالطبع مُيكن �أن تكون حاالت
تعبريا عن حالة مر�ضية نف�سية ,مثل يف حاالت الذهان
القتل والتعدي
ً
(� ,)12إال �أن هذا هو احلال يف عدد �صغري من احلاالت.
أخ�يرا ,لقد ظهر قلق حيال �أن �إ�شمال ال�سلوكيات االنتحارية يف الـ
� ً
 DSM-5يعمل على زيادة موثوقية الأطباء النف�سيني ,لكن قد كان
�أمر انتحار املر�ضى – على الأقل يف الواليات املتحدة – عامال رئي�س ًيا
يف ال�شكاوي املُقدمة �ضد الأطباء النف�سيني لعدة عقود .وبدال من زيادة
املوثوقية ,قد يعمل اعتبار ال�سلوكيات االنتحارية ب�أنها ا�ضطرابات معينة,
على زيادة قدراتنا على التوا�صل �أثناء �أعمال التحويل واحلفاظ على وجود
الرتكيز عليه كاهتمام �إكلينيكي كبري.
ومن الناحية الناقدة ,قد يعمل �أ�شماله على تعزيز الأبحاث التي تقوم
على ال�سجالت الطبية والت�أمينات الكُربى �أو قواعد البيانات الوطنية والتي
هي بع�ض من املوارد القليلة حيث يوجد قاعدة العامة الأ�سا�سيني التي
فر�صا للك�شف
تولد مبا يكفى حماوالت االنتحار ,والتي متكننا من تقدمي ً
عن م�ؤ�رشات جديدة للخطر.
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التخ�ص�صات
على العديدinvolve
جمال يقوم
هو مبثابةofاالجتماعي
 �إن علم.الطبيعية
ال�سلوكيات
النف�سية �إلى حدوث توتر
اال�ضطرابات
ت�ؤدي �أغلب
Most
mentalمن
disorders
disruptions
normal االع�صاب
social behavior.
Socialاالجتماعية
neuroscience
is anيف
interdisciplinary
field devoted
to understandال�صحة
وعلى
احليوية
العمليات
على
االجتماعية
البيئة
أثري
�
ت
إدراك
ل
ا
أي�ض
�
و
االجتماعية
والعمليات
ال�سلوكيات
وراء
تقف
التي
احليوية
أنظمة
ل
ا
إدراك
ل
�س
ing the biological systems underlying social processes and behavior,
and the influence of the social environment on biological مكر
processes,
ً
ّ وهو
health
and
well-being.
Research
in
this
field
has
grown
dramatically
in
recent
years.
Active
areas
of
research
include
brain
imaging
studies
 وا�شتملت جماالت البحث الن�شط على درا�سات ت�صوير املخ لدى الأطفال والبالغني الأ�صحاء ومناذج ال�سلوكيات, لقد منت الأبحاث يف هذا املجال ب�صورة كبرية.والرخاء
in normal children and adults, animal models of social behavior, studies of stroke patients, imaging studies of psychiatric patients, and
أي�ضا الأبحاث التي تقوم على امل�ؤ�رشات االجتماعية
االجتماعية احليوانية والدرا�سات التي تقوم على مر�ضى ال�سكتة الدماغية والدرا�سات الت�صويرية للمر�ضى
ً �النف�سيني و
research on social determinants of peripheral
neural, neuroendocrine and immunological processes. Although research in these areas is proيوجد دليل
إال �أنهlargely
� ,امل�ستقلة
 من امل�ساراتtrajectories,
جنب مع العديدthere
جنبا �إلى
املجاالت ي�سريevidence
البحث يف هذه
وبالرغم من �أنacross
.واملناعية
وال�صماوية
امل�ستطرفة
للعمليات
ceeding
along
independent
for connections
these
trajectories.
We الع�صبية
focus here
on the
ً is increasing
progress
potential
of social
neuroscience
inاالجتماعية
psychiatry,
including
evidence
rapid
growthهذه
of بني
neuroimaging
and
genetic
وهو الأمرand
,النف�سي
جمال الطب
إ�سهاماتها يف
� واحتمالية
الع�صبية
العلومillustrative
املقال على تقدم
 يف هذاfor
نركزaنحن
.امل�سارات
عن وجود عالقة
متنامي
studies
of mental
We .النف�سية
also argue
that neuroimaging
and
genetic الع�صبي
research
focused
on specific
component
processes
underlying
احتياج �إلى
 �أن هناكdisorders.
أي�ضا
باال�ضطرابات
الوراثية اخلا�صة
والدرا�سات
الت�صوير
لدرا�سات
النمو ال�رسيع
تو�ضيحي على
ي�شمل دليل
الذي
ً � نحن نقول
social living is needed.
.أي�ضا �إلى الأبحاث الوراثية التي تركز على العمليات التكوينية الأ�سا�سية التي تقف وراء احلياة االجتماعية
ً ��أبحاث تقوم على الت�صوير الع�صبي و
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العدوانية
ال�شخ�صيةbrain
ا�ضطرابات
 تت�صف.أكرثto�
The human
has evolved
attend
to,
think
about,
and
interact
املقدرة على منح م�ساعدات لآخ��ر تقوم
بعدم
with other people, and we receive
,أي�ضا بقلة التعاطف
على االهتمام
ً �مب�صلحته و
immense practice
in these processes
ت�شكيل روابط
يجعل
الذيIt أمر
وهو ا
starting
very ال�صعب
early inمنlife
(1,2).
is لtherefore
easy
to
underestimate
the
complex ي�شمل ا�ضطراب ق�صور.�صحية ثابتة مع �آخرين
ity of the component processes that
الرغبة اجلن�سية غياب �أو �ضعف م�ستمر للرغبة
underlie social living.
يفAsيت�سبب
أمر الذي
 وهوnoted,
 اجلن�سيthe
الن�شاط
يف
Dunbar
(3)الhas
complexities
of deducing
ways
find
.بني الأف��راد
�أو م�شكالتbetter
ملحوظة
حمنtoظهور
food,
avoid
perils,
and
navigate
territo والتي,تت�صف العديد من اال�ضطرابات النف�سية
ries are trivial compared to the com بعالقات,ت�شمل ا�ضطرابات ال�شخ�صية احلدية
plexities of social living. The compoاملزاجية
ثبات احلالة
أفرادliving
بني الinclude:
غري ثابتة
nent
processes
forوعدم
social
detecting
significant
stimuli
in
the
enviو�سلوكيات مندفعة مثل الهجوم على الآخرين
ronment and differentiating between
 �إن عجز ال�سيطرة على االنفعاالت عند.بغ�ضب
those that are hospitable vs. hostile; difهام يف العديدamong
مكون
آخرينnonhuman
� التعامل مع
ّ مبثابة
ferentiating
objects,
agents, and.املختلفة
other (thinking)
individuاال�ضطرابات النف�سية
من
als;
inferring
the
thoughts,
intentions
�إن العلوم الع�صبية االجتماعية هي مبثابة
and emotions of other individuals,
معني للتقنيةasتخطيط
يركز على
منظور
especially
it pertains
to مفاهيمي
the causes
of
والوراثية التي
واجلزيئية
والهرمونية
الع�صبية
their
behavior;
recognizing
these
individuals
despite
changes
in appearance
,االجتماعية
والعمليات
الكيانات
تكمن وراء
and roles across situations, events and
 ت��ق��دم ال��ع��ل��وم الع�صبية,وع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و
time; organizing these observations
الهامة
لفهم املجاالت
قيما
االجتماعية
ً منظورا
and
inferences
to provide
ً a coherent,
predictive model
of others
to permit
.)12-7(
لال�ضطرابات النف�سية
the formation of stable relationships;
forming stable attachments or bonds
االجتماعية يف
العلوم الع�صبية
حتديات
with
others, including
the ability
to
النف�سي
الطب
confer provisions or benefits
to another based on a concern for the other’s
�إن حتديد كيف يعمل العقل الب�رشي وماذا
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وحتى الأ�صدقاء
 الأ��س�رةand
ورواب���ط
بني �أثنني
welfare;
anticipating
coordinating
efforts
between
two
or
more
individuals;
 والتنقل بني مراحل الت�سل�سل,واملجموعات
learning by social observation; recognizاملع ّقد واملعايري االجتماعية
الهرمي االجتماعي
ing the shifting status
of friends and foes;
الهتمامات
�ذات��ي��ةto
� الcommunicate,
�ض��اع االهتماماتreason,
����و�إخ
using
language
teach
and
deceive
others;
orchestrating
 وذلك,الروابط الثنائية �أو املجموعة االجتماعية
relationships, ranging from pair bonds
,بالتبادل ومع توقع الفوائد على املدى البعيد
and families to friends, bands and coa يتمردونnavigating
لأف��راد الذينcomplex
دعم لقبول ا
وتوظيف
litions;
social
hierarchies,
norms
andمعايري
cultural
هذا يف �إطارsocial
وتتميم كل
,املجموعة
على
mandates;
subjugating
self-interests
زمني ميتد من املا�ضي البعيد وي�صل �إلى �أزمنةto
the interests of the pair bond or
.)4,5( م�ستقبلية ممكنة
social group in exchange for the posمن مكونات
العجز يفbenefits;
كن �أن ي�ؤديrecruitمُي
sibility
of واحد
long-term
ing
support
to
sanction
individuals
العمليات هذه �إل��ى ظهور �صعوبات �شخ�صية
who violate group norms; and doing
وم�شكالت بني الأفراد تكون مبثابة مظاهر بارزة
all this across time frames that
 املختلفةfrom
النف�سيةthe
اال�ضطرابات
العديد من
يف
stretch
distant past
to multiple
possible
futures(من4,5).
II واملحور
I املحور
 يت�صف كِ ال.)6,7(
Deficits
in
any
one
of��راب
these
compo�ات بنطاق م��ن ح��االت العجز
�اال���ض��ط
م��ن
nent processes can result in personal
على العالقاتand
�سلبيةinterpersonal
التي ت�ؤثر ب�صورة
املعريف
difficulties
problems,
معينةare
عجزprominent
يت�صف بحاالت
�أو/ وinاالجتماعية
that
features
a variety
of
mental
disorders
(6,7).
Both
Axis
 مثال ت�شمل ا�ضطرابات,املعرفة االجتماعية
 يفI
and II disorders are characterized by a
�أطياف الذاتوية �صعوبات يف الإدراك االجتماعي
range of cognitive deficits that negativeالتيimpact
نظرية العقل
�/االجتماعية وand/or
والدوافعby
ly
social أوinteractions
specific
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inيف
social
cognition.
.االجتماعية
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�ضعف كبري
ؤدي �إلىFor
�ت
instance,
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spectrum
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ي�شمل الف�صام واال�ضطرابات ال�شخ�صية املرتبطة
include difficulties in social perception,
م�شكالت يف
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اال�ضطرابات
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املالحظات
ترتيب
mind,
whichاالجتماعية
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يلزم وجودهم لتنظيم اجلهود بني فردين �أو

يخدم
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حتىrelated
الب�رشيpersonality
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ders
such
as
schizotypal
disorder
 ونحن نتلقى الكثري,ويتفاعل مع االخرين
ويتفكرinclude problems in organizing social
بدءا
 وذلك,العمليات
والكثري من التدريبات لهذه
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and inferences to develop
وبالتايل
,)1,2( احلياة
مبكرة ج ًدا يف
مراحل
من
the coherent,
predictive
model
of others
needed
to
anticipate
and
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فمن ال�سهل اال�ستخفاف بتع ّقد مكونات العمليات
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als. Antisocial personality disorder is
أيجاد
�
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for
the
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 بالأمر التافه باملقارنة,والتجوال يف الأر�ض
and a lack of empathy, which makes it
عنا�رص
 ت�شمل.تع ّقد احلياة االجتماعيةbonds
مع
difficult to form stable, healthy
حمفزات
الك�شف عن
احلياة االجتماعية
عمليات
with others.
Hypoactive
sexual
desire
disorder
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the
absence
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persisكبرية يف البيئة والتفرقة بني الأفراد امل�ضيافني
tent deficiency of desire for sexual
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وه�ؤالء العدوانيني وبني الأ�شياء والكيانات
activity that causes marked distress or
وا�ستنتاج
)(املفكرينdifficulty.
أفراد الآخرين
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Several
mental disorders,
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borderline
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وعواطف ال
أفكار ونياتper�
sonality
disorder,
are
marked
by
unsta و�إدراكهم بالرغم,كما تتعلق بدوافع �سلوكياتهم
ble relationships and moods, and imاملواقف
بح�سب
 والأدوارsuch
املظاهرasيفlashing
من التغيريout
pulsive
behavior
املالحظات
وترتيب
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ينبغي �أن ُيفعل عندما تتطور اال�ضطرابات,
مبثابة واحدة من التحديات الكبرية يف جمال
العلوم والطب ,وبالرغم من �أن العقل الب�رشي
ُي�شارك يف العديد من �صفات ت�صاميم الكائنات
أي�ضا العديد
احلية� ,إال �أنه ال يوجد �شك يف �أن له � ً
من املظاهر املميزة؛ فالعقل الب�رشي هو الذي
يت�أمل يف تاريخ الأر�ض و�أت�ساع العامل و�أ�صله
واملخطط ال��وراث��ي للحياة والأ�سا�س املادي
للوجود النف�سي ال��ف��ري��د ,وب��ال��رغ��م م��ن ذلك,
تقدم النماذج احليوانية لال�ضطرابات النف�سية
معلومات ثمينة عن التقنية ال�ضمنية ,وذلك لأن
االختبارات التي مُيكن �أن تتم على احليوانات
تطور
هي التي ال مُيكن �أن تتم على الإن�سان� .إن ّ
النماذج احليوانية تعتمد ب�صورة كلية على
املعرفة املُكت�سبة من الدرا�سات التي قامت على
املر�ضى والتي �أو�ضحت الظاهرة التي ُيخطط
عمل من��وذج لها ,بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ,توجد
أي�ضا النماذج احليوانية املتعلقة بالأمر ب�صورة
� ً
كبرية ,وهي تلك التي ُت�ستخدم لدرا�سة جماالت
ال�سلوكيات الطبيعية ,ولي�س علم الأمرا�ض .مُيكن
�أن ُتدمج هذه النماذج يف الدرا�سات التي تقوم
أي�ضا يف الدرا�سات التي تقوم
على املر�ضي و� ً
على الأفراد الأ�صحاء.
ولدرا�سة الت�أثري املتبادل للبيئات احليوية
واالجتماعية والتقنيات التي تعمل بها هذه
الت�أثريات ,بد�أ علماء الأع�صاب االجتماعيون ,من
أي�ضا علماء
الفيزيائيني وحتى علماء النف�س ,و� ً
الأوبئة والأطباء النف�سيني والفال�سفة وعلماء
الأح��ي��اء الع�صبية ,وعلماء احل�رشات وخرباء
احليوانات ,ب��د�أوا يعملوا م ًعا يف فريق علمي
متعدد التخ�ص�صات ي�ستخدم النماذج احليوانية
أي�ضا
والدرا�سات التي قامت على املر�ضى و� ً
الأبحاث التي قامت على الأفراد الأ�صحاء .لقد
عمل هذا التعاون املتعدد التخ�ص�صات على
اال�ستفادة من العديد من الو�سائل والتقنيات
املتعددة التي ترتاوح بني الدرا�سات ال�سلوكية
للعمليات ال�ضمنية يف الآفات ومر�ضى انف�صال
ال��دم��اغ وحتى ال��درا���س��ات احلجمية وت�صوير
الأع�صاب بني املقايي�س الع�صبية املنظمة
حليوان ال�شمبانزي �أو الب�رش الذين يتمتعون
ب�صحة جيدة ,والتقنيات اخللوية واجلزيئية يف
علوم الوراثة والتخلّق ,وقد �شهدت حتى التقنيات
املُ�ستخدمة بكرثة ,مثل التحاليل التلوية وتخطيط
الفاعلية الكهربائية للمخ ,حت�سينات ت�سمح
مثال بدرا�سة البناية الزمنية للركيزة الع�صبية
للعمليات االجتماعية وم�صدرها ( .)16-13من
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تطور املعاجلة التجريبية
املثري لالهتمام �أن ّ
للعمليات الع�صبية لدى الب�رش عن طريق ا�ستخدام
العقاقري الدوائية �أو التحفيز املغناطي�سي عرب
اجلمجمة مثال ,قد �ساعد يف حتديد الأهمية
ال�سببية للمناطق الع�صبية املحددة يف املعرفة
أخريا,
االجتماعية ويف العاطفة وال�سلوكياتً � .
تعمل ال��زي��ادة يف ال�رسعة احل�سابية وال ُنهج
اجلديدة لتحاليل جمموعات البيانات الفائقة
فر�صا ملخاطبة الأ�سئلة عرب
احلجم ,على خلق ً
عدة م�ستويات منظمة.
هناك ت�أكيد على احتمالية التقدم يف �إدراكنا
لال�ضطرابات النف�سية ب�أ�شكالها املتعددة,
وذل��ك ب�سبب دمج بيانات من عدة م�ستويات
من اال�ستف�سارات العلمية ,التي ت�تراوح من
امل�ستوى االجتماعي وال�سلوكي وحتى امل�ستوى
ال��وراث��ي واجلزيئي ( .)9يتطلب �أم��ر التخطيط
بني الأنظمة وامل�ستويات (من اجلينوم وحتى
املجموعات والثقافات االجتماعية) درا�سات
تطبيقية و�إكلينيكية �أ�سا�سية وخرباء متعددي
أي�ضا درا�سات مقارنة ودرا�سات
التخ�ص�صات و� ً
قامت على املر�ضى وو�سائل مبتكرة وحتاليل
مفاهيمية تكاملية .تتطلب حتاليل الأمرا�ض
النف�سية املتعددة امل�ستويات نطا ًقا من اخلربة
التي ال ُيحتمل �أن توجد يف الدرا�سات الفردية.
ويف هذا ال�صدد ,ب�إمكان الفرد التفرقة بني
ال ُنهج متعددة التخ�ص�صات وتلك التي جتمع
بني �أكرث من تخ�ص�ص؛ فبينما تت�صف الأبحاث
املتعددة التخ�ص�صات بجمع العديد من اخلربة,
يتم تعريف الأبحاث التي جتمع بني �أكرث من
تخ�ص�ص بالتعاون بني اخلرباء الذين ب�إمكانهم
حتويل كِ ال من العلم والعلماء .تت�صف الأبحاث
العلمية التي جتمع بني �أكرث من تخ�ص�ص بكونها
�أكرث خطورة من الأبحاث املتعددة التخ�ص�صات,
حيث �أنها نتاج جمموعة ولي�س املجموع الب�سيط
ملنتجاتها الفردية ,ووف ًقا لذلك ,ف�أن الفريق
الذي يجمع بني �أكرث من تخ�ص�ص �أكرث ُعر�ضة
�إلى الف�شل من اجلهود العلمية الفردية واجلهود
العلمية املتعددة التخ�ص�صات ,ولكن ومع ن�سبة
أي�ضا احتماالت
اخلطر املرتفعة ه��ذه ,ت�أتي � ً
الأرب��اح العالية .عندما تنجح الفرق املتعددة
التخ�ص�صات التي تعمل على اال�ضطرابات
النف�سية ,يكون لديهم احتمالية �أنتاج ابتكارات
تقدما يف حل ما كان
علمية كبرية و�أن يحرزوا ً
أي�ضا �أن ُيطوروا
ُيظن ب�أنها م�شكالت ع�سرية و� ً
�إجراءات ت�شخي�صية وو�سائل عالج �أكرث فاعلية.
تعمل العلوم الع�صبية االجتماعية على

ت�سهيل التطور ال��ذي يجمع ب�ين تخ�ص�صات
أي�ضا ي�سمح ب��زي��ادة يف التوا�صل
متعددة و� ً
والتعاون بني العلماء والأط��ب��اء .لقد اختربت
العلوم الع�صبية االجتماعية على مدار الع�رشين
عاما ال�سابقة رفعة كبرية يف عدد الدرا�سات
ً
التي تقوم على الأمرا�ض النف�سية والتي تت�ضمن
توتر ال�سلوكيات االجتماعية ,و�سنقوم يف
الفقرات التالية بتقدمي بع�ض الأمثلة من هذا
البحث� .إن جمال العلوم الع�صبية االجتماعية
وارتباطه بالطب النف�سي يتجاوز ب�صورة جيدة
هذه الأمثلة ,مثال لقد مت عمل �أ�شكال هامة من
التقدم و ُيبينّ هذا الأمر  -1كيف ُيغيرّ التنظيم
اجليني الأداء املعريف املع ّقد ,وال��ذي ي�شمل
التعلّم وال��ذاك��رة ,وبعد ذلك يت�سبب يف العديد
من اال�ضطرابات التطورية والنف�سية التي ت�ؤ ّثر
على اللغة والوظائف االجتماعية (,)17,18
 -2دور تقنية التخلّق املتوايل يف ت�شكيل ذاكرة
املدى الطويل ( )19,20و -3ت�أثريات ال�ضغوط
االجتماعية املبكرة على التنظيم اجليني ,وهو
الأمر الذي �سي�ؤدي بعد ذلك �إلى تغريات تدوم
طويال يف اال�ستجابات ال�سلوكية واملعرفية
تعر�ض
واملزاجية والهرمونية الع�صبية التي ّ
للإ�صابة بالأمرا�ض التي ترتبط بال�ضغوط �أو
تقي منها ,وذلك الح ًقا على مدار احلياة (-21
.)23
ت��ق � ّدم الأب��ح��اث ال��ت��ي ت��ق��وم على العامة
وب�صفة خا�صة كبار البالغني �أمثلة عن ت�أثري
ال�ضغوط االجتماعية على التنظيم اجليني,
تقاريرا تقول ب�أن العزلة االجتماعية
وتقدم هذه
ً
املُدركة (الوحدة) وال�ضغوط االجتماعية ال�شديدة
ترتبط بالتعبريات التفا�ضلية للجينات املوالية
لاللتهابات واجلينات امل�ضادة للفريو�سات
(من�����وذج ُي���ع���رف ب��اال���س��ت��ج��اب��ة املُحافظة
واملن�سوخة للمحن) ( .)26-24يبدو تغيري
التعبري اجليني يف اخلاليا اجلذعية البالزماوية
ووحيدات اخلاليا ب�أنه العامل اخللوي الأ�سا�سي
لال�ستجابة الن�سخية للجهاز املناعي الب�رشي
جتاه ال�شعور بالوحدة ال�شديدة .و ُت�ساهم هاتان
اخلليتان النخاعيتان املقدمتان للم�ست�ضد
ب�صورة غري متنا�سبة يف جمموعة الكتابات
املُعرب عنها بطرق متفاوتة يف تعميم الكريات
البي�ضاء للأفراد الذين يعانوا من وحدة �شديدة,
حيث �أن اجلينات املُعبرّ عنها ب�أنواع �أخرى من
اخلاليا ُتظهر القليل من التعبريات املتفاوتة
كوظيفة من وظائف ال�شعور بالوحدة .وبالتوافق

م��ع االف�ترا���ض ال���ذي ي��ق��ول �أن االختالفات
التي يتو�سطها اجلهاز الع�صبي املركزي يف
الإ�شارات الع�صبية وال�صماء (الغدة) م�س�ؤولة
عن هذه الت�أثريات ,جند �أن التعبريات املتفاوتة
للكتابات املُ�ستمدة من اخلاليا الوحيدة واخلاليا
اجلذعية ترتبط وبقوة باخلربة ال�شخ�صية للعزلة
االجتماعية� ,إال �أنها مل تظهر �أيه عالقة بحجم
ال�شبكة االجتماعية املو�ضوعية (.)24
أي�ضا �أن االختالفات
لقد �أظهرت التحاليل � ً
امللحوظة ملالمح التعبري اجليني يف خاليا
مقدمة امل�ست�ضد ال تنتج م��ن اختالفات يف
�أنت�شار �أن��واع اخلاليا ه��ذه من خ�لال �أنت�شار
جتميع الكريات البي�ضاء ,بل تعك�س التغيريات
التي حتدث لكل خلية يف تعبري اجلينات القابلة
للتحري�ض والتي مُيكن الكتابة عنها ب�سهولة,
وذل��ك بح�سب احل��ال��ة البيئية ,وب��ال��ت��ايل ,من
جتمع الكريات
بني كل �أن��واع اخلاليا يف ن�رش ّ
البي�ضاء ,يبدو �أن اخلاليا البالزمية اجلذعية
ووحيدة اخللية ُتظهر درجة فريدة من ح�سا�سية
الكتابة للبيئة االجتماعية املُحنكة.
لقد قامت حتاليل جزيئية ميكانيكية بت�أكيد
�أن اال�ستقراء التجريبي للتهديد االجتماعي
يف منوذج ف�أر مُ(يكن مقارنته مبعنى التهديد
االجتماعي الذي مُيكن �أن يختربه الب�رش الذين
يعانوا من وح��دة) يعمل ب�صورة �سببية على
زي���ادة �إن��ت��اج النخاع العظمي ل��ن��وع فرعي
م��وايل لاللتهاب وغ�ير نا�ضج وحيدة اخللية
( .)28لقد قامت التحاليل الدوائية والتحاليل
البيوكيميائية للق�رشاين �سكري يف منوذج الف�أر,
بتعريف دور �أ�سا�سي لإ�شارات اجلهاز الع�صبي
احل�سا�س يف توجيه الإن��ت��اج امل��ك��ون للدم
للق�رشاين ال�سكري وحيدة اخللية الغري ح�سا�س,
عن طريق م�سار امل�ستقبالت الأدرينية البيتاوية
ذات الو�سيط ,والتي ت�شمل عامل منو النقويات
).GM-CSF (28
لقد ظهر �أن ال�شعور بالوحدة ُيزيد من قابلية
ال��ف��رد لأع��را���ض االكتئاب ( )29,30ويرتبط
مبجموعة خمتلفة من اال�ضطرابات النف�سية
( ,)31وبالتايل فهناك احتمالية �أن الدرا�سات
اجلزيئية امل�ستقبلية التي تركز على التعبري
اجليني �أو على غريها من الو�سائط الوظيفية
الوهمية� ,أن تلقي �ضوءا جدي ًدا على التقنيات
ال�ضمنية التي ي�ؤثر بوا�سطتها ال�شعور بالوحدة
على القابلية للأمرا�ض النف�سية.

ثالثة ا�ضطرابات نف�سية تو�ضيحية
لقد قامت �أب��ح��اث الت�صوير الع�صبي يف
العلوم الع�صبية االجتماعية بدرا�سة كيف
يختلف �أداء الدوائر الع�صبية لدى املر�ضى عن
تلك لدى الأ�صحاء .وقد قامت حتاليل ال�سلوكيات
االجتماعية بتعريف حمتوي الو�سائل التي
قد تخدم يف تقدمي فهم �أف�ضل ملجاالت هذه
اال�ضطرابات .نحن نق ّدم هنا
ا�ستعرا�ضا خمت�رصاً
ً
عن الأعمال الأخ�يرة التي قامت على الأ�س�س
الع�صبية لتوتر ال�سلوكيات االجتماعية املرتبطة
بثالثة ا�ضطرابات نف�سية.

ا�ضطرابات االكتئاب ال�شديدة
�إن حاالت االكتئاب ال�شديدة مبثابة ا�ضطراب
نف�سي ذات معدل �أنت�شار على مدار احلياة يرتاوح
بني  %15و .)32( %17ت�شري النظريات اخلا�صة
باالكتئاب �إلى حدوث ت�شوي�ش يف العالقات بني
أي�ضا يف اجلهاز الع�صبي الذي
الأف��راد ( )33و� ً
يدخل يف العمليات العاطفية االجتماعية (.)34
أي�ضا
ُيظهر الأف��راد الذين يعانوا من اكتئاب و� ً
ه�ؤالء الذين هم �أمام خطر الإ�صابة باكتئاب,
نطا ًقا من العجز االجتماعي ويبدو �أنه من يقود
عالقاتهم االجتماعية التي تت�صف بال�ضغط
(.)37-35
تطور مفهوم االكتئاب ال�شديد ()38
لقد عمل ّ
والدرا�سة التجريبية عن حاالت االكتئاب ال�شديد
لدى احليوانات ودرا�سات ت�صوير الأع�صاب لدى
الب�رش ,عملت كل هذه على �إلقاء ال�ضوء على كيف
مُيكن �أن تدخل الأنظمة الع�صبية يف هذه احلالة
( ,)34,39,40مثال مع ظهور تقنية ت�صوير
الأع�صاب الوظيفية – مثل الت�صوير املقطعي
ب��الإ���ص��دار ال��ب��وزي�تروين ( )PETوالت�صوير
بالرنني املغناطي�سي الوظيفي ( – )fMRIمت
اقرتاح العديد من مناطق�/شبكات املخ املُر�شحة
حلاالت االكتئاب ال�شديدة (.)43-41
لقد قامت العديد من ال��درا���س��ات بفح�ص
الروابط الع�صبية لعمليات تنظيم العاطفة والتي
هي من املظاهر الأ�سا�سية لال�ضطراب (-44
 ,)50ولأن درا�سات الت�صوير الع�صبي ت�شمل
ب�صفة عامة حجم عينة �صغري (ترتاوح بني 9
و 44مثال) ,تفتقد العديد من درا�سات الت�صوير
الع�صبي هذه �إلى قوة �إح�صائية كافية (,)43
مع العلم �أن القوة الإح�صائية املنخف�ضة تقلل

من فر�ص الك�شف عن الت�أثري احلقيقي (,)51
دائما �أن نهج
وبالتايل فمن الهام �أن نتذكر ً
التحليل التلوي لدرا�سات الت�صوير الوظيفي
حلاالت االكتئاب ال�شديدة ,غال ًبا ما ُيق ّدم �صورة
�أكرث دقة (.)43
ومن جمموعة درا�سات الت�صوير الع�صبي
هذه ودرا�سات التحاليل التلوية ,بد�أ يخرج �إلى
حيذ الوجود من��وذج الق�رشة احلوفية حلاالت
ّ
االكتئاب ال�شديدة ( ,)55-52 ,43-41مما
يقرتح وج��ود خلل وظيفي يف �سبعة مناطق
�أ�سا�سية (االجزاء اجلانبية والو�سطى واملدارية
من الق�رشة اجلبهية الأمامية ,والأجزاء اجلني�سية
واملنقارية م��ن الق�رشة احل��زام��ي��ة الأمامية
واحل�صني واملهاد الأمامي) يف داخل وخارج
اجلهاز احلويف .من املثري لالهتمام �أن منوذج
الق�رشة احلوفية حل��االت االكتئاب ال�شديدة ال
يقرتح فقط وج��ود فرط ن�شاط اجلهاز احلويف
أي�ضا عدم انتظام فى ق�رشة اجلبهة الأمامية
بل � ً
(.)56
يتنا�سب هذا النموذج مع منوذج �آخر قدمه
فيليب�س و�آخرون ( )57 ,48 ,47النتظام احلالة
العاطفية ,ويعمل ه��ذا النموذج على تعريف
نظامني �أ�سا�سيني متوازيني ,وهما  -1النظام
البطني (وال��ذي ي�شمل اللوزة املخية واجلزيرة
اللحائية واملخطط البطيني والتلفيف احلزامي
البطيني الأمامي وق�رشة الف�ص اجلبهي البطيني
الو�سطى),
الإن�سي والق�رشة الأمامية املدارية ُ
وه��و ب��الأم��ر ال��ه��ام للبناء على م��ا لدينا من
أي�ضا للتقييم العاطفي التلقائي
معلومات و� ً
للمحفزات البارزة وتكاثر احل��االت العاطفية؛
و -2نظام ظهري (مثل تلفيف احلزام الأمامي
الظهري وق�رشة الف�ص اجلبهي الظهرية) والذي
دورا معرف ًيا �أ�سا�س ًيا يف البدء
ُيقرتح �أنه يلعب ً
مبا مت حتقيقه و�صوال �إلى التفا�صيل الدقيقة يف
التنظيم الطوعي للحاالت العاطفية هذه (,47
.)48
لقد عمل ا�ستطالع حديث �أ�شتمل على 40
درا�سة  fMRIودرا�سة واح��دة ),PET (44
عمل على ت�أكيد (وحتديد) دور منوذج الق�رشة
احلوفية يف ح��االت االكتئاب ال�شديدة ,وذلك
بتحليلها مع الو�ضع يف اعتبار ل�ستة عمليات
فرعية للتنظيم العاطفي وهي :ال�سيطرة ال�سلوكية
التلقائية وال�سيطرة ال�سلوكية الطوعية وال�سيطرة
على االنتباه التلقائي وال�سيطرة على االنتباه
الطوعي وال�سيطرة على املعرفة التلقائية
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وال�سيطرة على املعرفة الطوعية .باخت�صار,
لقد �أظهر هذا اال�ستطالع �أن حاالت االكتئاب
ال�شديدة ترتبط بق�صور �شاذ يف ن�شاط ق�رشة
الف�ص اجلبهي اجلانبي ,وب�صفة خا�صة �أثناء
ال�سيطرة الطوعية على اخلربات العاطفية ,بينما
�أن التنظيم العاطفي التلقائي ي�أتي من تن�شيط
مناطق �أخ���رى يف امل��خ ,مثل مناطق الف�ص
اجلبهي الإن�سي ,والتي ت�شمل تلفيف احلزام
الأمامي الظهري واملنقاري (.)44
تقرتح نتائج الت�صوير الع�صبي ه��ذه �أن
االكتئاب مرتبط بخلل يف مناطق معينة باملخ
تدخل يف التنظيم العاطفي وال�سيطرة على
الدوافع واال�ستجابات العاطفية مع اختالفات
أي�ضا كنتيجة
دورا كعامل ُم�ساهم و� ً
ثقافية تلعب ً
للعمليات العاطفية والأداء التنفيذي.
وب�سبب الن�سبة العالية من الأ�سباب الوراثية
التي تدخل يف اعرا�ض االكتئاب (,)60-58
قام العديد من الباحثني بدرا�سة دور العوامل
الوراثية ,وقد ركزت العديد من الدرا�سات على
تعدد الأ�شكال الوظيفية املزعومة� ,إال �أنه قد مت
الت�أكيد على القليل من هذه اجلينات ,وذلك يف
الدرا�سات الالحقة ويف التحاليل التلوية (.)61
مثال لقد قام بيزازا�س و�آخرون ( )62باكت�شاف
�أن املر�ضى ذي �أليل ق�صري من تعدد �أ�شكال
ال�تروي��ج الوظيفي لناقل ج�ين ال�سريوتونني
( )5-HTTLPRلديهم حجم قليل لكِال من
اللوزة املخية وق�رشة الف�ص اجلبهي اجلينية
الفرعية ,وقد ظهر عدم ت��زاوج وظيفي لدوائر
اللوزة املخية اجلينية الفرعية .ل��دى االف��راد
ذي هذا الأليل �صفات مزاجية مرتفعة ترتبط
بالقلق ,وزيادة يف تفاعل اللوزة املخية وخطر
متزايد للإ�صابة باالكتئاب .لقد قامت العديد
من التحاليل التلوية بتدعيم �أ���ش�تراك تفاعل
الأليل الق�صري هذا التابع للـ 5-HTTLPR
وال�ضغوط يف م�سببات االكتئاب (.)63
وبالرغم من �أن درا�سات رواب��ط اجلينوم
الوا�سعة ( )64قد قامت بتعريف مناطق هامة
وجينات ُمر�شحة جديدة للعديد من اال�ضطرابات
النف�سية ,كان من ال�صعب يف بع�ض الأحيان
تكرار الدرا�سات ال�سابقة ( ,)65وقد �أنتج كِ ال من
التطور التقني وكِ رب حجم العينة نتائج متوافقة
حلاالت االكتئاب ال�شديدة� ,إال �أنه من الوا�ضح �أن
حتى العينات الكبرية والتحاليل التلوية للعديد
من جمموعات البيانات بالأمر املطلوب (,66
 .)67تقدم درا�سة الأمناط الظاهرية املتو�سطة
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قيما ,وه��و �أن ه��ذه ال�صفات الوراثية
ً
نهجا ً
تت�شارك يف �إبعاد ا�ضطراب ما� ,إال �أنها نتيجة
وي��ك��ن حتديد كميتها
مبا�رشة لال�ضطراب مُ
لدى الأف��راد املت�أثرين وه�ؤالء الغري مت�أثرين.
لقد مت اقرتاح �أن الأمن��اط الظاهرية املتو�سطة
تت�أثر مبجموعة �أ�صغر من اجلينات باملقارنة
مع اال�ضطرابات النف�سية ,مما ُي�س ّهل من �أمر
مكون العمليات االجتماعية
اكت�شاف اجلني� .إن ّ
فرق بني مري�ض االكتئاب عن غريه من
الذي ُي ّ
املر�ضى ,مثل ال�شعور بالوحدة املُدركة – والذي
ظهر ب�أنه ميثل حوايل  %50من احلاالت الوراثية
( - )69 ,68مبثابة فئة مثمرة من الأمن��اط
الظاهرية املتو�سطة.
قد يعمل �أم��ر تعريف العالمات الع�صبية
احليوية لالكتئاب على م�ساعدة الأطباء النف�سيني
على ا�ستهداف العمليات واملناطق الع�صبية
املحددة و�أن يعملوا على ت�شخي�ص و�سائل العالج
امل�ضادة لالكتئاب� ,إال �أنه عندما يتم ا�ستهداف
االكتئاب من جانب �أحداث بيئية متكررة (مثل
ظروف احلياة ال�ضاغطة �أو م�شكالت يف العالقات
( ,))70 ,29يعمل االتكال احل�رصي على العالج
الدوائي على جعل املري�ض ُعر�ضة لالنتكا�سة,
لكن ب�إمكان جمموعة ذاتية من و�سائل العالج
املُقدمة من جمال العلوم الع�صبية االجتماعية
من حت�سني النتائج ب�صورة كبرية.

ال�شخ�صية املعادية للمجتمع واالعتالالت
النف�سية
تت�صف ا�ضطرابات ال�شخ�صية املعادية
للمجتمع بنطاق من االنحرافات االجتماعية
التي ت�شتمل عدم املباالة حلقوق الآخرين بل
وانتهاك حقوقهم .يركز مفهوم االعتالالت
ُعرف ب�صورة دقيقة بل واملرتبط
النف�سية امل ّ
باملو�ضوع ,على الظواهر االجتماعية (مثل عدم
امل�صداقية واالهتمام باجلمال الظاهري وعدم
حتمل امل�س�ؤولية يف العالقات مع الآخرين)
وال��ظ��واه��ر العاطفية االجتماعية (مثل عجز
العواطف االجتماعية كال�شعور بالندم �أو اخلجل
وعدم املقدرة على الوقوع يف احلب وامل�شاعر
ال�سطحية) (.)72 ,71
لقد ق��ام ع��دد كبري من درا���س��ات الت�صوير
الع�صبي �أثناء العقد املا�ضي بدرا�سة الركائز
أي�ضا
الع�صبية لل�سلوكيات املعادية للمجتمع و� ً
لالعتالالت النف�سية ( ,)82-73وت��دل هذه

الدرا�سات �أنه عندما يالحظ �أو يتخيل الأفراد
ال��ذي��ن يعانوا م��ن اع��ت�لاالت نف�سية الآخرين
ي��ت��أمل��ون ,تكون مناطق امل��خ امل�س�ؤولة عن
ال�شعور بالتعاطف واالهتمام بالآخرين (مثل
احلزام الأمامي الظاهري) �أقل ن�شاطً ا �أو قد ال
تن�شط ,وتكون الروابط بني هذه املناطق وغريها
من املناطق الهامة املت�ضمنة يف العمليات
العاطفية واتخاذ القرارات� ,أ�ضعف مما هي عليه
لدى العامة الطبيعيني.
لقد �أُفرت�ض جدال �أن اال�ستجابات ال�ضئيلة
لتلميحات التهديد ه��ذه �أو لكلمات العقاب
�أنها وراء ف�شل التعلّم من اال�ستجابة للعقاب
واال�ستغالل القا�سي وقلة ال�شعور بالندم والرتكيز
على الإث��اب��ة املبا�رشة ايل ت�صف االعتالالت
النف�سية .وبالتوافق مع هذه الفكرة� ,أظهرت
درا�سات الـ � fMRIأن دوائ��ر الف�ص اجلبهي
واحل��ويف (التي ت�شمل اللوزة املخية والق�رشة
الأمامية املدارية واجلزيرة اللحائية الأمامية
والق�رشة احلزامية الأمامية) التي قد ن�شطت �أثناء
�صورا لوجوه
مواقف تت�سم باخلوف (با�ستخدام
ً
حمايدة) لدى الأفراد الأ�صحاء ,مل تكن قد ن�شطت
يف حالة االعتالالت النف�سية ( .)83وبالتوافق
مع هذا الأمر ,ترتبط االعتالالت النف�سية بنق�ص
ا�ستجابة ال�إرادي لتوقع الأح��داث التي تت�سم
بتهديد ( )84وتثبيط مفاجئ للمحفزات العاطفية
ال�سلبية (مثل م�شهد به �ضحايا) ( .)85لقد مت
اقرتاح �أن العجز الوظيفي التابع للف�ص اجلبهي
يرتبط بالعجز ال�سلوكي والعاطفي الذي يظهر
يف حاالت االعتالالت النف�سية ( ,)86وتقرتح
الدرا�سات البنيوية �أن ا�ضطرابات ال�شخ�صية
املعادية للمجتمع ترتبط بنق�ص يف حجم املادة
ال�سنجابية يف الف�ص اجلبهي ,و�أن هذا العجز يف
املادة ال�سنجابية يف الف�ص اجلبهي ينعك�س يف
اال�ستجابات القليلة لكهربية اجللد (.)87
لقد ق��ام هيكز و�آخ����رون ( )88بدرا�سة
االفرتا�ض ال��ذي يقول �أن االعتالالت النف�سية
الأولية (املظاهر العاطفية بني الأفراد) بالأمر
املتوارث يف غالب الأمر ,بينما �أن االعتالالت
النف�سية الثانوية (االنحرافات االجتماعية)
ب��الأم��ر ا ُ
مل��ح��دد بيئ ًيا ,وذل��ك ب�صورة �أولية.
لقد مت تقييم م�ؤ�رشات امليول �إلى االعتالالت
النف�سية الأول��ي��ة والثانوية التي تقوم على
�سمات ال�شخ�صية ,وذلك با�ستخدام اال�ستطالع
ال�شخ�صي املتعدد الأب��ع��اد ( )MPQوذلك
لتقدير مدى هيمنة اخلوف وال�سلوك االندفاعي

أي�ضا احلالة
املعادي للمجتمع ,بالتعاقب ,و� ً
أي�ضا
�
ومت
البيئية للأ�رسة واملدر�سة والأق��ران,
ً
تقييم �أحداث احلياة ال�ضاغطة .لقد كان ال�سلوك
االندفاعي املعادي للمجتمع  MPQمرتبطً ا
ب�صورة �أولية بعوامل اخلطر البيئية ,وكانت
هذه الت�أثريات البيئية هامة النت�شار ال�شعور
باخلوف � ,MPQإال �أن هيمنة ال�شعور باخلوف
 MPQوال�سلوك االندفاعي املعادي للمجتمع
ُيظهر جوانب م�شابهة للقابلية للتوريث ,وقد
ظهرت الت�أثريات اجلينية ب�أنها وراء االرتباطات
بني ال�سلوكيات االندفاعية املعادية للمجتمع
وال�سياقات البيئية .ويختتم الكُتاب ب�أن العالقة
ب�ين البيئة واجل��ي��ن��ات – ولي�س ال��ت ��أث�يرات
الأ�سا�سية للجينات والبيئات – قد تكون وراء
الروابط البيئية املختلفة لالعتالالت النف�سية
الأولية والثانوية.
ويف خال�صة الأم��ر ,لقد كانت الدرا�سات
احلديثة لالختالفات ب�ين املر�ضى والعامة
الأ�صحاء فيما يخ�ص الأ�س�س الع�صبية لل�شعور
بالتعاطف جتاه �آالم الآخرين ,تعليمية ب�صورة
خا�صة ,وال ت���زال �أب��ح��اث العلوم الع�صبية
االجتماعية يف هذا املجال بالأمر احلديث ,كما
�أن عدد املكونات اخلا�صة للعمليات االجتماعية
التي قمنا بفح�ص تقنياتها الع�صبية واجلينية
لدى املر�ضى والعامة الأ�صحاء ,اليزال حمدو ًدا.

ا�ضطرابات ق�صور الرغبة اجلن�سية
ي��وج��د يف ال��وق��ت احل���ايل ع���دد ك��ب�ير من
الكتابات يف جمايل الطب النف�سي وعلم النف�س
التي تتحدث ع��ن ا�ضطرابات ق�صور الرغبة
ُعرف يف الـ
اجلن�سية لدى الإناث ,وهو الأمر امل ّ
 DSM-IVبكونه «عجز (�أو غياب) م�ستمر
�أو متكرر للتخيالت اجلن�سية والرغبة للن�شاط
اجلن�سي» وهو الأم��ر ال��ذي يت�سبب يف «ظهور
�ضغوط وا�ضحة �أو �صعوبات يف العالقات بني
الأفراد» .لقد �أقرت الدرا�سات الوبائية ب�أن حوايل
 %40من ال�سيدات الأمريكيات بني الع�رشين
وال�سبعني من العمر لديهن م�شكالت تتمثل يف
انخفا�ض الرغبة اجلن�سية ( ,)89وي��ؤث��ر هذا
اال�ضطراب ب�صورة �سلبية على جودة حياة املر�أة
أي�ضا جودة
التي تعاين من هذا اال�ضطراب و� ً
حياة الزوجني (.)91-89
لقد بد�أ علماء الأع�صاب االجتماعية بدرا�سة
ا�ضطراب نق�ص الرغبة اجلن�سية ,وذلك لإدراك

مناطق امل��خ وال�شبكات التي تدخل يف هذه
تطور املزيد من
العملية ,وذلك يف حال �أردن��ا ّ
التدخالت اجلديدة ,وبالرغم من �أن هذا الأمر
مبثابة جمال بحث جديد� ,إال �أن العمل املوجود
يقرتح �أن��ه ق��د ب��د�أ تعريف �أهمية العمليات
املركزية – باملقارنة مع العمليات الهام�شية –
لدى كِ ال من املر�ضى والأ�صحاء ( )92ومناطق
املخ وال�شبكات التي ترتبط بالرغبة اجلن�سية
باملقابل مع الوقوع يف احلب.
لقد �أظهرت الدرا�سات الع�صبية التي قامت
على الأ�صحاء �أن الرغبة اجلن�سية تتطلب لي�س
فقط املناطق احلوفية التي تتعلق بالعاطفة,
مثل املنطقة اللوزية واملهاد ومنطقة احل�صني
أي�ضا
واملخطط البطيني واجلزيرة اللحائية ,بل � ً
�شبكة ق�رشية موزعة ,وت�شمل هذه (�إال انها لي�ست
حم�صورة) ثالثة مناطق رئي�سية ,وهم :الق�رشة
احلزامية الداخلية والف�صي�ص اجل��داري والتلم
الأو���س��ط ال�صدغي العلوي اخللفي  /التلفيف
ال�صدغي ( .)93يعمل التوزيع الطبيعي لهذه
ال�شبكة ل��دى الأ���ص��ح��اء ,على ت�أكيد كيف �أن
الرغبة اجلن�سية ت�شتمل على مناطق املخ التي
تقف وراء �أدوار خمتلفة ,مثل تقنية الإثابة
(مثل املخطط البطيني) وعمليات معرفية عالية
الرتتيب وترتبط باملعرفة االجتماعية والتمثيل
الذاتي و�صورة اجل�سم واالنتباه ( .)94تعمل
وظائف �شبكات امل��خ ه��ذه على تدعيم ر�ؤية
الرغبة اجلن�سية كظاهرة ي�سوقها لي�س فقط
أي�ضا الت�أثريات ال�سلبية
الت�أثريات الإيجابية بل � ً
من املا�ضي وخربات الإثابة اجل�سدية املتكاملة
املتعلقة بالنف�س ُم�صاحبة بعمليات ح�سية (مثل
الر�ؤية) وعاطفية (.)93,94
لقد عملت درا�سات الت�صوير الع�صبي لدى
مر�ضى ا�ضطرابات ق�صور الرغبة اجلن�سية على
ت�شكيل فر�صة فريدة لدرا�سة ال��دور املُفرت�ض
لعمليات املخ ال�ضمنية هذه ( .)95098لقد قام
�ستولريو و�آخ��رون ( )95ب�رشح حاالت تن�شيط
املخ املختلفة �أمام املحفزات املرئية اجلن�سية
بني الرجال الذين يعانوا من ا�ضطرابات ق�صور
الرغبة اجلن�سية وغريهم من الرجال الأ�صحاء,
وذلك با�ستخدام PET؛ فبينما �أظهر الرجال
منخف�ضا يف املنطقة الأمامية
الأ�صحاء ن�شاطً ا
ً
امل��داري��ة ,مل ُيظهر ال��رج��ال الذين يعانوا من
ا�ضطراب انخفا�ضا يف الن�شاط املتعلق بالإثارة
املرئية .وقد ف�سرّ الكًتاب هذا االختالف بكونه
ب�سبب �سيطرة ُمثبطة عندما ر�أى الرجال الذين

يعانوا من ا�ضطراب املح ّفز املرئي ,وقد �أظهر
الرجال ذي ا�ضطراب ق�صور الرغبة اجلن�سية
– باملقارنة مع الأ�صحاء – تعطيال �أكرب يف
مناطق املخ التي ترتبط بالعاطفة (مثل الق�رشة
أي�ضا يف مناطق املخ التي
احلزامية الأمامية) و� ً
تقف وراء عمليات الت�صوير احلركي واخلربات
اجل�سدية والتمثيل الذاتي (مثل الق�رشة احل�سية
اجل�سدية).
لقد �أثبتت درا�سات الت�صوير الع�صبي الالحقة
يف هذا املجال ,والتي متت بوا�سطة fMRI
وامل�شاركني من الإناث (� ,)98 ,97أثبتت ما قد
�أكت�شفه �ستولريو .وباخت�صار ,قد �أظهرت هذه
الدرا�سات نوعني مميزين من التغيريات الع�صبية
لدى امل�شاركني الذين يعانوا من ا�ضطرابات
ق�صور الرغبة اجلن�سية ,ن�سبة للأ�صحاء� .أما
الإن��اث الذين يعانوا من هذا اال�ضطراب ,فقد
ق�صورا يف الرغبة اجلن�سية يف �شبكات
�أظهرن
ً
امل��خ ,وال��ذي هو بالأمر الن�شط لدى الأ�صحاء
أي�ضا ن�شاط
(مثل اجلزيرة اللحائية اخللفية) و� ً
مفرط يف ثالثة مناطق معينة يف املخ مل تكن
ن�شطة لدى امل�شاركني الأ�صحاء ,وهذه املناطق
ه��ي الف�صي�ص اجل����داري ال�سفلي والتلفيف
الأمامي ال�سفلي والق�رشة الب�رصية خارج اجل�سم
املخطط.
يتوافق هذا الأمر مع االفرتا�ض احلايل الذي
يخ�ص قلة الرغبة اجلن�سية ( ,)99وهو الأمر
الذي يقرتح �أن ا�ضطراب ق�صور الرغبة اجلن�سية
قد ينتج عن ق�صور يف وظائف الإثارة وق�صور
يف وظائف التثبيط� ,أو خليط بني احلالتني .ومن
املثري لالهتمام �أن هذه االكت�شافات تتوافق مع
التعريف الإكلينيكي «للم�شاهدة» التابع ملا�ستري
وجون�سون وكابالن وبارلو ( ,)101 ,100وهو
التعريف ال��ذي يقرتح �أن العجز يف الوظائف
اجلن�سية قد تكون (على الأقل ب�صورة جزئية)
مرتبطة ب�إثارة ُمثبطة ,ويرجع هذا �إلى توتر يف
عملية املحفزات اجلن�سية وحت� ّ�ول يف الرتكيز
العاطفي من املحفزات اجلن�سية �إل��ى مراقبة
ذاتية لال�ستجابة اجلن�سية (�أي الرتكيز الذي
يركز على الذات).
يحتاج ه��ذا االف�ترا���ض �إل���ى امل��زي��د من
االخ��ت��ب��ارات� ,إال �أن ه��ذه النتائج تق ّدم ر�ؤية
لعمليات املخ التي تقف وراء ا�ضطراب الرغبة
أي�ضا دور املعلومات االجتماعية
اجلن�سية و� ً
يف ا�ضطراب ق�صور الرغبة اجلن�سية .يو�ضح
هذا العمل وب�صفة عامة قيمة العلوم الع�صبية
املجلة العاملية للطب النفسي
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االجتماعية – من حتليل �أن�شطة مناطق املخ
وحتى حتليل حمتويات الكيانات والعمليات
االجتماعية – يف حتديد �أف�ضل للتقنية التي
أي�ضا لتطوير
تكمن وراء ا�ضطراب نف�سي ما و� ً
ه��دف �أك�ث�ر فاعلية وق��ر ًب��ا للتدخالت (مثل
العقاقري الدوائية واملجاالت الع�صبية واملعرفية
االجتماعية).

الر�ؤى امل�ستقبلية
�إن العقل الب�رشي هو �أكرث البنايات احليوية
تعقي ًدا التي ُعرفت حتى الآن ,وبتقدمي مدى تع ّقد
العقل الب�رشي ومدخالته ,جند �أن الأمر اجلدير
باملالحظة هو �أن ظهور ا�ضطراب نف�سي يف
�شيوعا.
�أي مرحلة من مراحل العمر لي�س �أكرث
ً
�إن الرتكيز الأ�صلي على املجاالت التنا�سلية
واملجاالت الع�صبية املُرتبطة بفئات الت�شخي�ص
النف�سي ,كان مبثابة خطوة �أولية هامة� ,إال �أن
هذا النهج يقرتح �أنه من املمكن تخطيط هذه
الفئات يف �صورة  1:1وذلك لتحديد الأ�سباب
ال�ضمنية .وبتقدمي مدى تعقيد العقل الب�رشي
ونزوات اال�ضطرابات النف�سية ,لي�س من املده�ش
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�أن ا�ستهداف الأمناط الظاهرية الداخلية املعينة
يف كل ا�ضطراب نف�سي يثبت �أنه بالأمر التعليمي.
يكت�سب هذا البحث الكثري من امل�صداقية ,وذلك
مع الزيادة امل�ستمرة يف قوائم الأمناط الظاهرية
احليوية وال�سلوكية .ومبعرفة �أنه من بني �أكرث
الوظائف �أهمية للعقل الب�رشي هو �إنتاج كيان
نف�سي ُمنظم وتنظيم ال�سلوكيات ,والتي ت�شمل
معرفتنا وتفاعالتنا مع الآخ��ري��ن ,قد يثبت
أي�ضا �أنه بالأمر التعليمي وذلك ليحدد مكونات
� ً
الكيانات االجتماعية والعمليات التي تدخل يف
اال�ضطرابات النف�سية.
�إن اال�ضطراب النف�سي املع ّقد املرتابط ذات
مناطق تن�شيط يف امل��خ ,مبثابة خطوة �أولية
جتاه حتديد تقنية املخ امل�س�ؤولة عن �أي من
اال�ضطرابات .ال يعمل املخ ب�صورة حم�صورة
على م�ستوى مكان اجلزيئات واخلاليا والنواة
أي�ضا ال يعمل
واملناطق والدوائر �أو الأنظمة ,وهو � ً
ب�صورة حم�صورة على م�ستوى زمني لواحد من
الألف من الثانية والثواين والدقائق وال�ساعات
�أو الأيام .تقدم �أي منهجية لت�صوير الأع�صاب
ر�ؤية جزئية لن�شاط املخ يف نطاق حمدود ج ًدا
مل�ستويات املكان والزمان ,وبالتايل ينبغي �أن

ت�ستخدم و�سائل التقارب التي تقي�س الأحداث
الع�صبية مبقايي�س زمنية ومكانية خمتلفة,
وذل��ك لتقدمي �صورة �شاملة �أك�ثر عن وظائف
املخ.
�إن املقيا�س املت�ساوي اال�ضالع املُق ّدم يف
ال�صورة رقم  1مُيثل الأهمية املت�ساوية لثالثة
ُنهج تقاربية قد ت�ساعدنا على �إدراك تقنية املخ
التي تكمن وراء اال�ضطراب النف�سي ( ,)102وهي
 -1التقييم ال�سلوكي �أو حتديد عمليات معاجلة
مكونات املعلومات ,والتي ت�شمل مكونات خا�صة
بالعمليات االجتماعية ,و -2معاجلة جتريبية
و -3مقايي�س نف�سية� .إن الت�صوير الع�صبي
مبثابة مقيا�س متالزم ,وبالتايل ف�أن الدرا�سات
التجريبية ال��ت��ي تت�ضمن ال����ضرر والتحفيز
املغناطي�سي للدماغ والتدخالت الدوائية (مثل
اللجني والعقاقري) لدى الب�رش واحليوانات بالأمر
الالزم وذلك ملزي ًدا من تو�ضيح الدور ال�سببي
لأي��ة بناية ع�صبية و�أي��ه دائ��رة �أو عملية يف
مهمة ما .لدى كل واحد من �ضلوع املثلث هذه
جتمع الثالثة م ًعا مُيكن �أن
حمدودياته� ,إال �أن ّ
ُي�س ّهل �إحداث تق ّدم يف �إدراكنا للتقنية الع�صبية
التي تكمن وراء اال�ضطرابات النف�سية.

اخلامتة
لقد عمل التقدم احل�سابي والتكنولوجي على
مدار العقود القليلة املا�ضية على حتويل طبيعة
البيانات املتاحة وكميتها على تركيب ووظائف
املخ ,وذلك يف العديد من املقايي�س� ,إال �أنه ومع
هذا التق ّدم ,ظهرت �إطارات عمل منهجية وحتليلية
أي�ضا من التخ�ص�صات
ومفهومية مميزة ,وقد زاد � ً
الفرعية واالهتمام ب�أمر العزل .وبالرغم من
�أن هذا التخ�ص�ص بالأمر املفهوم جي ًدا� ,إال �أن
ب�إمكانه �أن يعمل �ضد تكامل البيانات عرب
م�ستويات التحليل ,وب�صفة خا�صة عندما يرتبط
ب�إزالة التقلي�ص ولي�س زيادته ,وهو الأمر الذي
يفيد يف درا�سة جزء ما حتى ي�صبح �إدراك الكل
بالأمر الأ�سهل .وبالتايل فقد يكون �إ�سهام النهج
التكاملي املتعدد امل�ستويات للعلوم الع�صبية
االجتماعية يف الطب النف�سي ,الطريق الذي
ترتابط به املعلومات بع�ضها مع بع�ض على
م�ستويات خمتلفة من وظائف املخ وال�سلوكيات
(التي ت�شمل ال�سلوكيات االجتماعية).
وبالرغم من �أن العلوم الع�صبية االجتماعية
لي�ست بالأمر الفريد يف جمال الطب النف�سي� ,إال
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�أنها قد تمً ثل نقطة تالقي جيدة تقوم مبخاطبة
ودم��ج النظريات والو�سائل والبيانات من
م�ستويات متعددة من املنظمات وم��ن الآراء
فهما �أف�ضل للأ�سباب
ً  وذلك لتقدمي,التخ�ص�صية
 بالإ�ضافة,وو�سائل عالج اال�ضطرابات النف�سية
 لقد �أنق�سم الطب النف�سي �إلى تخ�ص�صني,�إلى ذلك
 حيث يقوم واحد بالرتكيز على عالج,فرعيني
 ويركز,الأمرا�ض بالو�سائل احليوية وبالعقاقري
 قد تخدم العلوم.الآخر على العالج بالتخاطب
الع�صبية االجتماعية كنقطة تالقي لوجهات
أي�ضا كمجال مُيكن فيه �أن ننظر
ً � و,النظر هذه
�إلى التدخالت بالعقاقري باعتبارها ا�سرتاتيجية
.لتح�سني الوظائف االجتماعية
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لقد ظهر تعريف العلوم الع�صبية االجتماعية
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الذي يجلب معدات العلوم الع�صبية القوية ج ًدا
على نحو متزايد ,وذلك لدرا�سة تقنيات املخ140
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( .)3وم��ن الناحية النظرية� ,إن و�ضع الكثري
من اجلهود لإدراك العلوم الع�صبية اخلا�صة
بال�سلوكيات االجتماعية يف �أ�شكالها الطبيعية
وعند دخولها يف �سياق الأم��را���ض النف�سية,
�سيقدم الكثري من املعاين الهامة .وعلى امل�ستوى
التجريبي ,هناك العديد من االكت�شافات الهامة
اجل��دي��دة التي ت�شري �إل��ى م�ستقبل باهر لهذا
املجال.
وم��ع ت��داخ��ل جم���االت ال��ع��ل��وم الع�صبية
أي�ضا العلوم الع�صبية
املعرفية ومنوها ال�رسيع و� ً
وتطور الأدوات مثل الت�صوير الوظيفي
العاطفية
ّ
والبيولوجيا اجلزيئية� ,أ�صبح ل��دى العلوم
الع�صبية االجتماعية الكثري لتقدمه لتزيد من
�إدراك امل�شكالت االكلينيكية التي مي��ر بها
املر�ضى النف�سيون� .إن هذه املجاالت متحدة
هي التي �ست�سد الفجوة بني الأنظمة اجلزيئية
أي�ضا مع خربات املر�ضى
والأنظمة احليوية و� ً
املعقدة التي نراها يف العيادات.
من املتوقع �أن هذه ال ُنهج �ست�سمح ب�إعادة
�صياغة مفاهيم الكيانات االكلينيكية الكُربى يف
بالتحرك
الطب النف�سي ,وهي تلك التي �ست�سمح
ّ
بعي ًدا عن التق�سيمات الت�شخي�صية الب�سيطة التي
والتوجه ناحية
تقوم على و�صف االع��را���ض
ّ
ال ُنهج الت�شخي�صية التي تقوم على وظائف املخ
الطبيعية وتلك ال�شاذة وهو الأمر الذي يدعمه
اختبارات معملية ,كما هو احلال يف جماالت
الطب الأخرى (.)4,5
وبالطبع الب��د �أن ن��ك��ون واق��ع��ي�ين فيما
يخ�ص املقايي�س الوقتية وما مُيكن حتقيقه,
فبينما نتحلى بالتفا�ؤل ,من الهام �أن نح ّذر
من التحديات و�أن نتحلى باحلكمة عند قبول
االكت�شافات املبكرة بكل �شغف ,وحتى �إذا كان
لهذه االكت�شافات �أ�ستح�سان معقول� .إن االختبار
احلم�ضي يف العلوم �أم��ر تكراري م�ستقل وهو
أي�ضا ك ُنهج
مبثابة ت�أكيد عن طريق التقارب و� ً
اختبارية تكميلية� .إن الكثري من الدرا�سات يف
الكتابات العلمية ع�صبية �ضعيفة ب�صورة فعلية,
ونتائجها غري مرغوبة حيث �أن الكثري من النتائج
«ذات �أهمية كبرية» والتي مت ن�رشها� ,ستمثل يف
حقيقة الأمر ت�أكيدات كاذبة (مهما كان مدى
م�صداقيتها الظاهرة) ( ,)6وبالتايل وكما كانت
احلالة يف اجلينات اجلزيئية (� )7سيكون هناك
احتياج �إلى عينات كبرية (�آالف ولي�س ع�رشات

من امل�شاركني الذين يت�شاركون يف العديد من
الدرا�سات الع�صبية النف�سية التي مت ن�رشها حتى
أي�ضا ت�أكيد
يومنا هذا) وتعاون بني الباحثني و� ً
على التكرار امل�ستقل.
لقد قام كا�سيوبو و�آخ��رون بطرح الفكرة
املعقولة من الناحية احلد�سية ,وهي التي تقول
�أن ال��ذي ُيدعى «االمن��اط الظاهرية الداخلية»
قد تكون �أب�سط �إذا ُدر�ست من الناحية الوراثية
واحليوية ,وذل��ك �أك�ثر من اعتبارها ا�ضطرا ًبا
نف�س ًيا يف حد ذاتها� ,إال �أن الدرا�سات الوراثية
حتى يومنا ه��ذا مل ُتظهر �أن ه��ذه هي احلالة
( ,)8وبالتايل فبينما قد يثبت هذا �أن هذه هي
احلالة ,ال يوجد حتى الآن دليال مقن ًعا لي�ؤيد
هذا الت�أكيد .يف حقيقة الأمر يقرتح عدد كبري
من �أبحاث اخلربة التي يدعمها العمل النظري
واملنطق ال�سليم� ,أن النهج التي تعمل على حل
تع ّقد امل�سببات وا�ستهداف الأمرا�ض النف�سية,
لي�ست �سهلة – وال ُيحتمل �أن تكون العلوم
أ�ستثناءا.
النف�سية االجتماعية �
ً
�إن واح��دة من املجاالت التي مل ي�ؤكدها
كا�سيوبو و�آخ��رون والتي �ستكون بالأمر الهام
لإدراك الأداء الطبيعي والأداء ال�شاذ للمخ ,تعود
�إلى مناذج احلو�سبة التي على نطاق وا�سع ,مثال
ي�سعى «م�رشوع املخ الب�رشي» الذي مت تدعيمه
من جانب االحتاد الأوروبي� ,إلى تخطيط تطور
ال�شبكات الع�صبية و�إدراك اخل�صائ�ص اجلديدة,
وذل��ك با�ستخدام احلو�سبة القوية للنموذج
الت�صاعدي لوظائف املخ الب�رشي ( .)9نحن ن�أمل
�أن هذا امل�رشوع الذي يركز على تكامل متعدد
امل�ستويات ي�ساعد على بناء الأ�س�س الالزمة
لإعادة بناء وحماكاه العقل الب�رشي و�أمرا�ضه.
�إن هذا النهج ,بالتعاون مع مبادرات �أخرى
وا�سعة النطاق يف جمال العلوم الع�صبية (,)9
�سيعمل على حت�سني �إدراك الأمرا�ض النف�سية.
وب��اخ��ت�����ص��ار ,ل���دى ال��ع��ل��وم الع�صبية
االجتماعية الكثري لتقدمه على املدى الطويل,
وذل��ك لتح�سني �إدراك اجلوانب املعقدة للطب
النف�سي ,وعلى املدى الق�صري مُيكن �أن نتوقع �أن
وجود هذا املجال �سي�ساعد يف مكافحة التفكري
الذي يت�سم بكونه �سخيفًا عن ال�صحة النف�سية
يق�سم الأ�شياء �إلى فئتني «اجتماعية»
وهو الذي ّ
�أو «حيوية» ,وبالتايل �سيكون هذا الأمر مبثابة
كبريا للطب النف�سي ومر�ضاه.
نف ًعا ً
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Cacioppoكيف
آخرون ( )1عن
لقد حتدث كا�سيوبو و�
et al (1) discuss how the
الع�صبية االجتماعية
perspecيعمل منظورمُيكن �أن
emerging
العلوم social
neuroscience
mayالنف�سية
اال�ضطرابات
understandingإدراك
احلديثة على حت�سني �
tive
promote
and
treatment
disorders.
�ofأن ك��ل هذه
 psychiatricب��
عالجها؛ فيجادلون
��Theyس��ائ��ل
وو�
argue that all these disorders are emاال�ضطرابات موجودة يف كيانات اجتماعية
bedded within social structures that
أفكارنا وم�شاعرنا.
andؤثر بقوة على
ت�
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التي
الكيفية
أن
�
إال
�
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�ر
�
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ا
هذا
إن
�
feelings.
أنحداريةThis
is true.
it remains
للعقول
 Still,ال
التثقيفية
ambigبها ال��ر�ؤىتنتج
uous
how
top-down
enculturated
perأفكارا �أ�سا�سية لو�سائل العالج النف�سي
الب�رشية � ً
spectives to human minds will yield
تتجاوز ما قد حققه الطب النف�سي حتى الآن,
fundamental insights to psychiatric
 beyondال�صالح اجلديل
whatوبعي ًدا عن
الغام�ض.
بالأمر
therapeutics
psychiatry
 alreadyحديثًا
وال��ت��ي دخلت
�Asideخ احل��دي��ث,
لت�صوير امل�
has
achieved.
from
debatable
العلومof
modern
brain
attractionsيكن �أن تقدم
كيف
النف�سية,
جمال
يف
مُ
imaging, embraced finally by psychoالعلوم الع�صبية االجتماعية ر�ؤى نف�سية نافعة
logical sciences, how might social
الطب النف�سي احليوي
تطويرها يف
جديدة مل يتم
neuroscience
provide
new psychiatrically
حتى الآن؟
من امل�ؤكّ د �أنه من اجليد �أن الطب النف�سي
أخ�يرا يدر�س املخ الب�رشي مع
االجتماعي بد�أ � ً
الكثري من الإ�سهامات الفريدة ,مثل �إثارة ركائز
املخ التي تتعلق بال�شعور بالتعاطف (مثل رقم ,)2
�إال �أنه اليزال هناك الكثري والكثري من التحديات
�أمام العلوم الع�صبية االجتماعية ,وتتمثل هذه
أي�ضا تواجه
يف تقدمي و�سائل عالج جديدة ,و� ً
العلوم الع�صبية االجتماعية والعاطفية حتديات
�أخرى تتمثل يف تن�سيق جهودها ,وب�صفة خا�صة
دجم��ا �أف�ضل للر�ؤى االجتماعية الت�صاعدية
ً
وال��ر�ؤى التطورية الع�صبية الأنحدارية ,لكن

اليزال هذا العمل بالأمر النادر.
لقد كنت �سعي ًدا بحق �أن كا�سيوبو كان من
بني الأوائل يف تبني املقالة اخلا�صة بي لعام
 1998وه��ي ما ج��اءت حتت عنوان «العلوم
الع�صبية العاطفية� :أ�س�س العواطف الب�رشية
واحليوانية» ( )3لال�ستخدام بداخل الف�صول
التعليمية .لقد خدمت هذه الر�ؤية بكونها نقطة
انطالقة لت�أييد العلوم الع�صبية االجتماعية,
والتي تلت ب�صورة تاريخية البدايات النف�سية
االجتماعية (� ,)4إال �أنه �سيكون من النافع �إذا
مت عمل توافق ب�صورة كاملة لل ُنهج الأنحدارية
التي تركز على الب�رش مع ال ُنهج العلمية الع�صبية
العاطفية الت�صاعدية للف�صائل الب�رشية� .إن
اكتمال �أ�س�س املعرفة ب��الأم��ر ال�لازم لتقليل
احتمالية ال ُنهج املتعلقة بالأمر والتي تتحدث
أي�ضا لت�سهيل االنق�سام
�أمام بع�ضها البع�ض و� ً
الذي كان بالأمر ال�شائع يف الطب النف�سي يف
القرن الواحد وع�رشين.
كيف مُيكننا �أن ندمج العديد من ال ُنهج
العلمية الع�صبية لتنتج ر�ؤى نف�سية جديدة؟
م��ن ال��وا���ض��ح �أن ال��ب��اح��ث�ين يف ال��ع��واط��ف
الب�رشية واحل��ي��وان��ي��ة يف ح��اج��ة �إل���ى البحث
موحدة مع الق�ضايا
عن ا�سرتاتيجيات بحث
ّ
املحور ,بينما ال
الع�صبية التطورية باعتبارها
ّ
يناف�سوا العديد من �أخطاء الطب النف�سي التطوري
تطور امليول
احلديث ,ومع الكثري من التفكّر يف ّ
الب�رشية املعرفية الق�رشية التي ظلت غري ُمدجمة
مع العمليات العاطفية للثدييات ( .)5وكذلك
أي�ضا� ,إن العديد من الق�ضايا التي تخت�ص
� ً
بالعلوم الع�صبية االجتماعية الب�رشية ت�أتي من
التعلم االجتماعي الذي اليزال مت�صال بالأ�س�س

العاطفية للثدييات ,لكن للأ�سف لي�س لدى
العلوم الع�صبية الب�رشية �إمكانية دخول م�ستمرة
ملثل هذه الق�ضايا بدون وجود بحث قوي عن
املخ ,وبالتايل فكيف نحل هذه املع�ضلة؟ �أعتقد
�أن ه��ذا ال�س�ؤال ح��رج ب�سبب الت�أثري ال��ذي قد
ترتكه العلوم الع�صبية االجتماعية الب�رشية على
الق�ضايا النف�سية اال�سا�سية ,وال مُيكن �أن توجد
و�سائل عالج نف�سي جديدة بدون �إدراك حيوي
نف�سي للعمليات العاطفية الأ�سا�سية.
�ستتطلب هذه الق�ضية اندماجا �أق��وى بني
الأجنا�س الب�رشية ,وب�صفة خا�صة من العلوم
الع�صبية التي مت درا�ستها ب�صورة مكثفة يف
العمليات التحفيزية/العاطفية االجتماعية
للثدييات� .إن الأبحاث احليوانية التي تقوم على
املخ بالأمر الالزم لتقدمي ر�ؤية �أو�ضح عن �أ�صول
العقل الب�رشي التي قد تطورت ,وذلك حيث �أنها
تقدم �إمكانية دخول �إلى تقنيات املخ العاطفية
ذات العمليات الأولية ,وهي تلك التي اليزال يقف
عليها الإدراك يف حد ذاته ( .)3,6لكن ال ت�ستطيع
ال ُنهج الب�رشية الأنحدارية حتقيق هذا الأمر بدقة
علمية مماثلة ,وعلى الناحية الأخرى ,قد يكون
ت�صور الفطنة املعرفية امل�ؤ�س�سة
من احلكمة
ّ
اجتماعيا للعقل الب�رشي ,والتي قد خرجت من
التطور ال�رسيع يف الق�رشة املخية
التو�سع يف
ّ
ّ
الب�رشية احلديثة ,والتي ي�ضع عليها التعليم –
ولي�س البنية التطورية – التخ�ص�صات الوظيفية
املتعددة (.)7
وبالتايل فلكي نعمل على تطوير الأفكار
النف�سية ,البد �أن يكون املفتاح الأ�سا�سي للعلوم
الع�صبية االجتماعية املعرفية الب�رشية (بدون
اللجوء �إلى جدل قدمي عن الطبيعة) هو �إلى �أي
املجلة العاملية للطب النفسي
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مدى ت�صل وظائف الق�رشة املخية احلديثة لدى
البالغني من الب�رش ب�سبب االختيارات التطورية
باملقابل مع البنايات االجتماعية؟ �إن الوظائف
ال��غ��رائ��زي��ة التحت ق�رشية لعقول الثدييات
متوارثة ,وه��ذا الأم��ر وا�ضح .و�إن الدوائر من
الناحية املو�ضعية لأع��م��دة الق�رشة املخية
ّ
أي�ضا مكونة ب�أ�س�س تطورية قوية,
احلديثة هي � ً
كما هو حال يف الكثري من روابط احللقات بداخل
الق�رشة� ,إال �أن هذا ال يعني �أن �أي من الوظائف
امل��و���ص��وف��ة يتعار�ض م��ع ت��ق��دمي احتماالت
(يتوقف هذا على الإدخ��االت التحت الق�رشية).
من الوا�ضح �أن �أغلب الوظائف الق�رشية اجلديدة
ُمربجمة لتكون �إمنائية ولي�س تطورية (,)7
ولهذا الأم��ر ت�ضمنات عميقة خل�صوبة العلوم
الع�صبية االجتماعية الب�رشية التي لها �إمكانية
دخول حمدودة على الق�ضايا الأ�سا�سية� .إن كل
للتطور فيما يتعلق بالت�أثريات
الثدييات �أقارب
ّ
التحت ق�رشية و�شبكات التحفيز وتركيبهم
الكيميائي و�شبكاتهم التي تدعم العقل وتخلق
الإدراك .وبالرغم من تعدد �أ�شكال �أنظمة كيمياء
املخ الوراثية – من م�ستقبالت ومر�سالت �إلى كل
العمليات الع�صبية التدبريية التداخلية – �إال �أن
النتيجة النهائية بالأمر الب�سيط ,وهو �أننا نحن
الب�رش ل�سنا مميزين يف النوع والتوزيع املكاين
الع�صبي لدوائر املخ املُختارة ب�صورة وراثية
وال يف كيميائيتها الع�صبية ,وهذا الأمر مبثابة
�إدراك �سيقود الطريق �إلى و�سائل عالج نف�سية
جديدة.
وحتى يكون للعلوم الع�صبية االجتماعية
أث�يرا حقيق ًيا على و�سائل العالج
الب�رشية ت�� ً
النف�سي الب�رشي ,نحتاج �إل��ى ر�ؤي��ة من ال ُنهج
العلمية الع�صبية العاطفية التي ب�إمكانها
ال��دخ��ول على التقنيات الع�صبية احلقيقية
للعقل العاطفي ,مثال �إن تقنية الآالم النف�سية
الأ�سا�سية التي تت�سبب يف �آالم االنف�صال لدى
الثدييات ,ذات متاثل ذاتي ( )3مما ي�سمح لنا
بتقدمي و�سائل عالج �أف�ضل لالكتئاب اكرث مما
قدمته ال ُنهج ال�سلوكية واملعرفية التي كانت يف
املا�ضي (مثل  ,)11-8وبالتايل فعندما نتحدث
عن ال�شعور بالوحدة والروابط االجتماعية لدى
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املجلة العاملية للطب النفسي

الب�رش ,قد ي�ستنار �إدراكنا عن امل�شاعر الب�سيطة
الأ�سا�سية ,وذلك عن طريق الدرا�سات احليوانية
�أك�ثر من الدرا�سات الب�رشية ( ,)12,13وهذه
ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية �سيكون من احلكمة �إذا
تدار�ستها العلوم الع�صبية االجتماعية.
�إين �أ�سعى �إلى العلوم الع�صبية االجتماعية
�ام��ا بالعلوم الع�صبية
ال��ت��ي ت��ك��ون �أك�ث�ر �إمل� ً
العاطفية التي قد تعاملت طويال مع ق�ضايا ذات
اهتمامات نف�سية .نحن نحتاج يف الوقت احلايل
�إلى حديث ثنائي �أف�ضل بني العلوم الع�صبية
احليوانية وتلك الب�رشية ,وجهودنا اخلا�صة هي
تلك التي تربط بني اكت�شافات العلوم الع�صبية
العاطفية املتعددة الأجنا�س الب�رشية وبني
الق�ضايا النف�سية الب�رشية اال�سا�سية ,و�سنجد هذه
لدى بانك�سيب ( )3وبانك�سيب وبيفني (.)14
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املقالة
لقد �أكد كا�سيوبو و�آخ��رون ( )1يف
In their thoughtful paper, Cacioppo
الع�صبية
اخلا�صةtheبهم ,دور
العلوم)et al (1
emphasize
العميقةrole of
social
هج
ن
ال
من
للعديد
تالقي
كنقطة
االجتماعية
ُ
neuroscience as an integrative
meetوالهرمونية
التي ofمنها
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important facet of risk for severe
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processing
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that
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 applicationsالوبائية امل
�inأن عوامل اخلطر
the
future.
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well known
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فر�ضية
 thatوهذا ما
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social
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for mental
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riskوجود
اخلا�صة على
 illnessمعاملنا
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view
من نوع خا�ص لل�ضغوط االجتماعية على تن�شيط
احلزامي that
epidemiologically
validated
risk
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املخية يف التلفيف
دوائر اللوزة
factors
such
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living
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upالركبي لدى العامة الأ�صحاء الذين يتعر�ضون
ُ
bringing
and
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a
social
للعي�ش والرتبية يف املناطق احل�رضية (� )4أو
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social
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كا�سيوبو و�آخرون,
 byقد �أ�شار
الهجرةthe.وكما
defeat
hypothesis
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Specifically,
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laboratory
جني
�hasسريوتونيني)
�suggestedأثري
 aمنح�رسة (بت
specific
ظهرsocial
stress
قمنا
,)5,6( impact
تفاعالتofجينية بيئية
ُonمقرتح ُي
activation
in
a
perigenual
cingulateحديثًا باقرتاح �أن هذه الدائرة واملناطق احلافية
amygdalar
البطيني circuit
in healthy
ترتبط
واحل�صني) التي
populaاملخطط(مثل
tions
exposed
to
urban
living
بهاand
upومناطق ق�رشة الف�ص اجلبهي اجلانبي
bringing
)(4
and
migration.
Since
preواملتو�سط التطورية التي تعمل على تنظيمها,
عواملvious
لتجمعwork,
as highlighted
by Cacioppo
خطر
طري ًقا �أ�سا�س ًيا
قد تكون
et
al,
has
shown
that
the
same
circuit
باال�ضطرابات النف�سية التي تظهر من
إ�صابة
ال
is impacted by (serotonergic) candidate
جراء ال�ضغوط االجتماعية ( .)7يف حقيقة الأمر,
gene-environment
genesأن
thatاملمكن �
showأنه من
عر�ضي ,يبدو �
وبتقدمي دليل
interactions (5,6), we have recently
مبكرا يف
العوامل البيئية ال�سلبية التي حتدث
ً
proposed that this circuit, the limbic
الذي
تطور املخ� ,أن تكون مبثابة م�سببات للعجز
regions (such as ventral striatumّ and
لدى
الحظ
االجتماعية والذي ُي
يرتبط بال�ضغوط
)hippocampus
linked to it, and regions
هذه
أن
�
وحيث
للخطر.
يتعر�ضون
البالغني الذين
of evolutionarily more recent medial
الدائرة وتلك الدوائر املرتبطة بها بالأمر ال�شاذ,
وترتبط بالأعرا�ض التي تظهر على املر�ضى
(كما يو�ضحها الثالثة حاالت االكلينيكية التي
أي�ضا
قدمها كا�سيوبو و�آخ���رون) ,فقد تكون � ً

بالأمر الهام للعالج .وبعد �أن نظرنا �إلى الأمر
بهذه الطريقة ,التزال البيئة االجتماعية متعلقة
بالأمر ,وذلك على مدار م�سار املر�ض النف�سي,
كلما يت�شكل ويظهر ويتم خماطبته� .إن املزيد
من تو�ضيح هذه التقنيات الوراثية والع�صبية
والبيئية بالأمر الهام للعالج وللوقاية.
يقرتح ه��ذا الأم���ر �أن ن��ق� ّدم برنامج عمل
طموحا بل وعملي ميتد �إل��ى �أعماق الو�صف,
ً
والبد �أن ُيلحق بدليل على التقنيات التي ت� ّؤيد
العالقة ب�ين اجلينات والبيئة على م�ستوى
الأنظمة ,وذلك من جانب البحث لتو�ضيح �أ�س�سه
اجلزيئية لدى الب�رش .يحمل هذا الأمر الكثري من
التحديات حيث �أن الأن�سجة املطلوبة ال توجد
لدى الإن�سان ,بل قد ت�ساعد بع�ض الو�سائل مثل
حتاليل اجلينوم املثيل يف الأن�سجة الهام�شية
يف تعريف بع�ض اجلينات والطرق التي غريتها
ال�ضغوط البيئية االجتماعية ( .)8مُيكن �إ�ضافة
م�ستوى �آخر من الو�صف ,وذلك عن طريق درا�سة
اخلاليا الع�صبية الب�رشية املُ�شتقة من خالل
�إدخال تقنية اخلاليا اجلذعية املتعددة القدرات
(املحفزة) ( ,)9بالرغم من �أنه قد مت �إزاحة �أغلب
برامج التخلّق املتوايل يف عملية �إنتاج هذه
اخلاليا .والبد من ت�أكيد ت�أثريات العالقة بني
اجلينات والبيئة ,وذل��ك بطريقة مبا�رشة عن
طريق جتميع التعر�ض االجتماعي مع الت�صور
لدى العينات املنمطة جين ًيا.
وبح�سب هذه املعلومات ,لقد �أكدنا على
االحتياج �إلى املزيد من حتاليل الأ�س�س الع�صبية
يف املكونات الفرعية للبيئة االجتماعية التي قد
ُت�ساهم يف الدليل الوبائي (درا�سة الت�أثريات مثل
الهزمية االجتماعية والتمييز وال�شعور بالوحدة
– بح�سب ما قد اكدته املقالة اخلا�صة بكا�سيوبو
و�آخرون)� .سيتطلب هذا الأمر وجود تفاعل قريب
مع العلوم االجتماعية يف �أمر تقدمي املقايي�س
التي تقيي�س هذه اجلوانب اخلا�صة باملناظر
الطبيعية البيئية بدقة و�إح��ك��ام .وبالإ�ضافة
�إل���ى ال��ن��م��وذج املعملي� ,سيتطلب ه��ذا الأم��ر
درا�سات ميدانية جتمع بني ت�أكيدات الت�صوير
الع�صبي والعالمات احليوية مع ت�أكيدات اخلربة
أي�ضا
واالختبارات النف�سية الع�صبية املتحركة و� ً
تتبع احل���االت يف �سياقات احل��ي��اة احلقيقية
املُعرفة جي ًدا ب�صورة مكانية واجتماعية (.)10
وبح�سب الدليل املر�ضي ال��ذي يقول �أن
ال��ف�ترات الزمنية مثل ف�ترة م��ا قبل ال���والدة
والطفولة املبكرة وف�ت�رة امل��راه��ق��ة ,مبثابة
ف�ترات تت�سم بال�ضعف �أم��ام ه��ذه التعر�ضات
البيئية ,البد من عمل اعتبارات تقف ك�أ�سا�س
كالتغيريات احليوية الع�صبية وراء ال�ضعف الذي
قد يحدث على م��دار احلياة .يتطلب هذا الأمر
مطولة جتمع بني ُنهج
درا�سات ب�رشية بيئية ّ
العلوم الع�صبية مع قوة الو�سائل املر�ضية ,مثل
الدرا�سة الأوروبية ) .IMAGEN (11لقد بد�أنا
حديثًا درا�سة ت�ستخدم هذه الو�سائل جمتمعة مع
الت�صوير واجلغرافيا احل�رضية ,وذلك للت�أكيد

على جماالت البيئة االجتماعية احل�رضية.
�سيعمل الإدراك اجليد لهذه الدوائر الع�صبية
على �إع��ادة تف�سري جيل من النماذج احليوانية
تخ�ص�صا والتي مُيكن ا�ستخدامها يف
الأك�ثر
ً
أي�ضا
ويكن � ً
اكت�شافات العقاقري املبكرة ( )12مُ
�أن ت�س ّهل تعريف الأه���داف اجلزيئية للعجز
االجتماعي ,وذل��ك عن طريق ال ُنهج اخللوية
والوراثية (�أو الفوق وراثية) .وبالإ�ضافة �إلى
التطورات العالجية ,مُيكن �أن ت�شكّل املعلومات
اخلا�صة بالعلوم الع�صبية ا�سرتاتيجيات عقاقري
وع�لاج نف�سي تعمل على ا�ستهداف الدوائر
املُعرفية ,مثال مُيكن �أن ُيبني الببتيد الع�صبي
الأوك�سيتو�سني 1والفازوبر�سني 2لل�سلوكيات
االجتماعية �أنها تعمل على وجه التحديد على
ال��دوائ��ر التنظيمية للوزة املخية يف الق�رشة
احلزامية املجاورة للركبي وذلك للتفاعل بني
أي�ضا االختالفات
البيئة واجلينات الوراثية و� ً
اجلينية ال�شائعة يف م�ستقبالت املخ للببتيد
الع�صبي لل�سلوكيات االجتماعية هذه والتي ًتع ّدل
ن�شاط وتركيب هذه املناطق لدى الب�رش (.)13
وكما قد �رشحنا حديثًا حالة الأوك�سيتو�سني
باالرتباط مع العالج ال�سلوكي ( ,)13يفتح هذا
الأمر الباب �أمام نهج تقوده التقنية ملواجهة
امل��ج��االت امل�ستقلة لو�سائل العالج احليوية
والنف�سية ,كما قد �أ�شار �إليها كا�سيوبو و�آخرون
يف خامتة مقالتهم .فكما مت التو�ضيح يف
هذه املقالة ,لدى النهج الذي يجمع بني عدة
تخ�ص�صات للعلوم الع�صبية االجتماعية يف
الطب النف�سي ,الكثري ليقدمه ملر�ضى الأمرا�ض
أي�ضا لأطبائهم االكلينيكيني ولهذا
النف�سية و� ً
العلم يف حد ذاته.
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Howللمخ
الع�صبي
thatأن يعتمد
 theكن �
كيف يمُ
الن�شاط is
it possible
brain’s
هذا
املجتمع؟ �إن
مبا�رشة على
ب�صورة
neural
تذبذبactivity
is directly
dependent
 environmentalو�upon
آخرون
? contingenciesقد �أث��اره كا�سيوبو
ال�س�ؤال املحوري
This
is
a
central
question
byيفraised
مقالتهم املثرية لالهتمام ( )1والتي �أود �أن
Cacioppo et al’s impressive target
paperا
منظور
(1),م
هنا لأق ّد
�أ�ستعر�ض البع�ض من �أجزائها
ً
which I will tackle here by
احلقيقي.
perspective,املخ
theجدي ًدا ,وهو ن�شاط
bringing in a novel
brain’s
intrinsic
لقد �أعترب activity.
أمرا�ض
طبيب ال
�شريينجتون ,وهو
C.
Sherrington,
British
neurolإجنليزيtheالذي بد�أ عمله يف بدايات
الع�صبية ال
ogist working at the beginning of the
القرن الع�رشين� ,أعترب املخ جمرد جهاز ح�سي
20th century, considered the brain a
اخلارجية
sensorimotorاملحفزات
�reflexسلبي ,وقال �أن
انعكا�سي
mere passive
apيف
Extrinsicالع�صبي
ت�ستهدف الن�شاط
م
paratus.
البيئة stimuli
��theنfrom
environment
تنتجtrigger
neural
لقد
انعكا�سات ح�سية.
 activityالتي
inامل�سارات
pathways that result in sensorimotor
حتديات
واجهت ه��ذه ال��ر�ؤي��ة اخلارجية للمخ
reflexes. This extrinsic view of the
ولليانز,
وال�شلي
براون
بع�ضbyالكُتاب ,مثل
من
brain has
been
challenged
authors
ب�صورة
يعمل
الذي
الن�شاط
مالحظة
ب�سبب
وذلك
such as G. Brown, K. Lashley and R.
Llinas, based on the
.)2(observation
ofطبيعية يف املخ
intrinsically
generated
activity
in theلقد عمل االكت�شاف احلديث لن�شاط حالة
brain (2).
اال�سرتخاء يف جمموعة معينة من مناطق املخ,
إثارة
�أي �شبكة احلالة االفرتا�ضية ,عمل على �144
ال�س�ؤال عن الر�ؤية احلقيقية للن�شاط الع�صبي
للمخ ( ,)3ومنذ �أن مت تقدمي و�صف �أويل عن
وظائف هذه ال�شبكة ,كان هناك الكثري من اجلدل
حولها ومت ربط هذه الوظائف بالذات الب�رشية
( )4والوعي (.)9-5
لكن من الأمور التي التزال محُ اطة بالكثري
من الغمو�ض هو املظاهر الع�صبية احلقيقية
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حلالة الراحة نف�سها التي جتعل تفاعالتها مع
املحفزات اخلارجية من العامل اخلارجي بالأمر
املمكن� .إن هذه املظاهر الع�صبية البد �أن تكون
نا�شئة من حالة الراحة الداخلية بينما يف ذات
تعر�ض املخ لروابط ن�شاطه الذي يت�سبب
الوقت ّ
يف وج��ود حمفز مع ال��ذات والوعي ,وبالتايل
فنحن قد نحتاج �إلى تطوير منوذج تفاعل بني
الدواخل واخلوارج مبا يتعلق باملخ الب�رشي.
يعمل تعبري الن�شاط الداخلي على و�صف
الن�شاط التلقائي الذي يبد�أ داخل املخ (,)11 ,10
وحيث �أن مالحظة الن�شاط العفوي يعني غياب
حمفزات خارجية ,وبالتايل فهو جمرد حالة
من الراحة ,غال ًبا ما ُي�ستخدم امل�صطلح الن�شاط
الداخلي بالتبادل مع ن�شاط الراحة ,وب�صفة
خا�صة يف ال�سياق التجريبي والت�شغيلي (.)10
لقد اق�ترح��ت ف��ك��رة حديثة �أن التقلبات
البطيئة حلالة الراحة يف التوتر ,والتي ترتاوح
بني  0,001و 4هريتز �أنها حمورية يف �إخ�ضاع
املطولة
الوعي ( .)12 ,5 ,3وب�سبب النافذة
ّ
لدوائرها امل�ستمرة� ,أي فرتة اال�ستمرار ,قد ت�صلح
ت��رددات الأم��واج البطيئة هذه لدمج الكثري من
املعلومات املختلفة ,وبالتايل قد ي�سمح دمج
املعلومات هذا لأن ت�صبح املكونات اخلا�صة به
مرتبطة بالوعي (.)9 ,7
غال ًبا ما تالحظ الرتددات التلقائية للن�شاط
الع�صبي يف حالة الراحة ,وب�صفة خا�صة يف
�شبكة احلالة االفرتا�ضية ,حيث تت�صف يف غالب
الأمر برتددات منخف�ضة (<  0,1هريتز(� ,إال �أنه
أي�ضا مالحظة تردد تقلبات منخف�ض
من املمكن � ً
(ومرتفع) يف الن�شاط الع�صبي ,وذلك يف مناطق

�أخرى غري هذه ال�شبكة ,مثل يف الق�رشة احل�سية
أي�ضا يف
والق�رشة احلركية واجلزيرة اللحائية و� ً
املناطق حتت الق�رشية ,مثل يف ال ُعقد القاعدية
واملهاد .يبدو تردد التقلبات ب�أنه مظهر هام
للن�شاط الع�صبي يف املنطقة ,وذل��ك بدال من
منح�رصا على �شبكة النموذج االفرتا�ضي.
كونه
ً
وبالتايل فمن الوا�ضح �أن��ه يوجد بناية
وتنظيم (ترتيب) �صدغي لن�شاط املخ الفعلي,
والأك�ثر �أهمية هو �أن ه��ذه البناية ال�صدغية
تبدو و�أنها ت�سد الفجوات ال�صدغية بني النقاط
املنف�صلة يف الزمن ,وبربط الن�شاط الع�صبي يف
نقاط خمتلفة يف الزمن ,يت�شكل ن�سبة معينة من
اال�ستمرار ال�صدغي يف ن�شاط املخ الفعلي.
لقد مت و�صف احلاالت ال�شاذة يف اال�ستمرارية
الزمانية واملكانية لكِال من الن�شاط الفعلي
والوعي ,وذلك يف بع�ض اال�ضطرابات النف�سية.
وبدال من تقدمي �شبكة �أو قالب لال�ستمرارية
الزمانية واملكانية ,يبدو �أن «الوعي باملكان
والزمان» يف حالة الف�صام يت�صف بوجود خلل
وتقطع زماين ومكاين ,وال يعد ه�ؤالء املر�ضى
يختربون ا�ستمرارا زمن ًيا ,وبالتايل تدفق حيوي
للزمان (وامل��ك��ان) يف وعيهم ,لكن ب��دال من
م�شو�شا ومعا ًقا وذلك
ذلك يكون تدفق الوعي
ً
لكون الثالثة �أبعاد زمنية للما�ضي واحلا�رض
وامل�ستقبل منف�صلني عن بع�ضهم البع�ض.
ي��ب��دو �أن ال��راب��ط ب�ين ال��ن��ق��اط املنف�صلة
املختلفة يف الزمن املادي مفقودة يف الوعي
ب��ال��زم��ان وامل��ك��ان ,ويفرت�ض ه��ذا الأم���ر �أن
املكونات املختلفة التي ت�شمل النقاط املنف�صلة
املحددة يف الزمان واملكان املادي ال مُيكن �أن

تت�صل ببع�ضها البع�ض يف الوعي� ,أي الرابط,
وبالتايل ف�أن اال�ستمرارية الزمنية واملكانية قد
فُقدت� .إن هذا الأمر وا�ضح ج ًدا ,مثل يف اجلملة
التالية امل�أخوذة من حديث ما قدمه مري�ض
التحرك ب�رسعة بالأمر
بالف�صام ,قائال�« ,إن
ّ
الذي ُيرهقني ,و�أن الأمور ت�سري ب�رسعة كبرية
بالن�سبة �إلى عقلي ,ثم ت�صبح �ضبابية ثم ت�صبح
كما لو �أين قد �أُ�صبت بالعمى� .إن الأمر يبدو كما
لو كنت ترى �صورة ما يف حلظة من الزمن ثم
ترى �صورة �آخري يف حلظة �أخرى».
يقول هذا املري�ض هنا �أن مكونات عقله
ال�صور املختلفة مل تعد تت�صل
ال��واع��ي و�أن
ّ
ببع�ضها البع�ض ,فال يوجد بعد �أي انتقال بني
النقاط املنف�صلة للزمان واملكان التي ترتبط
ب�صور خمتلفة .يخترب ه��ذا املري�ض ال�صور
ّ
كما لو كانت جمموعة من الل�ؤل�ؤ الغري مجُ معة
يف �سل�سلة ,وحيث �أن ال�سل�سلة – اال�ستمرارية
الزمانية واملكانية – تبدو وك�أن بها الكثري من
التقطع ,ال مُيكن �أن تتجمع اللآلئ �أو ُترتب يف
الوعي.
ومبعنى �آخر� ,إن كِ ال من «الزمان واملكان
احلقيقيان يف الوعي» و«الوعي بامل�ضمون»
ي�صبح غري مرتبان �أو ُمنظمان ,مما ي�ؤدي �إلى
ما مُيكن و�صفه بكونه خلل زماين ومكاين .ي�ؤدي
هذا الأمر باملري�ض لأن يخترب مكونات الوعي
مو�ضح يف
بطريقة غري طبيعية ,وهذا كما هو ّ
العديد من اعرا�ض الف�صام ,مثل ا�ضطرابات الأنا
وا�ضطرابات الفكر والهالو�س وال�ضالالت.
لقد �أظهرت حديثًا العديد من الدرا�سات
�شذوذ حالة الراحة يف حالة الف�صام (مثل ,)14
وقد كانت هناك تقارير تقول بوجود تغيريات
يف اهتزازات جاما (واه��ت��زازات منخف�ضة يف
الدلتا) (مثل  ,)15مما ي�شري �إلى ا�ستمرار زمني
غري طبيعي يف ن�شاط املخ الفعلي ,ومع ذلك �إال
�أن الكثري اليزال بالأمر الغري معروف حتى هذا
الوقت ,مثال ويف �أول الأمر الزلنا نحتاج �إلى
حتديد الطبيعة احلقيقية ل�شذوذ حالة الراحة

الزمنية واملكانية ,ثان ًيا �أن ارتباطها ب�شذوذ
الظواهر التي مت و�صفها �ساب ًقا يف �سياق الزمان
واملكان لدى ه�ؤالء املر�ضى لي�س بالأمر الوا�ضح
يف هذا الوقت.
قد تواجه املحفزات اخلارجية ا�ستمرارا
زمن ًيا ومكان ًيا متحوال ,وذلك عند التفاعل مع
ن�شاط املخ الفعلي .قد يظهر ال�شذوذ الزماين
واملكاين عند ظهور املح ّفز اخلارجي ,والذى
يختربه املري�ض بعد ذلك بطرق زمنية ومكانية
�شاذة يف العقل الواعي ,وقد يقف هذا الأمر وراء
البع�ض من االع��را���ض ال�صعبة ل��ه��ؤالء الذين
يعانوا من الف�صام ,والتي قد ُت�صف يف �آخر
املطاف بكونها تعقدات زمنية ومكانية بني
الن�شاط الفعلي واملح ّفز اخلارجي – باخت�صار
هو تفاعل بني احلافز وحالة الراحة� ,إال �أننا
يف حاجة �إلى الكثري من العمل لت�أ�سي�س عالقة
مبا�رشة بني امل�ستويات الع�صبية وتلك الظاهرية
لدى ه�ؤالء املر�ضى.
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�أغلب الدرا�سات كان على اكت�شاف عالمات خطر
الأحياء الع�صبية ملثل هذه اال�ضطرابات ,قمنا
أي�ضا بتعريف العديد من الأ�شكال
يف درا�ستنا � ً
املتعددة للنوكليوتيد الأحادي ( )SNPsالتي
تعمل على الوقاية من الإ�صابة بالـ  ASDوالتي
تطور اال�ضطراب.
قد تكون مرتبطة بقابلية ّ
م��ث�لا ل��ق��د اك��ت�����ش��ف��ن��ا �أن ال����ـ SNP
 rs12317962ي��ق��ي م��ن الإ���ص��اب��ة بالـ
كمن هذا الـ  SNPيف جني الـ
) ,ASD (5و َي ُ
 KCNMB4وه��و ي�ش ّفر قناة البوتا�سيوم
املت�ضمنة يف حاالت الهياج الع�صبي والتي ُيعبرّ
عنها ب�صورة عالية يف التلفيف املغزيل ومناطق
املخ االجتماعية الأ�سا�سية ,والتي ُتدعى املنطقة
ال�صدغية العلوية والق�رشة احلزامية والق�رشة
الأمامية امل��داري��ة .وترتبط ب � SNPآخ��ري,
مثل االختالفات يف الـ  rs3796863يف الـ
 ,CD38وهو نوع من اجلينات التي ترتبط
بالـ  ASDو ُيعرف بكونه يدخل يف عملية �إفراز
أي�ضا بتن�شيط اللوزة
الأوك�سيتو�سني ,ترتبط � ً
املخية ,وب�صفة خا�صة التلفيف املغزيل ,وذلك
�أثناء العمليات املرئية للمحفزات االجتماعية
ل��دى ال�شباب م��ن ال��ذك��ور ( .)6نحن الآن يف
مرحلة تعزيز هذا البحث يف حالة الـ ,ASD
وذلك عن طريق درا�سة ت�أثري االختالفات يف
الأليل يف مناطق املخ ,وذلك با�ستخدام الت�صوير
الع�صبي.
�إن الف�صام واحد من اال�ضطرابات التي بها
عجز يف املعرفة االجتماعية .تقرتح النظريات
احلديثة �أن االنحرافات يف دوائ��ر الدوبامني
واجللوتامريجي يف الف�ص اجلبهي واللوزة
املخية حتت الق�رشية ,تزيد من ع��دم انتظام
�إ���ش��ارات الظواهر ,مما يت�سبب يف �ضعف يف
أي�ضا يف التعلّم
امل�ستقبالت املرتبطة بالعاطفة و� ً
والذاكرة ( ,)7وذلك بالت�شابه مع منوذج فيليب�س
و�آخرون ( )8الذي �أو�ضحه كا�سيوبو و�آخرون ()1
يف �سياق االكتئاب.
لقد �أظهر البحث املتعدد التخ�ص�صات التابع
لوالرت و�آخ��رون (� )9أنه لدى حامالت عالمات
اخلطر املختلفة للإ�صابة بالذهان الـ SNP
( rs1344706اجلني  )ZNF804Aتن�شيط
ع�صبي �شاذ يف ق�رشة الف�ص اجلبهي الإن�سي
أي�ضا
وق�رشة الف�ص ال�صدغي اجلداري الأي�رس و� ً
يف مناطق م��ر�آة اجلهاز الع�صبي ,وذلك �أثناء
نظرية قامت على مهام امل��خ .قد يكون لهذا
النمط الظاهري الو�سيط املُحتمل واملُ�شتق من

الت�صوير الع�صبي ,ت�ضمنات لو�سائل العالج
احليوي حلاالت العجز املعريف االجتماعي يف
داء الف�صام.
من الأمور الوا�ضحة يف املقالة التي قدمها
كا�سيوبو و�آخ���رون ( )1ه��ي �أن مناطق املخ
االجتماعية ت�صبح عاجزة �أثناء الإ�صابة ب�أي
ا�ضطراب ,وه��ذه املناطق هي ال��ل��وزة املخية
وال��ق����شرة الأم��ام��ي��ة امل��داري��ة وق����شرة الف�ص
اجلبهي الإن�سي والتلم ال�صدغي العلوي واجلزيرة
اللحائية الأمامية والق�رشة احلزامية الأمامية,
�إال �أن الطريقة التي تخرج بها من الوظائف
الطبيعية (الن�شاط املفرط باملقابل مع ق�صور
الن�شاط �أو كليهما) تعتمد على املر�ض الذي
ُيدر�س والعمليات االجتماعية التي ُي�س�أل عنها,
وبالتايل فالبد لنا �أال ندر�س الأم��ر مبا يتعلق
أي�ضا مبا يتعلق
فقط بعدة تخ�ص�صات طبية بل � ً
أي�ضا يف
بالعديد من اال�ضطرابات النف�سية ,و� ً
�سياق التدخالت العالجية املُحكمة ب�صورة
جيدة ,وذلك لتقدمي ر�ؤية لكِال من عوامل اخلطر
بتطور ا�ضطراب ما.
وعوامل االنتكا�سة املرتبطة ّ
لقد مت اق�ت�راح الأوك�سيتو�سني كو�سيلة
عالج �إ�ضافية لعالج العجز ال�سلوكي املعريف
االج��ت��م��اع��ي ال�����س��ائ��د يف ا���ض��ط��راب��ات القلق
االجتماعي والـ  ASDوالف�صام وا�ضطرابات
ال�شخ�صية احلدية ( .)10وبينما يوجد العديد
من �أالئل اخلطر املتعلقة بالأوك�سيتو�سني والتي
ترتبط بالعجز يف وظائف املخ ,هناك القليل من
الر�ؤى املتعلقة بتقنية ن�شاط الأوك�سيتو�سني يف
املخ� ,إال �أن هذا الطريق يحمل الكرث من الآمال
لأبحاث الطب النف�سي امل�ستقبلية.
يف نهاية الأم��ر ,تقدم املقالة التي قدمها
كا�سيوبو و�آخ��رون يف جمال العلوم الع�صبية
االجتماعية وال�صحة النف�سية الكثري الذي هو
مبثابة طعام للعقل� ,إال �أن هناك احتياج �إلى
تبادل ديناميكي يجمع بني بع�ض التخ�ص�صات
(ولي�س جمرد تبادل متعدد التخ�ص�صات) من
اجل��وان��ب احليوية وغريها من العلوم ,وذلك
لتقييم التغيريات يف م�سارات تركيب املخ
ووظائفه ,وللربط بني التغيريات الديناميكية
هذه واجلينات التي قد ت�ضع عوامل خطر �أو
أي�ضا لدرا�سة ت�أثري
تت�سبب يف تواتر املر�ض ,و� ً
التدخالت التي تغيرّ املعرفة االجتماعية .تقدم
كل هذه ال ُنهج و�أحتادها طري ًقا لت�سهيل �إدراك
بع�ض اال�ضطرابات التي ت�ؤثر على الب�رش والتي
هي �أكرث تعقي ًدا ومتثل حتد ًيا.
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 حيث,اللوزة املخية والق�رشة الأمامية املدارية
�أن الق�رشة الأمامية املدارية والق�رشة الإن�سية يف
 بالأمر البالغToM  مثل الـ,املهام التخيلية
.)8( الأهمية
 فقد �أو�ضحت درا�سات,�أما يف حالة الف�صام
الت�صوير الع�صبي الوظيفي �أن الن�شاط املنخف�ض
,للوزة املخية �أثناء عملية العواطف الوجهية
) والن�شاط املنخف�ض9( وباملقارنة مع الأ�صحاء
) ترتبط ب ��أداءPFC( لق�رشة الف�ص اجلبهي
, يف حقيقة الأمر.ToM �ضعيف يف مهام الـ
لقد �أظهر حتليل تلوي حديث لدرا�سات الت�صوير
مري�ضا بالف�صام
450  يتكون من,الوظيفي
ً
منخف�ضا للوزة
 ن�شاطً ا,�صحيحا
 ف��ر ًدا422و
ً
ً
 وذلك يف املعرفة االجتماعيةPFC املخية والـ
.)10( يف حالة الف�صام
وعلى الناحية الأخرى من درا�سات الت�صوير
 قامت القليل,الع�صبي الوظيفي يف حالة الف�صام
من درا�سات الت�صوير الهيكلي بفح�ص العالقة
 وخلل املعرفةPFC بني �شذوذ اللوزة املخية والـ
 وقد كانت,االجتماعية الذي يظهر لدى املر�ضى
العينة الدرا�سية حتى وقتنا هذا �صغرية احلجم
مري�ضا) ومل يكن هناك �أي
38 و16 (ترتاوح بني
ً
. واالعرا�ضIQ اعتبار لت�أثري الـ
لقد قمنا حديثًا ب�إنهاء درا�سة حيث قمنا
بفح�ص ما �إذا كان عجز املعرفة االجتماعية

 وعلى,)2( لي�س هام يف �إدراك م�سببات املر�ض
النقي�ض تت�صف ال�شخ�صية املعادية للمجتمع يف
 وقد ي�ستمر,جوهرها بتفاعالت اجتماعية �شاذة
,أخريا
هذا ال�شذوذ طيلة احلياة بل وقد
ً � .يتطور
ّ
قد ت ��ؤدي ا�ضطرابات ق�صور الرغبة اجلن�سية
 �إال �أن هذا,�إلى �شذوذ يف التفاعالت االجتماعية
.ال�شذوذ لي�س هو �سبب املر�ض
يذكر الكُتاب – �إال �أنهم ال ي�سرت�سلوا بذكر
 حيث,التفا�صيل – ا�ضطرابني نف�سيني �آخرين
تكون التفاعالت االجتماعية ال�شاذة – وب�صفة
خا�صة �ضعف املعرفة االجتماعية – �سب ًبا
 وهذه اال�ضطرابات هي الذاتوية,�أ�سا�س ًيا للمر�ض
.)4( ) والف�صام3(
�إن اخللل املعريف واخللل العاطفي مبثابة
,)5( املظاهر الإكلينيكية الأ�سا�سية للف�صام
 كان هناك الكثري من اجلدل,بالإ�ضافة �إلى ذلك
حول �أن العجز يف املعرفة العاطفية ونظريات
) قد يتفوق على قيمة املعرفةToM( العقل
 وذلك عند تو�ضيح النتائج,العامة واالعرا�ض
.)6( يف حالة الف�صام
لقد كان هناك العديد من الدرا�سات املكثفة
 وذلك,حول املعرفة االجتماعية لدى الأ�صحاء
,با�ستخدام الت�صوير الوظيفي والت�صوير الهيكلي
.)7( ومت تعريف �شبكة مناطق املخ التي تخدمها
 تعتمد عملية تعبريات الوجه على,وب�أخت�صار
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ال��ب����شري ال��ه��ام يف م�����س��ار امل��ر���ض النف�سي
.وم�سبباته

Bridging psychiatry and
وطب األمراض العصبية من خالل العلوم العصبية االجتماعية
الربط بني الطب النفسي
neuroscience

.املتبادلة بني الطب النف�سي والعلوم الع�صبية
 هو داء تنك�سي ع�صبيBvFTD �إن ال��ـ
غال ًبا ما تتداخل اعرا�ضه الأولية مع حاالت
 يت�صف هذا املر�ض بانحدار مبكر,نف�سية متعددة
يف ال�سلوكيات االجتماعية وتغيريات �شخ�صية
 مل.)2( وتدهور متدرج يف الوظائف االجتماعية
أي�ضا
ً �تكن التقييمات الع�صبية النف�سية التقليدية و
ت�صوير الأع�صاب الإكلينيكي الروتيني بالأمر
النافع ب�صورة كبرية يف الت�شخي�صات املبكرة
 وقد عمل نهج العلوم الع�صبية االجتماعية,)2(
على فتح الباب �أم��ام فر�ص جديدة للأبحاث
.bnFTD والتطبيقات االنتقالية يف الـ
�أوال ل��ق��د ���س��م��ح��ت ت��ق��ي��ي��م��ات امل��ع��رف��ة
 بالك�شفbvFTD االجتماعية يف حالة الـ
عن حاالت العجز ال�سلوكي املبكر والدقيقة التي
تظهر حتى قبل تقارير ت�صوير �ضمور املخ �أو
.)3( حدوث انحدار وا�ضح يف احلالة املعرفية
, ب�صفة خا�صة,�إن املهام املعرفية االجتماعية
التي تت�شابه مع ال�سلوكيات اليومية تبدو و�أنها
 وق��د ت�صبح,)4( تقييم منا�سب لهذا الغر�ض
تقييمات املعرفة االجتماعية قري ًبا جز ًئا من

اال�ستف�سار العلمي ذات م�ستويات خمتلفة لتقييم
 املعرفة االجتماعية ال�سلوكية احل�سا�سة-1
 ال�شبكات الع�صبية التي-2للأمرا�ض النف�سية و
 الأ�س�س-3تدخل يف ال�سلوكيات االجتماعية و
 ت�أثري البيئة-4اجلينية للظواهر االجتماعية و
.االجتماعية على العمليات االجتماعية
ي��ق�ترح ال��ت��ق��دم ال���ذي ح���دث يف العلوم
الع�صبية �أن الف�صل بني الطب النف�سي وطب
 فتقدم,الأم��را���ض الع�صبية ب��الأم��ر ال�سلبي
ح��االت الأم��را���ض الع�صبية التقليدية نطا ًقا
من العجز املعريف االجتماعي التي غال ًبا ما
.وكثريا ما ال ُتعالج كما ينبغي
يتم جتاهلها
ً
تقدما
االجتماعية
الع�صبية
العلوم
لقد قدمت
ً
هاما يف تو�ضيح البيولوجيا الع�صبية للمخ
ً
 �إال �أنها مل تركّ ز بقدر كايف على,االجتماعي
 �سنقوم هنا ب�أعتبار.اال�ضطرابات الع�صبية
ت�ضمنات �أبحاث العلوم الع�صبية لعدد معني
من احل��االت الع�صبية والنف�سية واالختالفات
ال�سلوكية يف حالة اخل��رف اجلبهي ال�صدغي
 نحن نركز على, بالإ�ضافة �إلى ذلك,)bvFTD(
�أهمية العلوم الع�صبية االجتماعية للأحاديث
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االجتماعية
العلوم الع�صبية
 ب���د�أتaلقدnovSocial neuroscience
launched
(ع�صبي
امل�ستويات
ا متعددmolecتو�ضيح
elوهرموين
multilevel
(neural,
hormonal,
ً
ular
and
genetic)
explanation
of
social
وجزيئي ووراث���ي) للمعرفة االجتماعية يف
cognition
in
psychiatry.
In
particular,
 وقد قام كا�سيوبو و�آخرون.جمال الطب النف�سي
) يف املقالة اخلا�صة بهم مبخاطبة ا�ستخدام1(
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الت�صويراالكلينيكى للـ .bvFTD
ثان ًيا ,لقد مت اق�تراح �أن من��اذج املعرفة
االجتماعية املرتبطة بتدهور يف املناطق
اجلبهية ال�صدغية (من����وذج �شبكة الإط���ار
االجتماعي) �أو اجلزيرة اجلبهية (�شبكة العالمات
الظاهرة) قد تو�ضح احلجم الكبري للعجز املعريف
االجتماعي يف ال��ـ ) ,bvFTD (2مثال �أن
اخلاليا الع�صبية فون �أيكونومو مبثابة خاليا
كبرية مغزليه ال�شكل ,وه��ي ب��الأم��ر املتوافر
ب�شدة يف الق�رشة احلزامية الأمامية واجلذيرية,
وق��د تطورت ه��ذه اخلاليا الع�صبية فقط لدى
�أح��د الأ�سالف ويبدو �أن��ه بالأمر ال�ضعيف يف
احلاالت الع�صبية النف�سية التي ت�ؤدي �إلى عجز
معريف اجتماعي .يف حالة الـ  ,bvFTDترتبط
اخل�سارة املعينة يف هذه اخلاليا الع�صبية يف
حاالت ال�ضمور اجلبهي ال�صدغي واجلزيري يف
املراحل املبكرة ,ترتبط �إكلينيكيا بتغيريات يف
التعاطف والوعي االجتماعي وغريه من مناطق
املعرفة االجتماعية (.)5
ثالثا ,يرتبط مكون جيني هام للـ bvFTD
بعجز معريف اجتماعي .هناك ثالثة جينات
�أ�سا�سية للـ  bvFTDوه��م  MAPTوالـ
 GRNوالـ ُ .C90RF72يظهر املر�ضى ذي
كبريا
�ضمورا جبه ًيا �صدغ ًيا
C90RF72
ً
ً
أي�ضا �إهمال اجتماعي
يرتبط بعالمات نف�سية و� ً
( .)6وب�صورة مماثلة� ,أظهرت النماذج احليوانية
وال��درا���س��ات االكلينيكية التي قامت على الـ
 GRNتغيريات اجتماعية وعاطفية ,وذلك
بدون ظهور عجز عام يف ال�صحة (.)6
راب ًعا ,ي�ستحق ال��دور الذي يقوم به العامل
االجتماعي وتفاعالته مع تغيريات امل��خ يف
حالة الـ  bvFTDالكثري من االعتبار ,مثال
يرتبط ال�شعور بالوحدة بزيادة يف خطر الإ�صابة
أي�ضا بالرغبة يف املوت ,وذلك يف
باخلرف ( )7و� ً
حالة الـ ).FTD (8
�سيعمل نهج العلوم الع�صبية االجتماعية
املتعدد امل�ستويات ,وال��ذي يجمع بني درا�سة
ال�سلوكيات االجتماعية وال�شبكات الع�صبية
والت�أثريات الوراثية والتفاعل بني ال�سلوكيات
االجتماعية واملعرفة االجتماعية ,على امل�ساعدة
وفهما
يف تقدمي �إدراكً ا �أعمق عن الـ bvFTD
ً
عن ت�شابك هذا اال�ضطراب مع اعرا�ض العديد
م��ن احل���االت النف�سية وم��ع ال�ضعف املعريف
االجتماعي ( ,)9وبالتايل فقد يتطور منوذج
جديد من الأحاديث املتبادلة بني الطب النف�سي
وعلم الأع�صاب ,وذلك يف �ساحة العلوم الع�صبية
االجتماعية ,ويقودها عمل عن الـ bvFTD
و�ضوحا عن الروابط بني
باعتباره املثل الأكرث
ً
التخ�ص�صني.

يبدو �إن �إث��ارة هذا احلديث املتبادل بني
�أبحاث الأمرا�ض الع�صبية والأبحاث النف�سية,
واحد من �أكرث الأدوار �إ�رشا ًقا للعلوم الع�صبية
االجتماعيةُ .تظهر العديد من احلاالت الع�صبية
ذات عالمات نف�سية �صحية (مثل حاالت التنك�س
الع�صبي وعمه التعرف على الوجوه والت�صلب
احلدبي ومتالزمة �أجنيلمان ومتالزمة هيلري
ومتالزمة برادير ويلي 3ومتالزمة ويليامز
ومتالزمة تورنري وكلينيفيلتري )4عجز يف الأداء
االجتماعي ( .)10لقد قمنا هنا ب�إلقاء ال�ضوء
على نهج العلوم الع�صبية االجتماعية املتعدد
امل�ستويات للـ � ,bvFTDإال �أن �إدراك العديد من
احلاالت الع�صبية الأخرى من املمكن �أن ي�ستفيد
من هذا النهج.
ق��د ت ��ؤث��ر ال��ع��دي��د م��ن جم���االت املعرفة
االجتماعية (العاطفة االجتماعية و�صناعة
ال��ق��رارات ونظرية العقل والتعاطف واملعرفة
الأخالقية واملعايري االجتماعية) بطرق خمتلفة
يف العديد من احلاالت النف�سية والع�صبية ,و�أن
االختالفات يف مثل ه��ذه املعايري قد يكون
مت�ضم ًنا يف تقنيات الت�شخي�ص ومقيا�س كفاءة
العالج.
قد يتمكن الأطباء النف�سيون و�أطباء الأمرا�ض
الع�صبية من خالل هذا النهج اجلديد اخلا�ص
بالعلوم الع�صبية االجتماعية ,من امل�ساهمة
بنهج قوي متعدد التخ�ص�صات ( )11ومرتبطً ا
بالتطور الكبري يف
ب�صورة �إكلينيكية ونظرية
ّ
الطب النف�سي الع�صبي املعا�رص.
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هذه النتيجة البيولوجية مثل تن�شيط اجلني.
وعند هذه املرحلة نحن ال تعرف املدة الالزمة
التي يتطلبها ال�شعور بالوحدة حتى ت�أتي هذه
النتائج� ,أم �أن جتنب ال�شعور بالوحدة عن طريق
ت�أ�سي�س عالقات جديدة �أو �أك�ثر �إ�شباعا من
املمكن �أن يعمل على الوقاية من هذه الت�أثريات
ال�سلبية لل�شعور بالوحدة.
هناك فكرة �أخرى م�شابهة البد من طرحها
بخ�صو�ص العالقة بني الوحدة واال�ضطرابات
النف�سية مثل االك��ت��ئ��اب ,ف ��أن ظهور ال�شعور
بالوحدة بعد االنتقال �إلى و�ضع اجتماعي جديد
التطور �إلى اكتئاب �إكلينيكي,
ال ُيحتمل �أن ي�ؤدي
ّ
�إال �أن ع��دم املقدرة على التغلّب على م�شاعر
الوحدة هذه عن طريق عمل عالقات جديدة مع
�آخرين قد ت�ؤدي بالفرد الذي ينتقل �إلى و�ضع
جديد �إلى �أن ُي�صاب باالكتئاب� .إن �إدراك كيف
�أن العالقة بني ال�شعور بالوحدة واالكتئاب
تتغري مع ال��وق��ت ,ب��الأم��ر الهام من الناحية
االكلينيكية.
م��ن الق�ضايا الأخ����رى ال��ه��ام��ة لأبحاث
امل�ستقبل ه��ي م��ا �إذا ك��ان ال�شعور بالوحدة
ال�شديدة «�سب ًبا» لتلك النتائج بينما ين�شط اجلني.
يرتبط اجلني بعدد من العوامل الأخرى التي قد
تقف وراء االرتباطات التي و�صفها كا�سيوبيو
و�آخ��رون ,مثال �أن اخل�صائ�ص ال�شخ�صية التي
تتمثل يف الفجم 5والع�صابية ترتبط وب�شدة
بال�شعور بالوحدة ( ,)7فهل هذه االختالفات
م�سئولة ع��ن االرت��ب��اط ال��ذي ق��د مت اكت�شافه
بني ال�شعور بالوحدة وتن�شيط اجلني؟ قد متثل
الع�صابية «االختالف الثالث» الذي هو �سبب
كِ ال من ال�شعور بالوحدة وتن�شيط اجلني ,و�إذا
�صحيحا ,فالبد �إذًا �أن جند �أن
كان هذا الأم��ر
ً
العالقة بني ال�شعور بالوحدة وتن�شيط اجلني
قد �أ�صبحت بالأمر الغري هام �إذا حتكمنا يف
ت�أثريات الع�صابية يف كِ ال من هذه االختالفات.
لقد مت ط��رح ق�ضايا �أخ��رى ح��ول العالقة بني
ال�شعور بالوحدة وتلك اال�ضطرابات النف�سية مثل
االكتئاب وا�ضطرابات ال�شخ�صية احلدية ,مثال
لتطور م�ستويات
هل جند ال�شعور بالوحدة م�ؤ�رش ّ
�إكلينيكية من االكتئاب ب�سبب �أن الأفراد الذين
أي�ضا �إلى �إظهار ن�سب
ي�شعروا بالوحدة مييلون � ً
عالية من الع�صابية؟
�إنه الآن وقت لأن نتجاوز درا�سة العالقة بني
ال�شعور بالوحدة والنتائج الع�صبية والنف�سية �إلى
تطوير واختبار مناذج نظرية لهذه العالقات.
حتتاج هذه النماذج �إل��ى �أن تت�ضمن العوامل
التي ُيفرت�ض �أنها حتدد ال�شعور بالوحدة ,مثل
اخل�صائ�ص ال�شخ�صية وطبيعة عالقة الفرد مع

الآخرين ,وبالتايل فالبد �أن تعمل هذه النماذج
على حتديد كيف ي�ؤدي ال�شعور بالوحدة �إلى تلك
وتطور ا�ضطرابات
النتائج مثل تن�شيط اجلني
ّ
نف�سية مثل االكتئاب وا�ضطرابات �شخ�صية.
تت�ضمن واح���دة م��ن الق�ضايا ال��ه��ام��ة التي
نحتاج �إلى اعتبارها على ما �إذا كان ال�شعور
بالوحدة يخدم كو�سيط بني خ�صائ�ص الفرد
(مثل ال�شخ�صية) و�شبكاتهم االجتماعية وتلك
اال�ضطرابات الع�صبية والنف�سية .وكما قد علّق
ليوين ( )8ذات مرة ب�أنه ال يوجد �أمر �أكرث عمل ًيا
من وجود نظرية جيدة ,و�أن القدرة على التدخل
ومنع هذه الت�أثريات ال�سلبية للوحدة ,قد يعتمد
على قدراتنا على �إدراك هذه الأ�سباب وتغيريها.
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 JANICE K. KIECOLT-GLASER,امليكانيكية كيف مُيكن �أن ينظّ م االكتئاب
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 .)5( OH 43210-1228, USAت��ؤث��ر احلمية الغذائية على االلتهاب
وحت�سن من وظائف املخ ,وذلك بوا�سطة هذه
ّ
وبطريقة
آخرون ()1
كا�سيوبو
�outlineأو�ضح
لقد
Cacioppo
)(1و�et al
elegantly
الع�صبية العمليات ذاتها ( .)5 ,3لقد مت التوثيق ب�أن كِ ال
 ofاملُحتملة
إ�سهامات
جميلة
للعلوم potential
contributions
neuroالsocialمن االكتئاب وال�ضغوط ي�ؤثرا ب�صورة �سلبية
�ن املمكن
الطب النف�سي.
 interdisciيفاالجتماعية
science
psychiatry.وم�to
Their
 plinary approach could be enhanced byعلى التن�شيط املبهمي ,ولأن الع�صب املبهم
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accounts for �20% of the
total
أي�ضا االلتهاب,
 mass,اال�ستجابة الأي�ضية للطعام ,و� ً
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االكتئاب  are a notable feature of majorالبدناء ,ولدى الأفراد الذين يعانوا من اكتئاب
depresيف الـ
من معايري الت�شخي�ص لهذا اال�ضطراب
 siveن�سبة خطر �أكرب ت�صل �إلى  %58لأن ي�صبحوا
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الغذائية,
باحلمية
DSM-5
فقدان/زيادة ticبدناء ( ,)8بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ,لقد �أظهرت
criteria for
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disorder
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DSMوزن �أو فرط الأكل/فقدان ال�شهية .ي�ؤثر االكتئاب العديد من الدرا�سات اال�ستطالعية �أن البالغني
� ً
أي�ضا على الأمناط الغذائية ( ,)3مثال قد يزداد املتقدمني يف العمر يكت�سبوا دهون ح�شويه على
لدى بع�ض الأفراد الرغبة يف تناول الطعام �أثناء مدار خم�سة �أعوام ,بينما الأفراد الذين ال يعانوا
ال�شعور بالراحة وذلك عند �شعورهم باالكتئاب من اكتئاب يفقدون الدهون احل�شوية ( .)9من
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املثري لالهتمام هو �أن هذه العالقة ال تعك�س
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تغيريات يف ال�سمنة ب�صفة عامة ,مما يقرتح �أن
بع�ض الأنظمة الوظائفية ,فقد �أثبتت الدرا�سات

اعرا�ض االكتئاب ترتبط ب�صفة خا�صة بتغيريات
يف الدهون احل�شوية ,وهذا �إ�سهام هام وحموري
لاللتهاب .ولأن الأن�سجة ال�شحمية تعمل كع�ضو
�صماوي ,تفرز ع��د ًدا من هرمونات الببتيد6
وال�سيتوكني ال���ذي ي ��ؤث��ر على وظ��ائ��ف املخ
والأي�ض وال�سلوكيات (.)3
وبينما �أن �سوء التغذية ُي��زي��د م��ن خطر
الإ�صابة باالكتئاب ,قد تكون التغذية اجليدة
ب��الأم��ر ال��ذي يقي م��ن االك��ت��ئ��اب .لقد وجدنا
يف درا�سة ا�ستطالعية قامت على ما يزيد عن
 10,000م�شاركً ا� ,أن الأف��راد الذين ي�أكلون
طعاما متو�سطي (ذي عالقة بدول البحر الأبي�ض
ً
املتو�سط) غني بالدهون الأحادية الال�إ�شباعية
واال�سماك والفواكه والبندق واخل�رضوات� ,أمام
ن�سبة قليلة للإ�صابة باالكتئاب بعد مرور �أربعة
�سنوات ,وذلك �أكرث من الأفراد الذين يح�صلون
على وجبات بها القليل من هذا النوع من الطعام
وكميات كبرية من الدهون املُ�شبعة ( .)10قد
أي�ضا على تقليل اعرا�ض
تعمل الوجبات ال�صحية � ً
القلق ,هذا بالإ�ضافة �إلى اعرا�ض االكتئاب (.)6
وب��ع��د �أن ق���ام كا�سيوبو و�آخ�����رون ()1
بتلخي�ص الق�ضايا الأ�سا�سية يف العلوم الع�صبية
االجتماعية و�إ�سهاماتها املُحتملة يف الطب
النف�سيُ ,يختمون بالقول ب�أننا يف حاجة �إلى
�أبحاث الت�صوير الع�صبي والأبحاث الوراثية
مكون العمليات التي تقف وراء
التي تركز على ّ
احلياة االجتماعية .ويف جمال العلوم الع�صبية
الغذائية االجتماعية ,قد تكون �أبحاث الت�صوير
الع�صبي واالب��ح��اث ال��وراث��ي��ة ب��الأم��ر املفيد
أي�ضا ,يف حقيقة الأم��ر ,قد يعمل النهج الذي
� ً
يجمع بني عدة تخ�ص�صات ويت�ضمن كِ ال من
العلوم الع�صبية االجتماعية والعلوم الع�صبية
الغذائية االجتماعية ,على تبني الأ�سئلة الفريدة
واملثرية والتي �ستزيد من �إدراكنا لال�ضطرابات
أي�ضا الت�أكيد القوي على دور
النف�سية .قد يعمل � ً
ال�سلوكيات كمر�شد �أ�سا�سي يف العلوم الع�صبية
الغذائية ,على فتح �آفاق ور�ؤى جديدة لأبحاث
امل�ستقبل.
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عوامل اخلطر في الوفيات الناجتة عن االنتحار وجميع االسباب في حاالت
Risks of all-cause and suicide mortality in mental
disorders: a meta-review  استطالع تلوي:االضطرابات النفسية
EDWARD CHESNEY, GUY M. GOODWIN, SEENA FAZEL
Department of Psychiatry, University of Oxford, Warneford Hospital, Oxford OX3 7JX, UK
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املتناق�ضة
�إن الن�سبة العالية خلطر الوفاة يف العديد من اال�ضطرابات النف�سية الكبري يف الكتابات على مر العقود القليلة املا�ضية والتقديرات
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lion, or 0.5%, of all years of life lost to premature mortality ing of the comparative data for exposure to known physical
ال�ستخدام
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لتعريف كيف مُيكن �أن ت�صبح املوارد ُم�ستهدفة بفاعلية �أكرث وكيف مُيكن بحث منهجي لتعريف اال�ستطالعات املنهجية والتحاليل التلوية التي
overوفيات
recentوحاالت
decades
and
subsequent
following
خطرused
لأ�شكالtheجتميع
يتم عملsearch
 �أنه ملterms:
 �إال,‘أولويةallintitle:
�  التدخالتmortality
جعل
ناجتة
أ�سباب
 الcontrasting
 ناجتة عن كلestimates
 عوامل خطرin
بوجود
 الوفاة �أقرتWe
studies for mortality in individual conditions. For example, OR death OR suicide OR suicidal OR suicidality, review OR
 الذي فيه مت ن�رش1998 املرتبطة بت�شخي�صات متعددة منذ عام
القلق
وا�ضطرابات
القطبreview
( �أحادية1)
االكتئاب
ا�ضطرابات
التحليل عن انتحار
a 2007
systematic
suggested
thatملر�ضى
the standardized
meta-analysis OR meta-analytic, psychiatry OR psychiatric
واال�ضطرابات
 منmental
وهذا بالرغم
وباراكلوف
قدمهOR
 الذيdepression
 التلوي القويOR
mortality ratio (SMR) for patients with الثنائية
schizophrenia
is 2.5, النمو
OR
OR,)5(mood
OR هاري�س
affective
while Harris and Barraclough’s estimate was 1.6. Another

51recent
النفسي
( للطب6)
العاملية
 املجلةan SMR for opioid use of 14.7,
review
provided

depressive OR dysthymia OR cyclothymia OR adjustment
OR anxiety OR anxious OR “obsessive compulsive” OR
153

املزيد من الأبحاث
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Figure 1 Flow chart of systematic search strategy
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الطعام» .لقد قمنا با�ستهداف املقاالت التي ُن�رشت ما بني الأول من
يناير لعام  1998والتا�سع ع�رش من فرباير لعلم  ,2014وقمنا با�ستخدام
�أ�ست�شهادات تكميلية لتعريف الدرا�سات الإ�ضافية.
لقد قدمت �أغلب اال�ستطالعات  ,SMRويعمل الـ  SMRعلى مقارنة
النوع والفئة العمرية املعيارية حلاالت الوفيات يف عينة واحدة (�أي عينة
مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية) للعامة .وقد �أقرت بع�ض الدرا�سات بدال من
عرف
ذلك بوجود عوامل خطر ن�سبي (� )RRsأو معدالت �شاذة ( .)ORsو ُت ّ
الـ  RRبق�سمة وقوع احلدث لدى الأف��راد املعر�ضني للخطر على وقوع
احلدث لدى الأفراد الغري معر�ضني للخطر ,و ُيعرف الـ  ORبق�سمة �شذوذ
احلدث (�أي املوت �أو االنتحار) لدى الأفراد املعر�ضني للخطر على �شذوذ
مثل ذلك احلدث لدى الأفراد الغري معر�ضني للخطر ( .)7مييل الـ  ORوالـ
� RRإلى تقدمي تقارير بت�أثريات �أكرب من الـ  SMRوذلك لأن القا�سم
يف الـ  SMRيت�ضمن مر�ضى الأمرا�ض النف�سية (حيث �أن ه�ؤالء الأفراد
يكونوا م�ستبعدين يف قا�سم �أيه من الـ � ORأو الـ  .)RRوب�صورة منوذجية,
تت�شابه الـ  ORمع الـ  RRعندما تكون الأح��داث نادرة ,كما يف حالة
املوت واالنتحار (.)8
لقد ا�ستخل�ص واحد من الكُتاب (� )ECإح�صائيات الوفيات بـ  %95من
فرتات الثقة ,وقد قام باحث �آخر ب�إعادة تقييم ا�ستخراج البيانات – ومل
يتم تعريف �أيه حاالت تعار�ض .نحن نختار تقديرات الت�أثريات الع�شوائية,
يف حال تقدمي تقارير بها ,كما �أن معدل الرتدد لدى الأف��راد كان عايل
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الن�سبة.
لقد مت تقدير كل ا�ستطالع با�ستخدام تقييم اجلودة املنهجية ملراجعة
متطور
اال�ستطالعات النظامية ( ,)9( )AMSTARوهو نظام ت�سجيل
ّ
مكون
مت تطويره جتريب ًيا لتقييم جودة اال�ستطالعات املنهجية ,وهو ّ
معيارا التالية واملُ�سجلة من �صفر �إلى  ,1وهم :هل مت
من الإحدى ع�رش
ً
تقدمي منوذج «بديهي»؟ هل كان هناك اختيار لدرا�سة متكررة وا�ستخراج
لبيانات؟ هل مت عمل بحث كامل للمواد املطبوعة؟ هل مت ا�ستخدام حالة
التكرار (�أي املن�شورات الغري ر�سمية) كمعيار ا�شتمال؟ هل مت تقدمي قائمة
بالدرا�سات (املت�ضمنة وتلك امل�ستبعدة)؟ هل مت تقدمي خ�صائ�ص الدرا�سات
املُ�شتملة؟ هل مت تقييم وتوثيق اجل��ودة العلمية للدرا�سات املُت�ضمنة؟
هل كانت اجلودة العلمية للدرا�سات املت�ضمنة ُم�ستخدمة ب�إحكام وتقدم
ا�ستنتاجات؟ هل كانت الو�سائل املُ�ستخدمة لتجميع اكت�شافات الدرا�سات
بالأمر املنا�سب؟ هل مت تقييم انحياز ت�شابه املن�شورات؟ هل مت تو�ضيح
�رصاع امل�صالح؟ لقد مت اعتبار �أن النتائج التي ترتاوح من �صفر �إلى 3
منخف�ضة وتلك التي ترتاوح من � 4إلى  7متو�سطة ومن � 8إلى  11مرتفعة
(.)10
لقد قمنا با�ستبعاد ا�ستطالع عن حاالت الوفيات يف حالة تعاطي
البنزوديازيبني ( ,)11وذلك لأنه يقدم فقط بيانات عن عوامل اخلطر
لال�ستخدام املو�صي من جانب الطبيب ولي�س �إ�ساءة اال�ستخدام .بالإ�ضافة
أي�ضا ا�ستبعاد ا�ستطالع عن ح��االت االنتحار يف حالة
�إل��ى ذل��ك ,مت � ً
اال�ضطراب الثنائي القطب ( ,)12وذلك لأنه مل يق ّدم �إح�صائيات مجُ معة
أخريا ,قد مت ا�ستبعاد ا�ستطالع قام عن حاالت االنتحار يف
عن الوفياتً � .
حاالت ا�ضطراب نق�ص االنتباه/فرط احلركة ( ,)13( )ADHDوذلك لأنه
مل ي�ستخدم معلومات ن�سبية عن العامة الأ�صحاء.

جدول رقم  : 3الدرا�سات واال�ستطالعات الفردية عن متو�سط العمر املتوقع لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية
�سيدات ()95%CI
�سنوات العمر املفقودة رجال ()95%CI
الت�شخي�ص
)8,1 -6,3(7,2
)12,8 -9,5(10,6
نوبة اكتئاب/تواتر ا�ضطراب االكتئاب ()43
� 11,1إلى 13,6
� 15,6إلى 17,4
ا�ضطرابات عاطفية ()44
)12,1 -10,2(11,2
)11,3 -8,9(10,1
اال�ضطرابات الثنائية القطب ()43
)12,4 -11,8(12,1 )14,0 -13,2(13,6
اال�ضطرابات الثنائية القطب ()45
9,0
9,0
اال�ضطرابات الثنائية القطب ()46
9,0
8,5
اال�ضطرابات الثنائية القطب ()40
� 11,0إلى 16,2
� 12,7إلى 19,8
اال�ضطرابات الثنائية القطب ()47
)20,7 -14,4(17,5
8,0
اال�ضطراب الف�صامي العاطفي ()43
� 10,9إلى 17,3
� 15,5إلى 20,0
�أطياف الف�صام ()44
)10,7 -8,9(9,8 )15,8 -12,3(14,6
الف�صام ()43
)16,8 -16,2(16,3 )19,0 -18,4(18,7
الف�صام ()45
13,0
11,0
الف�صام ()46
11,4
15,3
14,7
الف�صام ()48
� 15,6إلى 16,9
� 17,1إلى 20,0
الف�صام ()47
12,0
15,0
الف�صام ()49
� 14,5إلى 20,0
� 13,0إلى 21,9
ا�ضطرابات ال�شخ�صية ()44
)20,1 -17,3(18,7 )19,5 -15,9( 17,7
ا�ضطرابات ال�شخ�صية ()37
� 9,6إلى 19,4
بدايات اخلرف يف �سن �صغرية ()50
� 1,3إلى 9,2
بدايات اخلرف يف �سن متقدم ()50
� 0,9إلى 16,7
خرف الزهامير ()50
خرف جبهي ()50
اخلرف ()50
تعاطي الكحوليات ()51
تعاطي الأفيون ()51
ا�ضطرابات تعاطي عقاقري ما ()43
�إدمان خمدر ما ()44
�رشاهة التدخني ()52
التدخني ()53
التدخني ()54

� 11,5إلى 15,4

� 1,4إلى 15,3
� 0,4إلى 11,4
)12,1 -9,6(10,8 )18,8 -15,4( 17,1
)19,2 -15,4(17,3
)10,2 -7,8(9,0
)16,2 -13,4(14,8 )14,8 -12,5(13,6
� 17,6إلى 22,6
� 21,3إلى 23,6
9,4
9,2
10,0
8,0
)8,9 -6,3(7,6
)9,6 -7,6(8,7

النتائج
لقد عمل البحث الذي قام على اال�ستطالعات اخلا�صة بحاالت الوفيات
على تقدمي  406اقتبا�سا ,وقد قامت �أبحاث اقتبا�سات �إ�ضافية بتقدمي
ا�ستطالعا واح� ًدا .وبعد �إزالة التكرار وفح�ص العناوين وامللخ�صات ,مت
ً
ا�ستطالعا ,وبعد اال�ستثناءات ,مت ا�شتمال عينة نهائية مكونة
تقدمي 96
ً
ا�ستطالعا منهج ًيا وحتاليل تلوية (( )31-16,14انظر ال�صورة
من 20
ً
رقم  1واجلدول رقم  .)1وبعد ا�ستبعاد ا�ستطالع التدخني� ,أ�صبحت هذه
اال�ستطالعات تتكون مما يزيد عن  1,7مليون فر ًدا يعاين من ا�ضطرابات
نف�سية ,وقامت بالتحقيق فيما يزيد عن ربع مليون حالة وفاة .بالإ�ضافة
تقديرا للوفيات من �أكرب الدرا�سات الفردية التي
�إلى ذلك ,قمنا بتعريف 12
ً
قامت على اال�ضطرابات ,حيث مل يوجد ا�ستطالعات منهجية )(42- 32
(اجلدول رقم .)2
لقد �أنتج البحث الذي قام على ا�ستطالعات متو�سط العمر املتوقع 28
مقالة ,ومل يكن �أي منها متعل ًقا باملو�ضوع� .أما البحث الثاين الذي قام
على الدرا�سات الفردية ,فقد قام بتعريف  123مقالة متعلقة بالأمر ,وقد
مت ت�ضمن  8منها� .أما �أبحاث االقتبا�سات الإ�ضافية ونتائج البحث ال�سابق

العامة
اململكة املتحدة
الدمنارك وفنلندة وال�سويد
اململكة املتحدة
الدمنارك
ا�رسائيل
ال�سويد
الدمنارك وفنلندة وال�سويد
اململكة املتحدة
الدمنارك وفنلندة وال�سويد
اململكة املتحدة
الدمنارك
ا�رسائيل
الدمنارك
الدمنارك وفنلندة وال�سويد
ال�سويد
الدمنارك وفنلندة وال�سويد
اململكة املتحدة
ا�ستطالع ()1985-2010
ا�ستطالع ()2010 -1985
ا�ستطالع ()2010 -1985
ا�ستطالع ()2010 -1985
ا�ستطالع ()2010 -1985
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
الدمنارك وفنلندة وال�سويد
الدمنارك
اليابان
الواليات املتحدة

الذي قام على معدالت الوفيات ب�سبب االنتحار وغريها من الأ�سباب ,فقد
ا�ستطالعا منهج ًيا �إ�ضاف ًيا وخم�سة درا�سات �أولية متعلقة بالأمر,
عرفت
ً
ّ
من�شورا متعل ًقا بالق�ضية ()54 -43 ,40 ,37
14
قدمنا
فقد
وبالتايل
ً
(اجلدول رقم .)3
لدى كل اال�ضطرابات النف�سية معدالت مرتفعة خلطر الوفاة ,وذلك �أكرث
من العينة املكونة من العامة الأ�صحاء� ,إال �أنه كان هناك نطاق وا�سع من
ع�رس املزاج ,مع  RRيبلغ  1,4وحتى ا�ضطراب تعاطي الأفيون ,بـ SMR
يبلغ  .14,7وقد كان لدى ا�ضطرابات تعاطي العقاقري والقهم الع�صابي
�أعلى معدالت خلطر الوفاة (�أنظر اجل��دول رقم � ,)1أما حاالت الف�صام
والذاتوية ,فقد كانت ن�سب الوفيات مرتفعة مثل حال �رشاهة التدخني على
�أقل تقدير (انظر اجلدول رقم .)4
لقد كان منط تقدير االنتحار خمتلفًا عن حاالت الوفيات (انظر اجلدول
رقم � .)1أما ا�ضطرابات ال�شخ�صية احلدية واالكتئاب واال�ضطرابات الثنائية
أي�ضا القهم الع�صابي وا�ضطراب تعاطي
القطب وتعاطي الأفيون والف�صام و� ً
الكحوليات لدى ال�سيدات ,كان لكل هذه معدالت انتحار مرتفعة �أكرث من كل
اال�ضطرابات الأخرى .وقد كانت عينة من مر�ضى القهم الع�صابي الذين مت
عر�ضهم على عناية متخ�ص�صة (العيادات اخلارجية وتلك الداخلية) بالأمر
املجلة العاملية للطب النفسي
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�لغريب حلالت �لنتحار (.)18( )44,0- 21,0 : 95%CI ,31,0 =SMR
ولأنه مل يقدم اال�ستطالع الذي قام على االنتحار يف حاالت ا�ضطرابات
ال�شخ�صية احلدية (� )29إح�صائيات جممعة عن الوفيات ,قمنا بت�شكيل
معلومات لنقدم  SMRمتو�سط ( -29,0 : 95%CI ,45,1 = SMR
 .)61,3ومرة �أخ��رى ,كان �أغلب ؤ
هولء �ملر�سى حمتجزين بامل�ست�سفى
وبالتايل فهم ميثلون النهاية ال�شديدة لأطياف الت�شخي�ص.
تقريرا حول املعلومات اخلا�صة ب�أ�سباب
لقد قام ا�ستطالعان بتقدمي
ً
الوفيات املتعلقة بالبالغني املتقدمني يف ال�سن .وقد ر�أينا زيادة يف حاالت
�لكتئاب (  1,8-1,4 :95%CI , 1,6 =RRاخلرف ( RRsتبلغ من 1,5
�إلى  )3,0وال تختلف هذه عن خطر املوت للمدخنني املتقدمني يف العمر
(.)55( )2,0-1,7 : 95%CI ,1,8 =RR
ترتاوح ن�سبة االنخفا�ض يف متو�سط العمر املتوقع املرتبطة بالتدخني
املعتدل وحتى ال�رشهة من � 8إلى � 10سنوات .ويت�شابه هذا النطاق مع ذلك
التابع لنوبات االكتئاب الفردية �أو نوبات االكتئاب املتكررة (من  7لـ 11
عاما)� ,إال �أنها �أقل من تلك اخلا�صة بتعاطي عقاقري ما (من � 9إلى 24
ً
عاما) والف�صام ( من 10
22
إلى
�
13
(من
ال�شخ�صية
وا�ضطرابات
ا)
عام
ً
ً
عاما) (�أنظر
عاما) واال�ضطرابات الثنائية القطب (من � 9إلى ً 20
�إلى ً 20
اجلدول رقم .)3
مل نقم بتقدمي �أي من اال�ستطالعات التي قامت على حاالت الوفيات
لبع�ض فئات الت�شخي�ص الكُربى ,والتي منها اال�ضطرابات الثنائية القطب
وا�ضطرابات القلق وا�ضطرابات ال�شخ�صية والـ  ADHDوا�ضطرابات
الو�سوا�س القهري وا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة� .أما ن�سبة االنتحار,
فلم نقدم ا�ستطالعات منهجية حلاالت تعاطي الكوكايني والأمفيتامني
أي�ضا حلاالت اخلرف والـ  .ADHDبالإ�ضافة �إلى ذلك ,مل نق ّدم �أيه
و� ً
ا�ستطالع عن حاالت الوفيات لدى الأفراد ال�شخي�صات املزدوجة.

جدول رقم  :4خطر الوفيات يف بع�ض اال�ضطرابات النف�سية
باملقارنة مع �رشاهة التدخني

�سبب الوفيات (مقارنة معدالت االنت�شار (مقارنة
الت�شخي�ص
عامل اخلطر بالعامة) عامل خطر بذلك اخلا�ص
ب�رشاهة التدخني)
7,7
19,5
االحتجاز بامل�ست�شفى النف�سي بعد الوالدة (عند عام واحد) ()33
5,8
14,7
تعاطي الأفيون ()6
2,4
6,2
تعاطي الأمفيتامني ()15
2,4
**6,0
تعاطي الكوكايني ()16
2,3
5,9
القهم الع�صابي ()17
1,9
***5,0
ا�ضطرابات ال�سلوكيات التخريبية* ()34
1,8
4,7
تعاطي امليثامفيتامني ()35
1,8
4,7
ا�ضطراب ذهاين حاد عابر ()36
1,8
4,6
ا�ضطرابات تعاطي الكحوليات ()19
1,7
4,2
ا�ضطرابات ال�شخ�صية ()37
1,1
2,8
�إعاقة ذهنية (من متو�سط �إلى حاد) ()39
1,0
***2,6
�رشاهة التدخني ()22
1,0
2,5
ف�صام ()1
0,8
**2,2
اال�ضطراب الثنائي القطب ()40
0,8
1,9
النهام الع�صابي ()17
0,8
1,9
ا�ضطرابات تناول الطعام )17(NOS
0,8
1,9
بالغني ذي  ADHDطفويل ()41
0,6
1,6
االكتئاب ()25
0,6
1,4
ا�ضطرابات االكتئاب اجلزئي ()27
0,6
1,4
القلق املر�ضي/االكتئاب ()42
0,5
****1,2
تعاطي خمدر احل�شي�ش ()28
 -ADHDا�ضطراب نق�ص االنتباه/فرط احلركة -NOS ,ما مل ُيذكر غري ذلك
*يتكون ب�صفة �أ�سا�سية من ا�ضطرابات �سلوكية وا�ضطرابات التحدي واالعرتا�ض** ,نقطة متو�سطة
من النطاق**** ,متو�سط معدل الوفيات بني الرجال وال�سيدات
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اخلامتة
�إن هذا – على حد علمنا � -أول ا�ستطالع تلوي لأ�سباب الوفيات وخطر
ا�ستطالعا
االنتحار يف حاالت اال�ضطرابات النف�سية .لقد قمنا بتقدمي 20
ً
منهج ًيا وحتاليل تلوية �أقرت بوجود عوامل اخلطر هذه فيما يزيد عن 1,7
مليون فر ًدا يعاين من ا�ضطرابات نف�سية وما يزيد عن ربع مليون حالة
وفاة.
تقاريرا ن�س ًبا
عنها
ُقدم
مل
ا
النف�سية
اال�ضطرابات
كل
لدى
أنه
�
وجدنا
لقد
ً
مرتفعة من خطر الوفاة ,هذا باملقارنة مع العامة من النا�س .ولدى العديد
من اال�ضطرابات املتعددة عوامل خطر �أعلى �أو مت�ساوية باملقارنة مع
�رشاهة التدخني� ,إال �أنه يوجد اختالفات كبرية بني الت�شخي�صات ,وذلك
لكِال من حاالت الوفاة وحاالت االنتحار الكاملة .لدى ا�ضطرابات تعاطي
العقاقري والقهم الع�صابي �أعلى معدالت وفيات ,وقد كان مُيكن مقارنة
بيانات الوفيات اخلا�صة بالف�صام ( )SMR=2,5واال�ضطرابات الثنائية
القطب (معدالت خطر مع ّدلة = )2,3-2,0باملعدالت اخلا�صة ب�رشاهة
التدخني ( .)2,7-RR= 2,4لقد مت ت�أكيد هذه البيانات باملعلومات
اخلا�صة مبتو�سط العمر املتوقع ,حيث �أن كل ت�شخي�صات اال�ضطرابات
النف�سية ال�شديدة لديها انخفا�ضا يف متو�سط العمر املتوقع (من � 7إلى 24
عاما) يت�شابه مع �رشاهة التدخني �أو �أكرب منها (من � 8إلى � 10سنوات).
ً
وفيما يخ�ص الوفيات الناجتة عن االنتحار ,كان لدى ا�ضطرابات
ال�شخ�صية احلدية واال�ضطرابات الثنائية القطب وتعاطي الأفيون والف�صام
أي�ضا القهم الع�صابي وا�ضطرابات تعاطي الكحوليات لدى الن�ساء ,ن�سب
و� ً
عالية (�أكرب من  10مرات) باملقارنة مع العامة من النا�س .لقد كان هناك
أي�ضا ن�سبة خطر متزايدة لالنتحار بني املدخنني املعتدلني� ,إال �أن هذه
� ً
الن�سبة �أقل من ت�شخي�صات اال�ضطرابات النف�سية التي مت درا�ستها.
من املحدوديات التي واجهت التحليل التلوي هذا هو اجلودة املتباينة
لال�ستطالعات (لدى  7من �أ�صل  20جودة تقييم نتائج AMSTAR
ا�ستطالعا واح ًدا
منخف�ضة ,ولدى  12نتائج متو�سطة ومن املمكن اعتبار
ً
فقط ذات جودة عالية) .كانت حاالت احلذف العامة من اال�ستطالعات
حتيز العامة وعدم البحث يف املن�شورات الغري ر�سمية
ب�سبب غياب اختبار ّ
وعدم وجود م�صدرين للمعلومات .من املحدوديات الأخ��رى هي ت�أكيد
�إح�صائيات االنتحار والتي هي بالأمر ال�سائد يف بع�ض ال��دول ()56
والإ�سهامات املحتملة للأمرا�ض النف�سية يف ن�سب الوفيات.
لقد قام القليل من اال�ستطالعات بالتعليق على العينات املت�ضمنة يف
التحاليل التلوية .قد يعمل اال�ستخدام ال�شائع لبيانات املر�ضى املحتجزين
بامل�ست�شفيات وحدها على املبالغة يف تقدير معدالت اخلطر لال�ضطرابات
املعتدلة مبا يكفي حتى يتم معاجلتها يف مراكز ال�صحة الأولية (,)57
�إال �أنه لي�س هذا احلال يف حاالت الف�صام ,حيث ُتقارن معدالت الوفيات
بني املر�ضى املحتجزين بامل�ست�شفيات وه�ؤالء اخلارجيني ,ومل جند �أيه
اختالفات بينهما ( .)1بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لدى اال�ستطالع الذي قام على
االكتئاب ( )25معدالت م�شابهة خلطر الوفيات ,وذلك لكل املر�ضى ,وهذا
باملقارنة مع الأف��راد الذين يعانوا من اكتئاب والذين مت تعريفهم فقط
أي�ضا اال�ستطالعات
با�ستخدام البيانات التي تقوم على املجتمع .ت�ستخدم � ً
التي تقوم على ع�رس املزاج واالكتئاب لدى البالغني ( )27واخلرف ()23
فقط بيانات من العيادات اخلارجية ومن املجتمع ,وعلى الناحية الأخرى,
لقد �أق��ر اال�ستطالع ال��ذي قام على تعاطي الأمفيتامني بواحد SMR
فقط ,وهو الذي قد مت �أخذه من عينة مكونة من مر�ضى داخليني (.)15
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 لقد مت �أخذ احلالتني النا�زشتني خلطر االنتحار – القهم,بالإ�ضافة �إلى ذلك
) – من عينات ذات29( ) وا�ضطرابات ال�شخ�صية احلدية018( الع�صابي
 وبالتايل فتمثل �أكرث احلاالت �شدة,ن�سبة عالية من املر�ضى اخلارجيني
.لهذه اال�ضطرابات
�إن اغلب الدرا�سات الأولية التي ت�شكل اال�ستطالعات قد ا�ستغلت
)58(  وكما قد �أكّ د حديثًا �أيونيدي�س,جمموعات البيانات الإدارية الكُربى
لدى جمموعات البيانات هذه نقاط �ضعفها بالرغم من الدقة املرتبطة
, و�أن التحليل با�ستخدام تلك البيانات بالأمر ال�ضعيف,بحجم العينة الكبري
حيث �أنه من املمكن احل�صول على النتائج الهامة من الناحية الإح�صائية
, وكنتيجة لذلك,بالرغم من االختالفات القليلة ج ًدا يف حاالت الوفيات
أي�ضا من اعتبار حجم
ً �  بل البد,لي�س فقط الأهمية الإح�صائية هو ما يهم
,أي�ضا تعادلها مع عوامل اخلطر القريبة
ً �االختالفات يف خطر حدوث وفاة و
 مل يتم جتميع البيانات لهدف البحث وبالتايل فقد يكون,بالإ�ضافة �إلى ذلك
 البد �أن متر التحاليل احل�سا�سة.معر�ضا للكثري من الت�شوي�ش
الت�شخي�ص
ً
 قد.أي�ضا درجة غلط الرتجمة
ً � و,بفح�ص الت�شخي�ص الذي يتم بطرق خمتلفة
ي�ؤدي غياب مقايي�س املتغريات – �أو حدوث خط�أ فيها – �إلى �صدور تقارير
 مثلما مُيكن �أن تفعل االختالفات يف الت�شفري وو�سائل العالج,غري مالئمة
.)23( بني امل�ست�شفيات وغريها من مراكز العناية ال�صحية
 وذل��ك لأن��ه بالأمر,هاما لتدابري الوقاية
ً لقد كان التدخني هدفًا
 و�أن اال�ضطرابات النف�سية بالأمر,ال�شائع ج ًدا و ُيعترب بالأمر اخلطر ج ًدا
 �إال �أنه ال ُينظر �إلى اخلطر على حياة,أي�ضا عند اعتبار جميعها م ًعا
ً � ال�شائع
 البد من اعتبار املر�ضى, ومن منظور ال�صحة العامة.املرء بذات الطريقة
نظرا
ً  وذلك,النف�سيني ب�أنهم �أمام خطر كبري للإ�صابة ب�أمرا�ض ج�سدية
 ب�إمكان اال�سرتاتيجيات.للفوارق ال�صحية الكبرية باملقارنة مع العامة
,الوطنية �أن تعمل على حت�سني �إمكانية الدخول على مراكز ال�صحة اجل�سدية
.)59( بل �أنه البد لها �أن تقوم بهذا الأمر
 �إن الت�أثري على ن�سب الوفيات واالنتحار من جانب,يف خال�صة الأمر
 بل وقد ال ُيعترب م�شكلة �صحية عامة,اال�ضطرابات النف�سية بالأمر الهام
 يعمل مقيا�س االحتياجات الغري ُملباه على زي��ادة احلمل.كما ينبغي
 وبالتايل فالبد �أن.)60( االجتماعي وتكاليف اال�ضطرابات النف�سية
تعمل هذه االكت�شافات على ت�أكيد عدد كبري من الأبحاث وو�سائل العالج
.والوقاية وذلك كعالمات للموت املبكر بني املر�ضى النف�سيني

�شكر خا�ص
,يقدم الكُتاب جزيل ال�شكر �إلى هارت لكونه امل�ستخ ِرج الثاين للمعلومات
.)095806( وقد مت تدعيم فازيل من جانب �رشكة ائتمان ويلكوم
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Effectiveness of programs for reducing the stigma

 حتاليل.فاعلية البرامج التي تعمل على تقليل وصمة االضطرابات النفسية
associated with mental disorders. A meta-analysis
تلوية للتجارب العشوائية املرجعية
of randomized controlled trials
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, وبالتايل فالبد �أن تكون الربامج اخلا�صة مبكافحتها على علم ب�أف�ضل الدالئل املتاحة,�إن الو�صمة املرتبطة باال�ضطرابات النف�سية مبثابة م�شكلة �صحية عاملية
stigma associated with mental disorders is a global public health problem. Programs to combat it must be informed by the best available
وThe
PsycINFO
 والـPubMed  وقد �أنتج بحث منهجي لقواعد بيانات الـ.وحتقيقا لهذا الغر�ض �رشعنا يف حتليل تلوي لدرا�سة مدى فاعلية الربامج املتاحة
ً
evidence. To this end, a meta-analysis was undertaken to investigate the effectiveness of existing programs. A systematic search of PubMed,
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stigma or social distance yielded small but significant reductions in stigma across all mental disorders combined (d50.28, 95% CI: 0.17:
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Stigmatizing attitudes to mental disorders are responsible personal stigma (an individual’s own attitude towards peoمن
فاعلية
أي�ضا �أن التدخالت التي تقوم على التوا�صل مع امل�ستهلك �أكرث
ً � أي�ضا تقليل فر�ص
ً �) و1,2( الكثري من ال�ضغوط والرتدد يف طلب م�ساعدة
for substantial distress, a reluctance to seek appropriate ple with a mental illness). Based on uncontrolled and conأ�صغر
ل
ل
فاعلية
أكرث
�
العك�س
أن
�
بينما
,للبالغني
وذلك
,التثقيفية
التدخالت
إ�ضافة
ل
با
.)2,3(
معهمpublished
والتكيف
وظائف
 علىto
النف�سيني
املر�ضى2010,
 ح�صولthe
ّ
prior
October
help (1,2), and reduced employment, social and accommo- trolled trials
.موجهة �س ًنا
ا�ضطراب نف�سي
الو�صمة مقت�رصة
لي�ستand
, ذلكeduca�إلى
ّ  بل هي,واحد
reviewers
concluded
thatعلى
consumer
contact
dation opportunities among people with a mental illness
من
أوال �أنه
� اال�ستطالع؛stigma
يف هذاisاملحدوديات
هناك بع�ض
كانparticular
لقد
املزاجية
الف�صام
مثلeffective
أمرا�ض النف�سية
نطاق من ال
�
tionalواال�ضطرابات
interventions
were
in reducing
the إلى
public
(2,3).
Moreover,
not confined
to any
illness. They
also reported
mental
disorder,
butأثري
rather
is �directed
range
mental stigma associated
أخرى
� درا�سة
متعددة من
�أحجام ت
 ا�ستخدمواto
 قدaُتاب
�أن الكofالوا�ضح
.)8-4 (مثلwith
الطعامmental
وا�ضطرابات تناول
وا�ضطرابات القلق
thatالقرارات
contact
interventions
effective
illnesses,
such
schizophrenia,
anxiety مبدى
أثري
�إدخال حجم ت
� �أوasإدماجها
�  وذلك بدال منmood
,منف�صلةdisorders,
باعتبارها كيانات
و�صانعي
 احلكوماتwere
 جانبmore
كبري من
 اعرتافthan
 هناكeducational
interventions
for
an
adult
population,
while
the �condisorders
and
eating
disorders
(e.g.,
4-8).
 مل يقم الكُتاب بدرا�سة �إمكانية االكت�شافات املختلفة التي, ثان ًيا.أي�ضا اعرتاف واحد
ً � أهمية الو�صمة باعتبارها م�شكلة �صحية كبرية وهناك
There is increasing acknowledgement among govern- verse was true for young people.
 ومل يقدموا معلومات, �إن الو�صمة تعتمد على نوع اال�ضطراب النف�سي الذي مت درا�سته.)11-9 باالحتياج �إلى عمل ا�سرتاتيجيات ملخاطبتها (مثل
There were some limitations of this review. First, it is
ments and policy makers of the importance of stigma as a
على
 لقد عملت املقالة,أخريا
.املختلفة
�أي�ضا مبثابة مركز اال�سرتاتيجيات العاملية؛ فقد قامت منظمة ال�صحة تو�ضيحية عن ت�صنيف احلاالت
ً �and
public health problem
the need to implement strategies apparent that the authors used multiple effect sizes ً from a
وتدخالت
لالعرتا�ض
تدخالت
 فقطStigma
بحيث تكون
التدخالت
 �أنواعof
ح�رص
أع�ضاءentries
جانب الأمم ال
منthan
خطواتcombining
العاملية بطلب �أخذ
studyتقليل
as بهدف
separate
rather
them or
for addressing
it (e.g.,
9-11).
is also
the focus
glob- الو�صمة
التي
الدرا�سات والنتائج
وت�ضمنت فقط
,والتدخالت التثقيفية
جانبonly
املجال من
يف هذاsize.
أن�شطةSecond,
� حتقيق �سبعة
 وقد مت,)12(
entering
one effect
the authors
did not
al strategies:
the World
Health Organization
has لالت�صال
called for اجلمعية
.)13 (مثلfindings
آخري
� أنواع
� يتم درا�سة
. الو�صمةnations
ال�شخ�صية عن
آراء الفردstigma
� تركز على
للطب النف�سي
 العامليةon
depending
action
amongst
its ملmember
to reduce
(12), investigate the possibility of different
the type
of mental
disorderالتدخالت
investigated,
nor
provide
and several
in this
haveمنها
been
implemented
ناحية
الآخرينactivities
عن اجتاهات
الفردarea
معتقدات
والتي
, من الو�صمةby وتكلفتها
النف�سية
مل�ستهلكي ال�صحة
أهمية هذه
� مدى
وبتقدميdescriptive
information
about
the
distribution
of
different
condithe
WPA
(e.g.,
13).
 من الهام �أن يكون بدء برامج الو�صمة على وعي بدليل بحثي الأمرا�ض النف�سية («الو�صمة املُدركة») واجتاهات الفرد ال�سلبية ناحية,للحكومات
tions.
Finally,
the
paper
limited
the
interventions
types
Given the .)»الداخلية
importance
of
these
interventions
to
mental
 البد �أن يتم جتميع وتركيب مثل هذا مر�ضه النف�سي («الو�صمة الذاتية» �أو الو�صمة, ومن الناحية املثالية. عايل اجلودةto
health consumers and their cost to governments, it is vital protest, contact and education, and included only studies
لقد قام اال�ستطالع الثاين بدرا�سة ت�أثري تدخالت «و�سائل الإعالم
.الدليل با�ستخدام نهج نظامي
that the roll out of stigma programs is informed by high and outcomes which focused on the individual’s personal
فيما
أفكاره
�
و
ال�سلبية
املجتمع
واجتاهات
ز
التحي
تخفي�ض
يف
»العامة
أثري
�
ت
عن
هذا
يومنا
حتى
كميني
منهجيني
هناك فقط ا�ستطالعني
ّ
quality research evidence. Ideally, such
evidence should be views about stigma. Other types of stigma, including the indiجتارب
اال�ستطالع
هذا
ت�ضمن
وقد
,)15(
النف�سيني
باملر�ضى
يتعلق
.)14,15(
الو�صمة
تقليلtoيفmental
التدخالت
vidual’s beliefs about the attitudes of others
illness
collected and synthesized using a systematic approach.
املتتالية
الدرا�سات
وقام
متعلقةsystematic
ع�شوائية ُمرجعية
ُ�صممة لتقليل ال
التدخالت امل
علىnegative
أول بالرتكيز
اال�ستطالع ال
قامindividu(“perceived
stigma”)
and the
attitudes
of an
To date
there باعرتا�ض
have been
two,بالق�ضية
quantitative
reviews أفكار
ُتاب
ا�ستخل�ص الك
 لقد.2011
من عامreduction
حتى �أغ�سط�س
التي مت ن�رشها
النف�سيني زمن ًيا
املر�ضىown
جتاهmental
املجتمعillness
جانب �أفراد
بالو�صمة من
التي تت�سم
al to his/her
(“self-stigma”
or “internalized
of the
effectiveness
of stigma
interventions
(14,15).
stigma”),
were
not
investigated.
The
first
review
focused
on
interventions
designed
to
,أثريا يرتاوح من القليل وحتى املتو�سط على الو�صمة
ً � وقد مت و�صف هذا النوع من الو�صمة بكونها و�صمة عامة �أو و�صمة �أنه لدى التدخالت ت,)11(
Theوبح�سب
second
review investigated
of “mass
decrease
the stigmatizing
of the
com- التجارب
ب�صورة
املختلفة
أثري اال�ضطراباتattitudes
� بدرا�سة تof
ُتابmembers
أخرى مل يقم الك
� ومرة
.)النف�سيني
ناحية املر�ضىthe
الفردeffectiveness
�شخ�صية (�أي اجتاه
media”
interventions
in
reducing
discrimination
and
munity
towards
people
with
a
mental
illness
(14).
This
 يبدو �أن اال�ستطالع قد عمل على جتميع بيانات, بالإ�ضافة �إلى ذلك. م�ستقلة,2010  مرجعية وتلك املرجعية التي مت ن�رشها قبيل �أكتوبر من عامnegative
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type of stigma has been variously described as public or community attitudes and emotions with respect to people
�أ�ستنتج النقاد �أن التوا�صل مع امل�ستهلك والتدخالت التثقيفية بالأمر النتائج اخلا�صة باالجتاهات ال�شخ�صية ناحية اال�ضطرابات النف�سية
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(الو�صمة العامة) مع البيانات التي تقر بالو�صمة املُدركة يف املجتمع.
مل يكن هناك حتى يومنا هذا �أي ا�ستطالع كمي عن التدخالت التي
تهدف �إلى تقليل الو�صمة الداخلية املرتبطة مبر�ض الفرد النف�سي (الو�صمة
الذاتية) .لكن قد مت حديثًا ن�رش ا�ستطالع غري كمي (� ,)16إال �أنه تقرتح
منح�رصا على
اعتبارات الدرا�سات الفردية يف ذلك اال�ستطالع �أنه مل يكن
ً
الو�صمة الذاتية ,وقد قام ما يزيد عن ن�صف الدرا�سات بقيا�س الو�صمة
املُدركة ب�صفة خا�صة ولي�س الو�صمة الذاتية ( .)16بالإ�ضافة �إلى ذلك,
قامت على الأقل واحدة من الدرا�سات بقيا�س اجتاه الفرد ال�شخ�صي ناحية
االمرا�ض النف�سية (�أو «الو�صمة العامة») ولي�س اجتاهه ناحية االعرا�ض
النف�سية خا�صته (.)17
�إن الغر�ض من هذه الدرا�سة هو ال�رشوع يف حتليل كمي لتحديد فاعلية
�أنواع خمتلفة من التدخالت (مثل التثقيف والتوا�صل مع امل�ستهلك والعالج
ال�سلوكي الإدراك���ي) يف تقليل �أن��واع خمتلفة من الو�صمة (ال�شخ�صية
واملُدركة والداخلية) املرتبطة ب�أنواع خمتلفة من اال�ضطرابات النف�سية.

الو�سائل
منهجية البحث
لقد مت بحث ثالثة قواعد بيانات ( PunMedوالـ  PsycINFOوالـ
 )Cochraneللح�صول على ملخ�صات متعلقة بالق�ضية تكون قد �صدرت
قبيل نوفمرب من عام  .2012وقد مت هذا اال�ستطالع يف ثالثة فرتات زمنية,
وهم نوفمرب من عام  2008ودي�سمرب من عام  2009ونوفمرب من عام
.2012
وقد مت تطوير امل�صطلحات البحثية اخلا�صة بهذه الدرا�سة ,وذلك
بعمل بحث متهيدي يف الـ  PubMedبا�ستخدام امل�صطلحات «الو�صمة»
أي�ضا بتعريف امل�صطلحات الأ�سا�سية با�ستخدام
و«االمرا�ض النف�سية» ,و� ً
�سل�سلة من الوثائق املرجتعة .وقد مت تو�سيع مفهوم املر�ض النف�سي �إلى
م�صطلحات بحثية عنه ,مثل «املر�ض النف�سي» و«اال�ضطراب النف�سي»
« ORالعقلي*» « ORال�صحة النف�سية» « ORاحلالة املزاجية» OR
«عاطفي» « ORعقلي» �« ORضغط نف�سي» « ORعلم النف�س*» OR
«علم الأمرا�ض النف�سية*» « ORطبيب نف�سي*» « ORعاطفي» OR
«االجت��اه ناحية ال�صحة» « ORالتثقيف» « ORا�ضطرابات تناول
الطعام» « ORتعاطي عقاقري*» �« ORإدمان عقاقري*»  .ORوقد مت
أي�ضا تو�سيع مفهوم الو�صمة ليت�ضمن امل�صطلحات البحثية التالية:
� ً
«حتيز*» « ORمكافحة الو�صمة» �أو «تغيري الو�صمة» �أو
«الو�صمة» ّ OR
«حتيز» ُ « ORبعد اجتماعي».
OR
متكرر*»
«�سلوك
«تقليل الو�صمة» �أو
ّ
مقت�رصا على «الإن�سان» و«التجارب
وقد كان جمال البحث يف كل احلاالت
ً
االكلينيكية املرجعية» « ORالتجارب الع�شوائية املرجعية».
وللت�أكد من �أنه قد مت ت�ضمن كل الدرا�سات املتعلقة باالكتئاب والقلق
واال�ضطراب الثنائي القطب يف منهجية البحث ,مت ال�رشوع يف �أبحاث
�إ�ضافية للمدة التي �سبقت نوفمرب  ,2012وذلك با�ستخدام امل�صطلحات
اخلا�صة التالية« :اكتئاب» « ORمري�ض باالكتئاب» « ORاكتئابي»
«مكتئب جزئ ًيا» « ORاكتئاب ما بعد الوالدة»
« ORع�رس املزاج» ُ OR
� OR «PNDأو «اال�ضطراب العاطفي املو�سمي»  »OR» SADو«القلق»
« ORاخل��وف» « ORرهاب امليادين*» « ORرهاب املجتمع» OR
«ا�ضطراب القلق املتعمم» « OR “GAD” ORالو�سوا�س القهري» OR
« “OCD” ORا�ضطرابات عدم التكيف» « ORقلق االنف�صال» OR
«كرب ما بعد ال�صدمة» « OR “PTSD” ORالرهاب*» « ORالقلق
االجتماعي» و«مري�ض بالهو�س» « ORالهو�س» « ORهو�س خفيف*»
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« ORدوروية املزاج*» « ORثنائي القطب».

تعريف الدرا�سة
لقد مت تعريف الدرا�سات التي مُيكن �أن تكون ُمتعلقة بالق�ضية ,وذلك
با�ستخدام و�سائل متعددة (�أنظر ال�صورة رقم  .)1وقد مت ذكر � 8,246سجال
من بحث الكلمات املفتاحية الأولية ,والتي منها مت �إزاحة  2,165متكررات
من بني قواعد البيانات (ومن بني فرتات الزمن الق�صرية املتداخلة للأبحاث
ملخ�صا (املرحلة  .)1وبعد ذلك قام فردان من
الثالثة) ,مما ُيبقي 6,081
ً
املقيمني بفح�ص العناوين وامللخ�صات – �إذا لزم الأمر – لإزالة �أيه من
ّ
الدرا�سات التي مل تذكر يف العنوان (او يف امللخ�ص ,يف حال كان العنوان
غام�ضا) الو�صمة �أو املر�ض النف�سي �أو مرادفاتهما (املرحلة  ,)2وقام بعد
ً
املقيمني بت�شفري امللخ�صات املتبقية ( ,)N= 763وقام
ذلك واحد من
ّ
�آخر بفح�ص ما �إذا كانت متعلقة بالق�ضيةُ /يحتمل تعلقها بالق�ضية �أو غري
متعلقة بها ,وذلك بح�سب عدد من معايري اال�ستبعاد؛ فكان يتم ا�ستبعاد
الدرا�سات �إذا مل تقر بو�ضوح بحدوث تغيري يف �أمر الو�صمة �أو قد ف�شلت
يف التقرير مبعلومات عن الو�صمة �أو قد �أقرت بوجود روابط بالو�صمة
ولي�س ت�أثري التدخالت لتقليل الو�صمة� ,أو ت�ضمنت م�شاركني مت ت�شخي�صهم
بحاالت نف�سية مر�ضية (مثل ال�رسطان)� ,أو تهتم فقط بتطوير وحدات
القيا�س� ,أو قد خاطبت الو�صمة املرتبطة بعوامل غري االمرا�ض النف�سية,
مثل العرق والعقيدة واالعاقات اجل�سدية� ,أو قد ا�شتملت على ا�ستطالع يتبع
مقدم الرعاية �أو ويل االمر بحيث يكون املُجيب قد �أجاب عن الفرد الذي
يعتني به .وقد قمنا بت�سوية حاالت التناق�ض بني املعدالت عن طريق
املناق�شة.
وبعد ا�ستبعاد امللخ�صات الغري متعلقة بالق�ضية (املرحلة  ,)3وجدنا
�أنه قد تبقى  154مقالة قد مت ذكرها من جانب واحد من الكُتاب ملزي ًدا من
االعتبارات ومراجعتها من جانب كاتب �آخر ,وقد مت �إزالة املقاالت التي
توافقت مع معيار واحد �أو �أكرث من معايري اال�ستبعاد ,حيث �أنه قد كان
أي�ضا تقرير واحد يتبع م�ؤمتر ما,
هناك �سبعة مقاالت بلغة غري الإجنليزية و� ً
مما �أنتج  96مقالة متعلقة بالق�ضية (املرحلة  .)4لقد مت ا�ستبعاد املقاالت
التي كانت بلغة غري الإجنليزية لأ�سباب واقعية (تكاليف الرتجمة),
وبح�سب امللخ�صات الإجنليزية وجدول املحتوى ,مت تقييم فقط اثنتني من
تلك املقاالت التي بلغة غري الإجنليزية باعتبارهما ذات تعلق حمتمل �أو
وا�ضح بالق�ضية ( .)19 ,18وقد �أقرت  34مقالة من تلك التي مت ذكرها
بوجود اكت�شافات من  33جتربة ع�شوائية مرجعية متميزة.
لقد �أرجع البحث الذي يهدف �إلى تعريف املقاالت التي تركز ب�صورة
خا�صة على االكتئاب والقلق واال�ضطراب الثنائي القطب� ,أرج��ع 344
عرف �أي من
ملخ�صا �آخر ثم 38
ملخ�صا ثم 315
ً
ً
ً
ملخ�صا �آخر� ,إال �أنه مل ُي ّ
الدرا�سات الإ�ضافية املتعلقة بالق�ضية .وبالتايل فقد مت عمل اال�ستطالع
املنهجي على الـ  34مقالة التي مت ا�سرتجاعها (.)52-20 ,17

ت�شفري املقاالت املت�ضمنة
لقد مت ت�شفري كل واحدة من الدرا�سات املتعلقة بالق�ضية من جانب
أي�ضا حل التعار�ض عن طريق
مقيمني ,وذل��ك ب�صورة م�ستقلة ,ومت � ً
ّ
بع�ض املناق�شات .مت ت�شفري كل درا�سة با�ستخدام ورقة �شكلية للتدخالت
وامل�شاركني وخ�صائ�ص ت�صميم الدرا�سة ومقايي�س نتائج الو�صمة.
لقد ت�ضمنت خ�صائ�ص ت�شفري التدخالت نوع التدخل العام (تثقيفي
�أو التوا�صل مع امل�ستهلك �أو االحتجاج وغريها) وطريقة التو�صيل (عرب
الأنرتنت �أو ذات ًيا �أو يف جمموعات �أو بوا�سطة توزيع مواد وغريها من

ا�ستبعاد  2,165متكررات
ا�ستبعاد  5,318عنوان �أو ملخ�ص مل يذكر الو�صمة �أو
مر�ض نف�سي (�أو مرادفاتها)
ا�ستبعاد 609
معايري اال�ستبعاد:
عدم خماطبة انخفا�ض الو�صمةا�ستطالعا �أو حتليلاً تلو ًيا
كون الدرا�سةً
غياب املعلومات�أ�شتمل فقط على الدرا�سات التي تتعلق بالو�صمةحتتوي على حاالت نف�سية مر�ضيةتتعلق بتطوير مقايي�س الدرا�ساتتخاطب الو�صمة التي تتعلق بعوامل غري االمرا�ضالنف�سية
ا�ستطالعا يقوم على مقدم الرعاية �أو �أحد الآباء
كونهاً
�أ�ستبعاد 58
معايري اال�ستبعاد ()50
لغة غري الإجنليزية ()7
تقرير يتبع م�ؤمتر ما ()1
�إ�ستبعاد  62درا�سة غري  RCTوغريها
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واملُقدمة يف املقالة ,وت�شمل هذه االنحرافات املتو�سطة واالنحرافات
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املعيارية للمجموعة �أوالرتددات يف حال البيانات الثنائية ,وذلك �أينما
كان ذلك بالأمر املتاح .ويف حال غياب البيانات الب�سيطة التي تلي
االختبارات ,كانت تحُ �سب �أحجام الت�أثري للدرا�ستني ,وذلك من ت�أثريات
أي�ضا كان ُيح�سب حجم ت�أثري
التفاعل بني الزمن وال�رشوط ( )25,39و� ً
الدرا�سة الثالثة ( )20من النتائج املُكت�سبة م�سب ًقا وانحرافها املعياري
يف كل حالة� .أما �أحجام الت�أثري اخلا�صة بالتجارب الع�شوائية املرجعية
املتفاوتة ,فكانت تحُ �سب با�ستخدام طريقة التقدير التقريبي املوجزة يف
كُ تيب  Cochraneلال�ستطالعات املنهجية ( ,)55لقد حدث يف درا�سة
ما �أنه قد مت جتميع �أحجام الت�أثري – با�ستخدام برنامج الـ  – CMAبني
مقايي�س الو�صمة و�أنواع االمرا�ض النف�سية والتدخالت ,بحيث �أن نقطة
مرجعية واحدة لكل درا�سة كانت ُتدمج يف كل حتليل تلوي .ومل يكن الهدف
من التدخالت هو تقليل الو�صمة ( )29,37التي مل تكن ُمت�ضمنة يف القيمة
املُجمعة.
لقد مت عمل حتاليل تلوية منف�صلة للو�صمة ال�شخ�صية (التي ت�شمل
ال ُبعد االجتماعي) والو�صمة املُدركة ,وذلك باعتبار كل الدرا�سات التي
مُيكن فيها تقدير �أحجام الت�أثري ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد بد�أ عمل حتاليل
تلوية ملجموعات فرعية ملا �سبق (مثل التدخالت التثقيفية التي ت�ستهدف
الو�صمة ال�شخ�صية املرتبطة باالكتئاب) حيث كان هناك درا�ستني على
الأقل يف املجموعة الفرعية (�أنظر .)56
لقد مت ح�ساب الـ  Qوالـ  I2لكل حتليل تلوي ,وذلك كم�ؤ�رش لدرجة
التغايرية بني الدرا�سات با�ستخدام املعايري املوظفة من جانب حايجينز
حتيز الن�رش ,وذلك با�ستخدام
وجريني ( .)55لقد مت � ً
أي�ضا درا�سة مقايي�س ّ
( Funnel Plotsخطة املراقبة) و�إجراء ( trim and fillق�ص ول�صق)
أي�ضا اختبار �أيجري (.)54
التابع لدوفال وتوييدي ( )57و� ً

خ�صائ�ص الدرا�سة
لقد قامت �أقلية �أ�سا�سية من الـ  33جتربة التي مت تعريفها بتوظيف
ما يزيد عن نوع واحد من نتائج الو�صمة ( )11= Nوالعديد من الو�صمات
املرتبطة ب�أكرث من ا�ضطراب نف�سي �أو م�شكلة واحدة (.)4 =N
وفيما يتعلق بنوع الو�صمة ,كان حمور الرتكيز اال�سا�سي على الو�صمة
ال�شخ�صية/العامة ,يليها الو�صمة املُدركة ,مع القليل من الدرا�سات التي
ت�ستهدف نتائج الو�صمة الذاتية .وقد قامت  18درا�سة بتقدمي تقارير عن
واحدة �أو �أكرث من نتائج الو�صمة ال�شخ�صية/العامة ,والتي كان يدور �سبعة
منها حول االمرا�ض النف�سية/ال�ضغوط النف�سية وتدور �سبعة تقارير �أخرى
حول االكتئاب ,وخم�سة حول اال�ضطرابات النف�سية وواحدة حول القلق
العام وواحد حول اكتئاب ما بعد الوالدة وواحدة حول تعاطي العقاقري.
لقد قامت ع�رشة درا�سات بتقدمي تقارير حول نتائج ال ُبعد االجتماعي
(�لمر��ش �لنف�سية� , 3 = N ,لذهان� , 3 = N ,لكتئاب , 3 = N ,تعاطي
عقاقري ما� , 1 =N ,لف�سام و�لكتئاب (غري متمايز) ,) 1 =N ,بينما قدمت
ثمانية در��سات
تقارير� حول نتائج �لو�سمة �ملُدركة (�لكتئاب, 4 = N ,
ً
مر�ش نف�سي� , 2 =N ,لذهان� , 2 = N ,ل�سطر�ب �لثنائي �لقطب=N ,
تقارير� حول نتائج �لو�سمة �لذ�تية (�لأمر��ش
 .(1وقدمت ثالثة در��سات
ً
�لنف�سية �لعامة�� , 2 =N ,سطر�بات ذهان.) 1 =N ,
لقد قامت �ستة درا�سات بالرتكيز على الو�صمة املرتبطة بال�سعي
ور�ء طلب م�ساعدة يف �لأمر��ش �لنف�سية �لعامة�/لق�سايا �لنف�سية ( = N
 )5و�لكتئاب ( .)1 =Nوقد �أقرت خم�سة در��سات باكت�سافات للمقايي�ش
التي تتكون من خليط من �أنواع خمتلفة من الو�صمة ()30,31,36,40,50
مع درا�سة واحدة ت�شمل ن�سبة �أ�سا�سية من بنود الو�صمة التي ال تخ�ص
أخ�يرا ,مل يت�ضح �أن تراكيب البنود يف مقيا�س
ال�صحة النف�سية (ً � .)31
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الو�صمة لواحدة على الأقل من الدرا�سات تقوم على املراجع املُقدمة ,بل
من الوا�ضح �أنه كان يرتكز ب�صورة �أولية على الو�صمة املُدركة لل�سعي وراء
طلب امل�ساعدة (.)26
�شيوعا عامل التثقيف ,وقد ت�ضمنت
لقد ت�ضمنت �أكرث �أنواع التدخالت
ً
كل واح��دة من الـ  18جتربة – فيما عدا ثالثة منها – التي ت�ستهدف
�لو�سمة �ل�سخ�سية�/لعامة جانب و�حد على �لأقل� ,إما ت�سمنت �لتثقيف
وحده ( � )12= Nأو �لتثقيف بالإ�سافة �إلى نوع �آخر من �لتدخالت ( = N
 ,)3وباملثل ,قامت ثمانية من �لع�رشة در��سات �لتي قامت على �ل ُبعد
االجتماعي بتوظيف عامل التثقيف يف جانب واحد على الأقل ,وقد ت�ضمنت
الثمانية درا�سات – فيما عدا واحدة – التي قامت على الو�صمة املُدركة,
عامل التثقيف� ,سواء �أكان ذلك مبفرده �أم باال�شرتاك مع عامل �آخر.
�شيوعا هو التوا�صل مع امل�ستهلك؛ فقد
لقد كان التدخل التايل الأكرث
ً
أي�ضا
ت�ضمنت �ستة من الـ  18درا�سة التي قامت على الو�صمة ال�شخ�صية ,و� ً
�أربعة من الع�رشة درا�سات التي قامت على ال ُبعد االجتماعي ,ت�ضمنت
تدخال ي�شتمل على التوا�صل مع امل�ستهلك ,وذلك على الأقل ب�صورة جزئية.
مل يكن �أمر التوا�صل مع امل�ستهلك بالأمر ال�شائع يف الدرا�سات التي قامت
على الو�صمة املُدركة (فهناك درا�سة واحدة تتحد مع عامل التثقيف) �أو يف
الدرا�سات التي قامت على الو�صمة الذاتية (فهناك درا�سة واحدة تتحد مع
�إعادة البناء الإدراكي).
لقد ت�ضمنت التدخالت الأخرى العالج ال�سلوكي املعريف�/إعادة البناء
الإدراكي والقبول والعالج بااللتزام وحت�سني ال�رسد واملقابالت التحفيزية
و�إدارة خطر ال�صدمات وحماكاة الهالو�س وو�سائل اخلدمات العامة وردود
الفعل املُ�صممة وموارد طلب امل�ساعدة.
ومن بني الثالثة وثالثني جتربة ,قامت  10بتوظيف و�ساطة عرب
الأنرتنت لتو�صيل اخلدمة وو�ساطتني تقوم على احلا�سوب بال �شبكة �أنرتنت
نهجا ملجموعات تعتمد على االت�صال وجه لوجه وثالثة عمليات
وً 18
توزيع ملواد تعليمية .لقد قامت �أربعة درا�سات بتو�صيل التدخالت يف
�صورة فيديو فقط ,وقامت درا�ستان بتو�صيل التدخالت عن طريق الهاتف,
ودرا�سة واحدة ا�ستخدمت ت�سجيل �صوتي كتدخل.
لقد تراوحت مدة التدخالت من دقيقة واحدة �إلى � 20ساعة ومن فرتة
واحدة �أو منوذج حل واحد �إلى ع�رشين ,وكان توزيع مدة التدخالت ثنائي
املراحل ,وكانت املدة ال�شائعة  15دقيقة و�ساعة واحدة� .أما متو�سط مدة
التدخالت فكانت �ساعة و� 3.7ساعة على التوايل.
لقد ��ستملت �ملجموعات �مل�ستهدفة  -بح�سب �لرتدد  -طالب جامعيني
12 = Nدر��سة) وم�ستهلكني ( ) 5 = Nوتالميذ ( ) 3 =Nو�أع�ساء من
قو�ت �لدفاع ( ) 3 =Nو�ع�ساء من �ملجل�ش �لعام ( ) 3 =Nوموظفني يف
مكان �لعمل (( = N
 )2ومعلمني ( )(1 = Nو�أطباء �ل�سحة �لعامة ( ) )1 = N
)
و�أطباء �ل�سحة �لنف�سية ( )( 1 =Nو�لعامة من �لنا�ش ( ( 1 =Nو�أفر�د من
خلفيات ل تتحدث �لإجنليزية (  ) 1= Nونخبة من �لريا�سيني (.) 1= N
لقد قامت غالبية �لدر��سات بتعيني م�ساركني عن طريق موؤ�س�سات �لتعليم
لعايل ( � )12 = Nأو من خدمات �ل�سحة �لنف�سية (� ,)N= 8أما �لبقية فقد
مت تعيينهم عن طريق �لت�سال �ملبا�رش باملجموعات �لطبية () ) 4 = N
�ملد�ر�ش ( )3 = Nو�لقو�ت �لع�سكرية (  ) 3 =Nو�لدعاية �لعامة () ) 3 = N
�لقو�ئم �لنتخابية (.) 1= N
عاما وحتى 65.4
وقد تراوحت الفئة العمرية لعينة الدرا�سة من ً 14.7
عاما ,وقد قامت كل الدرا�سات بتعيني رجال و�سيدات� ,إال �أن  17درا�سة قد
ً
ت�ضمنت ما يزيد عن  %65من الإناث وت�ضمنت خم�سة ما يزيد عن  %65من
الذكور .وقد بد�أت �أغلب الدرا�سات يف الواليات املتحدة (� )N= 18أو يف
�أ�سرت�ليا ( ,) 9 =Nمع وجود در��ستني بد�أتا يف �ململكة �ملتحدة وو�حدة
يف كل من هوجن كوجن وفنلندة ورو�سيا وتركيا.

لقد مت توزيع ما بني  39و 2,259م�شاركً ا على حاالت التدخالت
�أو احلاالت املرجعية لكل درا�سة ,وقد ت�ضمنت غالبية الدرا�سات حالة
تدخل واح��دة ( ,)N= 21بينما قد وظفت ثمانية درا�سات حالتني من
التدخالت ,وا�ستخدمت �أربعة درا�سات ما يزيد عن تدخلني .لقد ت�ضمنت
غالبية احل��االت املرجعية فح�ص االنتباه ( N= 14درا�سة) مع وجود
�أربع �أو خم�س درا�سات �أخرى قامت بتوظيف و�سائل العالج املعتادة �أو
عن�رص التحكّم عن طريق قائمة االنتظار ,على التوايل .مل ت�شتمل ع�رشة من
املجموعات املرجعية على �أيه ن�شاط .ومن بني الـ  33درا�سة ,ت�ضمنت 20
واحدة ( )%61على تقييمات متابعة ,والتي �أ�ستلزم �ستة منها ( )%18فرتات
متابعة ملدة �ستة �أ�شهر على الأقل.
ومل يكن يف خم�سة من الدرا�سات عامل الإنهاك ,ومن بني الـ  28درا�سة
املتبقية ,قامت  15واحدة بتوظيف حتاليل ت�ستهدف �إلى العالج (,)ITT
بتحيز
وقد ت�أثرت  18درا�سة من الـ  33بانحياز الأداء ,وت�أثر  11منها
ّ
بتحيز التحري.
بتحيز الأختيار وواحدة ت�أثرت
الإ�سناد وت�أثرت �أثنان
ّ
ّ

التحليل التلوي
تقاريرا عن بيانات مُيكن
لقد قامت  27درا�سة من �أ�صل  33بتقدمي
ً
ملخ�صا لهذه الدرا�سات,
1
ت�ضمنها يف حتاليل تلوية .يقدم اجلدول رقم
ً
أي�ضا تق�سيمها يف فئات فرعية
والتي مت جتميعها بح�سب نوع الو�صمة ومت � ً
تقاريرا
وتوجد
الو�صمة,
مقيا�س
بح�سب احلالة امل�ستهدفة من جانب
ً
منف�صلة عن نتائج التحاليل التلوية الكمية تخ�ص الو�صمة ال�شخ�صية/
ال ُبعد االجتماعي ( 6,318م�شاركً ا) والو�صمة املُدركة ( 3,042م�شاركً ا)
والو�صمة الذاتية ( 238م�شاركً ا).
لكن مل يتم ت�ضمن �أي من ال�ستة درا�سات التي تركز على ال�سعي املر�ضي
وراء طلب م�ساعدة يف التحاليل التلوية ,وذلك لأنه قد �أ�شتمل ثالثة منها
على بيانات مل تكن مطاوعة للغر�ض ( ,)40 ,36 ,26وت�ضمنت واحدة منها
ن�سبة عالية من البنود اخلا�صة بو�صمة ال تتبع �أمرا�ض نف�سية ( )31وقامت
�أربعة منها با�ستخدام مقيا�س للو�صمة يجمع خليطً ا من �أنواع خمتلفة من
الو�صمات (.)50 ,40 ,36 ,30

الو�صمة ال�شخ�صية
وب�صورة عامة ,لقد �أنتجت  19درا�سة من �أ�صل الـ  23التي تعمل
على تقييم ت�أثري التدخالت على الو�صمة ال�شخ�صية �أو ال ُبعد االجتماعي
�أو كِ الهما� ,أنتجت بيانات �أمكنت من عمل مقارنة بني ت�أثري تدخل ما
واحلالة املرجعية (,41,42,47,48 ,39-37 ,32,33 ,25-23 ,17,21
� .)52-50أما الأربعة درا�سات الباقية ف�إما �أنهم مل يقدموا ما يكفي من
بيانات حل�ساب حجم الت�أثري املنا�سب (� )22,28أو �أنهم احتووا على القليل
من التفا�صيل لتحديد اجتاه الت�أثري (� )36أو قد ف�رسوا البيانات املُقدمة
بطريقة �رسية (.)45
2ملخ�صا عن نتائج التحاليل التلوية التي قامت
رقم
جتد يف اجلدول
ً
على درا�سات الو�صمة ال�شخ�صية ,وذلك بطريقة تف�صيلية لكل احلاالت
�لنف�سية ( 19 = Nدر��سة) و�لكتئاب ( ) 8 =Nو�لمر��ش �لنف�سية �لعامة/
م�سكالت �سحية نف�سية ( ) 6 =Nو�لذهان�/لف�سام (.) 6 = N
وب�صفة عامة ,كانت التدخالت فعالة يف �أمر تقليل الو�صمة ال�شخ�صية,
تو�ضيحا لذلك يف ال�صورة رقم  .2لقد كان متو�سط حجم الت�أثري
وجتد
ً
ُجمع من كل �حلالت و�لتدخالت
�سغري� (- 0,17: 95%CI , 0,28= d
ً
�مل ّ
� ,)0,39إل �أنه هام من �لناحية �لإح�سائية ( .)p<0.001وكان هناك
م�ستوى متو�سط من التغايرية بني الدرا�سات ,وهو الأمر الذي �أختفى عندما

ُجمع هام من
مت �إزالة الدرا�سة النا�زش ( ,)41وظل متو�سط حجم الت�أثري امل ّ
�لناحية �لإح�سائية بعد �إز�ل��ة �لنا�زس ( - 0,29 : 95%CI ,0,22 = d
.) p<0.001 , 0,41
لقد مت مالحظة تاأثري ُجم ّمع ومتغاير ذ�ت �أهمية مماثلة ,وذلك
للمجموعة �لفرعية من �لدر��سات �لتي ت�سمنت عن�رش تثقيفي ( ,17 = N
 ,) p<0.001 ,0,42- 0,19 : 95%CI, 0,30 = dومرة �أخرى قد �أختفى
هاما من �لناحية �لإح�سائية بعد �إز�لة �لدر��سة
�ملتغاير �إل �أن �لتاأثري ظل ً
�لنا�زس ( .) p<0.001, 0,31- 0,15 : 95%CI , 0,23 = d ,16 = N
وحيث �أن ثالثة من �لدر��سات �لتثقيفية قد ت�سمنت تدخال �إ�ساف ًيا� ,إل �أنه
قد مت تكر�ر �لتحليل �ل�سامل بعد �إبعاد �لبيانات من تلك �لدر��سات ,وقد ظل
هاما بعد وقبل ( 0,42,-0,16 : 95%CI , 0,29 = d ,15 =N
�لتاأثري ً
� )p<0.001إبعاد �لدر��سة �لنا�زس (:95%CI ,0,21 = d ,14 = N
.)p<0.001 , 0,30-0,13
أي�سا دليل يقول باأن �لتدخالت �لتي تت�سمن عن�رش
لقد كان هناك � ً
هاما من
ُجمع ً
�لتو��سل مع �مل�ستهلك بالأمر �لفعال ,وكان �لتاأثري �مل ّ
�لناحية �لإح�سائية ومعتدل يف �لقدر ( : 95%CI , 0,47 = d , 5 =N
هاما.
 ,) p<0.01 , 0,78- 0,17هذ� بالرغم �أن م�ستوى �لتغايرية كان ً
ُجمع للثالثة در��سات �لتي قامت على �لتو��سل مع
�إن قدر حجم �لتاأثري �مل ّ
�مل�ستهلك و�لتي مل تت�سمن �إ�سافة ,مماثال� ,إل �أنه ف�سل يف حتقيق �أهمية
�إح�سائية (� 0,15 -: 95%CI , 0,41 = dإلى .) 0,15 =p ,0, 98
لي�ش هناك دليال يقول باأن �لعالج �ل�سلوكي �ملعريف عمل على تقليل
�لو�سمة ب�سورة كبرية ( � 0,47- : 95%CI , 0,18 = dإلى = p ,0,48
 ,)0,58فقد كان �لتحليل قائما على در��ستني فقط.
لقد ا�شتملت �سبعة درا�سات من �أ�صل  19على عن�رص تو�صيل اخلدمة
عرب �شبكة الأنرتنت وو�سيلتي تو�صيل عرب احلا�سوب .وب�صفة عامة ,لقد
هاما من الناحية الإح�صائية لكِال من التدخالت التي
ُجمع ً
كان الت�أثري امل ّ
ُتق ّدم عرب �سبكة �لأنرتنت ( ,0,63 - 0,10 :95%CI ,0,36 = d , 7 =N
 )p<0.01و�لتدخالت �لتي ُتق ّدم بال حا�سوب ( ,0,23 = d ,10 =N
 .)p<0.001 ,0,33 - 0,13 :95%CIمل يكن هناك �ختالفات هامة
من �لناحية �لإح�سائية بني فاعلية تو�سيل �خلدمة عرب �لأنرتنت وفاعلية
�خلدمة �لتي ُتق ّدم بال �سبكة �أنرتنت (  0 =p , 0,84 = )1( Qو ,)36وقد ظل
منوذج االكت�شافات كما هو بعد �إبعاد الدرا�سة النا�زش (.)41
لقد ك��ان هناك القليل م��ن ال��دالئ��ل التي تقول �أن��ه ق��د مت ت�سوية
حتيز الن�رش ,وتدل قيمة  Nالتقليدية امل�أمونة من
اال�ستنتاجات بح�سب ّ
الف�شل للتحاليل التلوية ال�شاملة �أن الأمر �سيتطلب  218درا�سة �إ�ضافية
تقدم نتائج باطلة حتى تتغري قيمة  Pوتزيد عن  ,0.05وباملثل لقد كانت
 Nامل�أمونة من الف�شل للتدخالت التثقيفية والتدخالت التثقيفية التي
ُتقدم وحدها عرب كل احل��االت ,كانت  216و 157على التوايل� .سيكون
هناك احتياج �إلى  26درا�سة �إ�ضافية تقدم نتائج باطلة ,لتغيري قيمة P
حتى تتعدى الـ  0,05للتدخالت التي تت�ضمن توا�صل مع امل�ستهلك و5
للتدخالت التي تت�ضمن عن�رص التوا�صل وحده .لقد مت تغيري �أحجام الت�أثري
املُقدرة عندما مت ا�ستخدام قيم ( Trim and Fillق�ص ول�صق) التابعة
لدوفال وتوييدي لكل التدخالت� ,أي لكٍ ال من التدخالت التثقيفية وحدها
والتدخالت التي تقوم على االت�صال وحده .وقد انخف�ضت تقديرات الداء
املن�سوب بح�سب حتاليل ( Trim and Fillق�ص ول�صق) لكل احلاالت
�لتي تت�سمن عن�رش تثقيفي� ,إل �أنها ظلت ذ�ت �أهمية �إح�سائية (= d
.) p<0.01,0,36- 0,08 :95%CI , 0,22
أي�ضا يقول ب�أن التدخالت املُ�صممة لتقليل الو�صمة
كان هناك دليال � ً
ُجمع لالكتئاب يف
املرتبطة باالكتئاب ,فعالة ,وقد كان حجم الت�أثري امل ّ
املجلة العاملية للطب النفسي
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جدول رقم  :1ملخ�ص التجارب الع�شوائية املرجعية للتدخالت اخلا�صة بالو�صمة املت�ضمنة يف التحاليل التلوية
الدولة

الدرا�سة
الو�صمة ال�شخ�صية/العامة
االكتئاب
كوريجان و�آخرون ()27

الواليات
املتحدة

التدخل

طريقة التو�صيل

تثقيفي

جمموعات

توا�صل
موايل لالختبار

جمموعات
جمموعات

CBT

عرب الأنرتنت

تثقيفي

عرب الأنرتنت
�أدوات

جاليفيثي�س و�آخرون ()17

�أ�سرتاليا

جورم و�آخرون ()38

�أ�سرتاليا

تثقيفي

جورم و�آخرون ()39

�أ�سرتاليا

تثقيفي

احلا�سوب
جمموعات
تدري�س

كريوبولو�س و�آخرون ()41

�أ�سرتاليا

تثقيفي

عرب الأنرتنت

فارير و�آخرون ()32

�أ�سرتاليا

تثقيفيCRT /

عرب الأنرتنت

تثقيفي+CBT/
م�شورة هاتفية

عرب الأنرتنت+
الهاتف

جوليفري و�آخرون ()37

�أ�سرتاليا

تثقيفي

عرب الأنرتنت

الواليات
املتحدة

تثقيفي

اكتئاب ما بعد الوالدة
ديا�س فيريا ()50
اجلزع
جوليفري و�آخرون ()37
الف�صام/الذهان
كوريجان و�آخرون ()27

بني و�آخرون ()52

�أ�سرتاليا

تثقيفي

الواليات
املتحدة

تثقيفي

الواليات
املتحدة
الواليات
املتحدة

�أدوات

عرب الأنرتنت

جمموعات

توا�صل
تثقيفي

جمموعات

جورم و�آخرون ()38

�أ�سرتاليا

تثقيفي

�أدوات

بليو �إرفني و�آخرون ()23

الواليات
املتحدة

تثقيفي

كوريجان و�آخرون ()29

احلا�سوب

«الأمرا�ض النف�سية»« /م�شكالت ال�صحة النف�سية» /ال�ضغوط النف�سية
الواليات
تثقيفي
�شارب ()47
املتحدة
فينكلي�شتاين و�آخرون ()33
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املرجع

امل�شاركني
( ,Nجمموعة/تعيني)

AC

 ,152طال ًبا /الكلية
الأهلية املحلية

AC

 ,525العامة /القوائم
االنتخابية

نعم

WLC

 ,262العامة /دعاية
لل�صحة النف�سية

 ,327 WLCمعلمني /مدار�س
 ,1,633طالب /مدار�س
 ,202اجليل الأول من
املهاجرين الإيطاليني
AC
واليونانيني /دعاية
 ,155العامة /ال�صحة
بال تدخالت
النف�سية عرب الهاتف

تثقيفي

عرب الأنرتنت

احلا�سوب
جمموعات
عرب الأنرتنت

 ITTق�صري االجل

ال

 ,120نخبة من
بال تدخالت الريا�ضيني� /أت�صال
مبا�رش مع جمموعة طبية
AC

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
*7/2
ال ينطبق

� 6( *7/1أ�شهر)
ال*

ال

نعم

نعم (�أ�سبوع)

نعم

نعم

�شهرا)
ال (ً 12

ال

ال

ال

ال (� 3أ�شهر)

نعم

 ,120نخبة من
نعم
بال تدخالت الريا�ضيني /ات�صال
مبا�رش مع جمموعة طبية

ال

بال تدخالت  ,158طالب /اجلامعة
 ,103طالب /الكلية
بال تدخالت
الأهلية
 ,262العامة /دعاية –
WLC
خدمات ال�صحة النف�سية
 ,172عاملني مرخ�صني
بال تدخالت بال�صحة العامة /دعاية
خدمات ال�صحة النف�سية
AC

ال ينطبق
نعم � )6أ�شهر)

ال

 ,152طالب /الكلية
الأهلية

ال ينطبق

نعم

نعم

AC

 ,507طالب /اجلامعة

ال

املتابعة

نعم
ال

خدمة م�شورة

توا�صل
موايل لالختبار
فيديو

الت�أثري

ال

ال

ال ينطبق

نعم (� 3أ�شهر)

ال ينطبق

ال
ال
ال

*3/0

ال ينطبق

ال

6/2

ال ينطبق

نعم

نعم

ال (� 6أ�شهر)

نعم

نعم

9/5

� 8( 9/3أ�سابيع)

نعم

 ,181طالب /اجلامعة

ال

3/0

ال (� 4أ�سابيع)

بال تدخالت  ,193طالب /اجلامعة

ال

3/0
2/2

� 6( 2/2أ�شهر)

الدرا�سة

الدولة

التدخل

براون و�آخرون ()24

الواليات
املتحدة

توا�صل

فيديو

كانبيل و�آخرون ()25

اململكة
املتحدة

HalSim

�سماعي

تثقيفي وتوا�صل

جمموعات

كوريجان و�آخرون ()27

الواليات
املتحدة

تثقيفي

تعاطي عقاقري

ال ُبعد االجتماعي
االكتئاب

طريقة التو�صيل

املرجع

�أدوات

جمموعات

بال تدخالت  ,143طالب /اجلامعة
بال تدخالت  ,112تالميذ /املدر�سة
AC

كيت�شينري وجورم ()42

�أ�سرتاليا

تثقيفي

جورم و�آخرون ()38

�أ�سرتاليا

تثقيفي

�أدوات

WLC

بني و�آخرون ()52

الواليات
املتحدة

توا�صل

فيديو

كيت�شينري وجورم ()42

�أ�سرتاليا

تثقيفي

جمموعات

WLC

جورم و�آخرون ()38

�أ�سرتاليا

تثقيفي

�أدوات

WLC

الف�صام واالكتئاب (غري متمايز)
جورم و�آخرون ()51
«االمرا�ض النف�سية»

�أ�سرتاليا

احلا�سوب

ال

نعم

نعم

نعم

ال ينطبق

نعم (� 4أ�شهر)

 ,114طالب/اجلامعة

نعم

نعم

ال ينطبق

بال تدخالت  ,193طالب /اجلامعة

ال

نعم
نعم

نعم (� 6أ�شهر)
نعم

ال

نعم

ال ينطبق

ال

نعم

نعم (�أ�سبوع واحد)

ال

ال

�سالبة

ال ينطبق

تثقيفي

بايار و�آخرون ()21

تركيا

تثقيفي

براون و�آخرون ()24

الواليات
املتحدة

توا�صل

فيديو

HalSim

�سماعي

CBT

عرب الأنرتنت

تثقيفي

عرب الأنرتنت
�أدوات

جورم و�آخرون ()38

�أ�سرتاليا

 ,301موظفي احلكومة/
توا�صل مبا�رش مع
جمموعة طبية
 ,262العامة /خدمات
دعاية لل�صحة النف�سية

 ,753العامة احل�رضيني /دعاية نعم

 ,205الأطباء النف�سيني
(املر�ضى النف�سيني
عرب الأنرتنت
بال تدخالت
املقيمني واملتخ�ص�صني)/
(الربيد الإلكرتوين)
�شبكة الر�سائل الإلكرتونية
بال تدخالت  ,143طالب /اجلامعة

AC

 ,525العامة /القوائم
االنتخابية

WLC

 ,262العامة /دعاية
خدمات ال�صحة النف�سية

احلا�سوب
تدري�س

ال

ال

ال

عرب الأنرتنت
�أدوات

تثقيفي

نعم

نعم

ال (� 6أ�شهر)

ال (� 6أ�شهر)

الواليات
املتحدة
رو�سيا

جمموعات

نعم

ال ينطبق

نعم (� 5أ�شهر)

نعم

تثقيفي وتوا�صل

جورم و�آخرون ()38

نعم

ال ينطبق

ال ينطبق

جمموعات

�أ�سرتاليا

نعم*

ال* (� 10أ�سابيع)

ال (� 5أ�شهر)

AC

تثقيفي

 ,301موظفي احلكومة/
توا�صل مبا�رش مع
جمموعات الأطباء
 ,262العامة /دعاية
خدمات ال�صحة النف�سية

بال تدخالت  ,158طالب /اجلامعة

تثقيفي

جريفيث�س و�آخرون ()17

ال

ال

ال

جمموعات

�أ�سرتاليا

نعم

نعم (�أ�سبوع واحد)

ال

احلا�سوب

الو�صمة املُدركة
االكتئاب

ال

2/2

2/2

ال ي�رسي

WLC

فينكلي�شتاين و�آخرون ()33

ال

توا�صل
موايل لالختبار

جمموعات

وود ووال ()48

 ,152طالب /الكلية الأهلية

 ITTق�صري االجل

املتابعة

ال
ال

WLC

الف�صام /الذهان

امل�شاركني
( ,Nجمموعة/تعيني)

الت�أثري

WLC

نعم

ال
نعم

 ,327معلمني املدر�سة
نعم
الثانوية /املدر�سة
 ,1,633طالب -املدر�سة

ال

ال (� 6أ�شهر)

ال

ال

*7/1

� 6( *7/1أ�شهر)

ال ينطبق

*7/1
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الدرا�سة

الدولة

التدخل

طريقة التو�صيل

املرجع

كوروبولو�س و�آخرون ()41

�أ�سرتاليا

تثقيفي

عرب الأنرتنت

AC

اال�ضطرابات الذهانية
فوجن و�آخرون ()35 ,34
جورم و�آخرون ()38

تثقيفي و CBTوMI
هوجن كونك
وSST
�أ�سرتاليا

تثقيفي

الو�صمة الذاتية /الداخلية
اال�ضطرابات الذهانية
فاجن و�آخرون ()35 ,34
«االمرا�ض النف�سية»

�أدوات

WLC

حا�سوب

«االمرا�ض النف�سية»
اهو مو�ستونني و�آخ��رون ()20
فنلندة

جمموعات

AC

فنلندة

تثقيفي

تثقيفي و CBTوMI
هوجن كوجن
وSST

جمموعات

جمموعات

TAU

AC

الوما و�آخرون ()43

الواليات
املتحدة

 ACTوM

جمموعات

TAU

يانو�س و�آخرون ()49

الواليات
املتحدة

تثقيفي وتوا�صل و
 NEوCR

جمموعات

TAU

امل�شاركني
( ,Nجمموعة/تعيني)
 ,202اجليل الأول من
املهاجرين الإيطاليني
واليونانيني /دعاية
 , ,66مر�ضى الف�صام/
خدمات ال�صحة النف�سية
 ,262العامة /دعاية
خدمات ال�صحة النف�سية

الت�أثري
 ITTق�صري االجل
ال

ال (�أ�سبوع واحد)

نعم

ال

ال ينطبق

نعم

ال

ال (� 6أ�شهر)

ال

ال

 ,39مر�ضى الف�صام يف
م�ست�شفيات الطب ال�رشعي /نعم
خدمات ال�صحة النف�سية
 ,66مر�ضى الف�صام/
خدمات ال�صحة النف�سية

ال

املتابعة

نعم

� ,133أفراد مقيمني يف
برنامج لعالج الإدمان /نعم
خدمات تعاطي عقاقري
 ,39مر�ضى ا�ضطرابات
اطياف الف�صام ون�سبة
نعم
عالية من الو�صمة
الداخلية /ال�صحة النف�سية
واخلدمات املجتمعية

ال*

3/1

ال ينطبق

ال ينطبق

ال

نعم (� 4أ�شهر)

ال*

ال* (� 3أ�شهر)

 -ITTالتحاليل التي تهدف �إلى العالج -ACT ,العالج بااللتزام والقبول -CBT ,العالج ال�سلوكي املعريف� -CR ,إعادة البناء الإدراكي -HalSim ,حماكاة الهالو�س,
 -Mاهتمام -MI ,املقابالت التحفيزية -NE ,تعزيز ال�رسد -SST ,تدريب املهارات االجتماعية -AC ,فح�ص االنتباه -TAU ,العالج املعتاد -WLC ,فح�ص قائمة
�سجل
االنتظار -NR ,غري ُم ّ
*حجم الت�أثري لي�س عامال يف النتيجة الأ�سا�سية (يف ظل غياب البيانات املنا�سبة حل�ساب متو�سط االختالف املعياري فيما بعد االختبار).

كل حالت �لتدخالت ,بالأمر �لهام ,و�إن كان
قيم ( Trim and Fillق�ص ول�صق) التابعة لدوفال
ً
�سغري� (  ,0,36 =d ,8 = Nعندما مت ا�ستخدام ّ
أي�ضا يف حال التدخالت التثقيفية التي بال ملحق� .أما
 .) p<0.01 ,0,60- 0,10 : 95%CIلقد �أختفى م�ستوى �لتغايرية وتوييدي ,وكذلك � ً
�لكبري عرب �لدر��سات عندما مت �إبعاد �لدر��سة �لنا�زس (� ,)41إل �أن حجم للمجموعة الفرعية من الدرا�سات ذات مكون تثقيفي ,كان تقدير حجم
هاما من �لناحية �لإح�سائية (  95%CI ,0,19 = dالت�أثري املن�سوب التابع لقيمة ( Trim and Fillق�ص ول�صق) 0٫16
ُجمع ظل ً
�لتاأثري �مل ّ
 ,)P<0.01,0,33 - 0,06وكانت �لتدخالت �لتي تت�سمن عن�رش �لتثقيف ( ,)95%CI: 0,04- 0,29وهذا باملقارنة مع .0٫22
مرتبطة بانخفا�ش كبري يف �لو�سمة ( - 0,14 : 95%CI ,0,36 = d
لقد كانت التدخالت يف الدرا�سات التي توظف مر�ض نف�سي عام �أو
أي�سا عندما مت �إدماج
هاما من �لناحية �لإح�سائية ( 0,22 = dقيا�ش و�سمة متعلقة بحالة �سحية بالأمر �لفعال � ً
 ) p<0.01 ,0,59وظل �لتاأثري ً
� ,) p<0.001,0,36- 0,09 : 95%CIإل �أن �لتغايرية �لتي يف �لبيانات كل �أنو�ع �لتدخالت ( ) p<0.01 , 0,50- 0,10 : 95%CI ,0,30 = d
قد �أخطفت مع �إز�لة �لنا�زس ( .)41مل يتغري منوذج �لكت�سافات عندما مت و� ً
أي�سا للمجموعة �لفرعية �لتي ت�سمل �لتدخالت �لتثقيفية ( ,0,34 = d
��ستخر�ج �لتدخالت �لتثقيفية هذه مع �لعنا�رش �ملُلحقة من �لتحاليل ( ,) p<0.01 ,0,56-0,12 : 95%CI = dهذ� بالرغم �أن �لتدخالت �لتثقيفية
 ,) p<0.01 ,0,59-0,10 :95%CI , 0,34ومل تقم �أيه در��سة بالرتكيز �لتي بال ملحق (  95%CI ,0,22 =dك � -0,04إلى  )0,47قد ف�سلت يف
أي�سا دليل يقول باأن
على تاأثري عامل �لتو��سل يف حالة �لكتئاب ,ومل يكن هناك �أيه دليل يقول حتقيق �أهمية �إح�سائية (  .)0,09 =pكان هناك � ً
باأن �لعالج �ل�سلوكي �ملعريف قد عمل على تقليل �لو�سمة (� = d , 2 =Nلتدخالت �لتي تت�سمن عن�رش �لتو��سل مع �مل�ستهلك بالأمر �لفعال و�أن
.)0,58 =p ,0,84 -0,47- :95%CI , 0,18
ُجمع معتدل (  )0,95- 0,40 : 95%CI , 0,68 = dوذ�ت
حجم �لتاأثري �مل ّ
أي�ضا القليل من الدالئل الذي تقول ب�أن اال�ستنتاجات �أهمية �إح�سائية (.)p<0.001
كان هناك � ً
وب�صفة عامة ,مل يكن خطر انحياز الن�رش يف هذه الدرا�سات بالأمر
اخلا�صة بو�صمة االكتئاب قد �سوتها �أنحيازات الن�رش .وكان  Nامل�أمون
من الف�شل للدرا�سات اخلا�صة بو�صمة االكتئاب  47لكل التدخالت و 52الكبري ,وكانت الـ  Nامل�أمون من الف�شل  19لكل التدخالت و 18و21
و 38للدرا�سات التي ت�ضمنت عن�رص التثقيف �أو التدخل التثقيفي وحده .للدرا�سات التي تت�ضمن عن�رص تثقيفي وعن�رص التوا�صل مع امل�ستهلك,
ومل تتغري �أحجام الت�أثري لكل الدرا�سات التي قامت على االكتئاب ,وذلك على التوايل .ومل تتغري �أحجام الت�أثري املُتوقعة للتدخالت املُجتمعة,
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جدول رقم  :2التحاليل التلوية للدرا�سات التي تقارن ت�أثري التدخالت على الو�صمة ال�شخ�صية
N
كل احلاالت
كل التدخالت
�إبعاد النا�زش
التدخالت التثقيفية
�إبعاد النا�زش
تدخالت تثقيفية بال ملحق
�إبعاد النا�زش
تدخالت ذات توا�صل مع امل�ستهلك
بال ملحق
تدخالت CBT
بال ملحق
اكتئاب
كل التدخالت
�إبعاد النا�زش
تدخالت تثقيفية
�إبعاد النا�زش
تدخالت تثقيفية بال ملحق
تدخالت ذات توا�صل مع امل�ستهلك
تدخالت CBT
بال ملحق
االمرا�ض النف�سية /ال�ضغوط
كل التدخالت
التدخالت التثقيفية
بال ملحق
تدخالت ذات توا�صل مع امل�ستهلك
بال ملحق
الف�صام  /الذهان
كل التدخالت
التدخالت التثقيفية
بال ملحق
تدخالت ذات توا�صل مع امل�ستهلك

)95%CI( d

Z

Q

P

P

I2

الـ N
امل�أمون من
الف�شل

19
18
17
16
15
14
5
3
2
1

)0٫39 -0٫17( 0٫28
)0٫29 -0٫14( 0٫22
)0٫42 -0٫19( 0٫30
)0٫31 -0٫15( 0٫23
)0٫42 -0٫16( 0٫29
)0٫30 -0٫13( 0٫21
)0٫78 -0٫17( 0٫47
� 0٫15-( 0٫41إلى )0٫98
� 0٫47-( 0٫18إلى )0٫84
-

4٫88
5٫52
5٫14
5٫80
4٫40
5٫08
3٫01
1٫44
0٫55
-

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0٫003
0٫15
0٫58
-

36٫55
16٫85
32٫12
13٫53
31٫83
2٫2
10٫38
9٫34
4٫65
-

0٫006
0٫46
0٫01
0٫56
0٫004
0٫51
0٫04
0٫009
0٫03
-

50٫75
0٫00
50٫18
0٫00
٫56٫02
0٫00
61٫45
78٫58
78٫48
-

210
134
216
133
157
87
26
-

8
7
8
7
7
�صفر
2
1

)0٫60 -0٫10( 0٫36
)0٫33 -0٫06( 0٫19
)0٫59 -0٫14( 0٫36
)0٫36 -0٫09( 0٫22
)0٫59 -0٫10( 0٫34
� 0٫47-( 0٫18إلى )0٫84
-

2٫81
2٫81
3٫15
3٫25
2٫74
0٫55
-

0٫005
0٫005
0٫002
0٫001
0٫006
0٫58
-

23٫76
5٫31
19٫91
3٫04
19٫25
4٫65
-

0٫001
0٫50
0٫006
0٫80
0٫004
0٫03
-

70٫54
0٫00
64٫84
0٫00
68٫83
78٫48
-

47

6
5
3
3
1

)0٫50 -0٫10( 0٫30
)0٫56 -0٫12( 0٫34
� 0٫04-( 0٫22إلى )0٫47
)0٫95 -0٫40( 0٫68
-

2٫95
2٫98
1٫67
4٫84
-

0٫003
0٫003
0٫094
<0.001
-

8٫80
7٫62
3٫30
2٫64
-

0٫12
0٫11
0٫19
0٫27
-

43٫15
47٫54
39٫19
24٫32
-

19
18
1
22
-

6
5
2
2

)0٫34 -0٫06( 0٫20
)0٫37 -0٫08( 0٫23
� 0٫14-( 0٫15إلى )0٫45
� 0٫18-( 0٫14إلى )0٫45

2٫81
2٫97
1٫01
0٫85

0٫005
0٫003
0٫31
0٫40

3٫22
1٫03
0٫16
0٫70

0٫67
0٫91
0٫69
0٫40

0٫00
0٫00
0٫00
0٫00

7
7
-

52
15
38
-

جتد �أن البيانات ذات �أهمية �إح�صائية ُمقدمة بخط �أكرث
و�ضوحا .الدرا�سة النا�زش هي تلك التابعة لكريوبولو�س و�آخرون ()41
ً
 -CBTالعالج ال�سلوكي املعريف

وذلك عندما مت ا�ستخدام قيم ( Trim and Fillق�ص ول�صق) التابعة
لدوفال وتوييدي .كان حجم �لتاأثري لكل �لدر��سات �لتي قامت على �لتدخل
�لتثقيفي � 0,01: 95%CI ( 0,22إلى  ,) 0,05= p ,0,44باملقارنة مع
� .0٫34أما للتدخل التثقيفي وحده ,فلم تتغري قيمة الـ Trim and Fill
(ق�ص ول�صق).
وب�سفة عامة ,كانت �لتدخالت �لتي ��ستهدفت �لذهان �أو �لف�سام
هاما لكل �لتدخالت جمتمعة ( ,6 = N
ُجمع ً
فعالة ,وكان حجم �لتاأثري �مل ّ
 ) p<0.01 ,0,34 - 0,06 : 95%CI ,0,20=dوللمجموعة �لفرعية
من �لتدخالت �لتي ت�سمل عن�رش تثقيفي ( - 0,08 :95%CI , 0,23= d
 .) p<0.01 , 0,37وقد ف�سلت �لتحاليل �لتلوية �لتي بال ملحق (  ,0,15=dالو�صمة املُدركة
� 0,14 : 95%CIإلى  )0,45يف حتقيق �أهمية �إح�سائية (,) 0,31 = p
لقد �أنتجت �ستة درا�سات من الثمانية التي تعمل على تقييم ت�أثريات
وباملثل مل تنتج �لتحاليل �لتلوية للتدخالت �لتي تت�سمن تو��سل مع
أثري� ذ�ت �أهمية �إح�سائية (  = d , 2 = Nالتدخالت على الو�صمة املُدركة ,بيانات �أمكنت من عمل مقارنة بني
�مل�ستهلك (ولي�ش بها ملحق) تا ً
p
 0,18- : 95%CI ,0,14غلى  .) 0,40 = ,0,45مل تكن �لتغايرية ذ�ت ت�أثري التدخالت واحلاالت املرجعية ( .)41 ,39 ,38 ,35 ,34 ,20 ,17مل
�أهمية �إح�سائية لأي من �لتحاليل �لتي تت�سمن ذهان/ف�سام .وكان �ل�  Nتكن البيانات املُقدمة يف التجربتني الالئي مت �إزاحتمها يف هيئة تمُ كننا

امل�أمون من الف�شل للدرا�سات  7لكل التدخالت و 7للدرا�سات التي تت�ضمن
عن�رص تثقيفي .لقد �أنخف�ض تقدير النقطة املن�سوبة التي تقوم على حتاليل
الـ ( Trim and Fillق�ص ول�صق) وذلك للتدخالت املُركبة التي ت�ستهدف
�لذهان�/لف�سام� ,إل �أنها ظلت ذ�ت �أهمية �إح�سائية ( :95%CI , 0,16 = d
.) p<0.05 ,0,29 - 0,02ومل يتغري حجم �لتاأثري �لتقديري للتدخالت
حتيز الن�رش لعن�رص
ذات مكون تثقيفي ,ومل يكن من املمكن �إن�ساب مقايي�س ّ
التوا�صل مع امل�ستهلك �أو للعن�رص التثقيفي بال تدخالت ملحقة ,وذلك لأنه
يلزم ما يزيد عن درا�ستني لبدء هذه التحاليل.
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ملخ�صا لنتائج التحاليل التلوية
من ح�ساب حجم الت�أثري املنا�سب .جتد
ً
للدرا�سات التي قامت على الو�صمة املُدركة يف اجلدول رقم .3
وب�صفة عامة ,مل تعمل التدخالت على تقليل الو�صمة املُدركة ب�صورة
ر�سما تو�ضيح ًيا يف ال�صورة رقم  ,2ومل يكن حجم الت�أثري
كبرية ,وجتد ً
ُجمع بني كل احلاالت (� d= 0,03, 95%CI: -0,19إلى
املتو�سط امل ّ
 )0,25بالأمر الهام ( .)p= 0,77وباملثل ,لقد مت احل�صول على نتائج
أي�ضا للتدخالت التي
باطلة للتدخالت التي تت�ضمن عن�رص التثقيف و� ً
تت�ضمن عن�رص التثقيف وحده .وقد كانت التغايرية بالأمر املعتدل� ,إال �أنه
أي�ضا ت�أثري باطل للعالج
هاما من الناحية الإح�صائية .لقد وجدنا � ً
لي�س ً
ال�سلوكي املعريف ,وكانت التغايرية منخف�ضة ,ومل يكن هناك تدخالت
�أخرى ب�أكرث من درا�سة واحدة.
وقد كان هناك منوذج �آخر من االكت�شافات متجل ًيا يف الدرا�سات التي
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ُجمع بني
خاطبت االكتئاب ب�صفة خا�صة ,ومل يكن متو�سط حجم الت�أثري امل ّ
كل التدخالت بالأمر الهام من الناحية الإح�صائية (d= 0,11, 95%CI:
أي�ضا متو�سط حجم الت�أثري
� -0,15إلى  ,)p= 0,39 ,0,37وكذلك مل يكن � ً
ُجمع للتدخالت التثقيفية (التي تتمكن جميعها من �أن تقف مبفردها)
امل ّ
بالأمر الهام من الناحية الإح�صائية .كانت التغايرية معتدلة� ,إال �أنها مل
حتقق �أهمية �إح�صائية ,ومل يكن هناك تدخالت �أخرى ب�أكرث من درا�سة
واحدة.
لكن مل يكن هناك درا�سة قامت على ت�أثري التدخالت لكل االمرا�ض
ُجمع بني الدرا�ستني التي
النف�سية ,ومل يكن متو�سط حجم الت�أثري امل ّ
ا�ستهدفتا و�صمة الف�صام �أو الذهان املُدركة ,هامة من الناحية الإح�صائية
(� d= 0,21, 95%CI: -0,10إلى  ,)p= 0,18 ,0,52وقد ا�شتملتا على
عنا�رص تثقيفية ,وكانت التغايرية منخف�ضة وغري هامة.

الو�صمة الداخلية
ملخ�صا عن نتائج التحاليل التلوية اخلا�صة بالدرا�سات التي
جتد
ً
قامت على الو�صمة الداخلية يف اجلدول رقم  .3وقد �أنتجت الثالثة درا�سات
التي قامت بتقييم ت�أثري التدخالت على الو�صمة الذاتية ,بيانات �أمكنت من
عمل مقارنة بني ت�أثري تدخل ما واحلاالت املرجعية (,)49 ,43 ,35 ,34
وقد قامت جتربتان بتوظيف مقايي�س ركزت على االمرا�ض النف�سية العامة
وقامت جتربة ثالثة بالرتكيز على الف�صام ,وقد ت�ضمنت كل واحدة من
الدرا�سات �شكال من �أ�شكال التدخالت النف�سية (العالج ال�سلوكي املعريف �أو
�إعادة البناء الإدراكي �أو العالج بااللتزام والقبول) .ومل يكن متو�سط حجم
ُجمع بني الثالثة درا�سات بالأمر الهام من الناحية الإح�صائية
الت�أثري امل ّ
(� 0,41- : 95%CI ,0,16إلى  ,) 0,57 = p , 0,73وكان هناك تغايرية
حقيقية وهامة يف حجم الت�أثري.

اخلامتة
وب�صفة عامة ,كانت التدخالت التي مت تقييمها مرتبطة بانخفا�ض
كبريا
�صغري يف الو�صمة ال�شخ�صية� ,إال �أنها بالأمر الهام .كان الت�أثري
ً
عندما اجتمعت النتائج من كل الدرا�سات بغ�ض النظر عن نوع اال�ضطراب
هاما عندما كانت التحاليل منح�رصة على
النف�سي والتدخل ,كان � ً
أي�ضا ً
الو�صمة املرتبطة باالكتئاب و«االمرا�ض النف�سية» والذهان/الف�صام.
كانت التدخالت التثقيفية ,عندما تقف مبفردها �أو عند ارتباطها
بتدخالت �آخري ,ترتبط ب�صفة م�ستمرة بانخفا�ض يف الو�صمة ال�شخ�صية,
وذلك لأنواع خمتلفة من اال�ضطرابات النف�سية .كان اال�ستثناء الوحيد لهذا
الأمر هو �أنه قد ف�شلت التدخالت التثقيفية عندما كانت تقف مبفردها يف
حتقيق �أهمية �إح�صائية للف�صام /الذهان.
كان هناك القليل من التجارب الع�شوائية املرجعية لت�أثري التوا�صل مع
اً
ات�صال مع
امل�ستهلك ,وكان هناك دليل على فاعلية التدخالت التي تت�ضمن
امل�ستهلك عندما تتحد كل النتائج من كل الدرا�سات التي ت�ستهدف الو�صمة
ال�شخ�صية بغ�ض النظر عن اال�ضطراب النف�سي ,وعندما كانت التحاليل
منح�رصة على الدرا�سات التي ت�شمل توا�صل مع امل�ستهلك بال وجود ملحق,
أي�ضا دليل يقول ب�أن
مل يحقق الت�أثري �أهمية �إح�صائية .ومل يكن هناك � ً
التوا�صل مع امل�ستهلك يرتبط بانخفا�ض يف الو�صمة يف حاالت الف�صام/
الذهان .كانت التدخالت ذات عن�رص التوا�صل مع امل�ستهلك مرتبطة
بانخفا�ض يف الو�صمة املرتبطة «باملر�ض النف�سي»� ,إال �أنه مل يكن هناك
ما يكفي من الدرا�سات ايل قامت على ت�أثري عن�رص التوا�صل مع امل�ستهلك
على و�صمة «املر�ض النف�سي».
يعمل التحليل التلوي هذا على ت�أكيد ما �أكت�شفه كوريجان و�آخرون
( )14الذي يقول ب�أن التدخالت احلالية اخلا�صة بالو�صمة فعالة يف �أمر
تقليل الو�صمة ال�شخ�صية� .إن هذا االكت�شاف املتكرر بالأمر الهام ,يف حال
�أننا قمنا – مبا يتعار�ض مع درا�سة كوريجان و�آخرون – بتجميع �أحجام
ت�أثري م�ستقلة ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,تقدم هذه التحاليل ولأول مرة دليال
كم ًيا يقول ب�أن التدخالت اخلا�صة بالو�صمة فعالة لبع�ض الفئات من
اال�ضطرابات النف�سية ,والتي منها االكتئاب والذهان/الف�صام.
لكن من الوا�ضح �أن �أب��ح��اث التدخالت التي قامت على الو�صمة
ال�شخ�صية قد �أهملت �أنواع �أخرى من اال�ضطرابات النف�سية� ,إال �أنه يوجد
درا�سة واحدة مت ن�رشها ت�ستهدف ا�ضطرابات القلق العامة ( )37وركزت
درا�ستان على �إدم��ان عقاقري ( )27 ,22ومل ت�ستهدف �أي من الدرا�سات

نطاق من احلاالت الأخرى مثل اال�ضطرابات الثنائية القطب وا�ضطرابات
القلق والقلق االجتماعي وا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة وا�ضطرابات
تناول الطعام .من الوا�ضح �أن هناك احتياج �إلى بدء املزيد من الأبحاث
لتقييم فاعلية التدخالت التي تهدف �إلى تقليل الو�صمة لهذا احلاالت.
ت�ؤكد هذه الدرا�سة �أن التدخالت التي ت�شمل عن�رص تثقيفي وتلك التي
ت�شمل عن�رص التوا�صل مع امل�ستهلك فعالة يف تقليل الو�صمة� ,إال �أنه مل حتقق
التدخالت التي ت�شمل عن�رص تثقيفي وحده حلاالت الف�صام والذهان �أهمية
�إح�صائية ,وبالتايل فهناك احتياج �إلى املزيد من الدرا�سات حول فاعلية
التدخالت التثقيفية وحدها لهذه احلاالت .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,بالرغم من
�أن التدخالت ذات عن�رص التوا�صل مع امل�ستهلك فعالة ب�صورة عامة� ,إال �أنه
ال يوجد �أدلة كافية من التحاليل التلوية ت�ستنتج �أن عن�رص التوا�صل مع
امل�ستهلك وحده فعاال� ,أو �أن �أمر التوا�صل فعال يف تقليل الو�صمة املرتبطة
باالكتئاب �أو الف�صام/الذهان ,ومرة �أخرى هناك احتياج وا�ضح �إلى املزيد
من الأبحاث التي تدر�س ت�أثري التوا�صل مع امل�ستهلك� ,سواء كان هناك
اختالفا يف فاعلية التوا�صل والتثقيف والتثقيف املرتبط بالتوا�صل و�سواء
أثريا يختلف عرب اال�ضطرابات النف�سية.
كان للتوا�صل �أيه ت� ً
ومن االكت�شافات الهامة للبحث هو حجم الت�أثري ال�صغري الذي مت
احل�صول عليه .هناك احتياج �إلى املزيد من الأبحاث لتطوير تدخالت �أكرث
أي�ضا لدرا�سة قيمة ا�ستهداف املجموعات التي �أمام خطر .لقد قدم
فاعلية و� ً
جريفيث و�آخ��رون ( )4يف درا�ستهم الأ�سرتالية الوطنية التي قامت على
تقريرا يقول ب�أن البالغني املتقدمني
م�ؤ�رشات الو�صمة ال�شخ�صية ,قدموا
ً
يف العمر والأفراد الذين ُولدوا خارج �أ�سرتاليا لديهم ن�سبة �أعلى من الو�صمة
ال�شخ�صية� ,أكرث من نظرائهم .لقد قام كريبولو�س و�آخرون ( )41يف درا�ستهم
الأ�سرتالية التي قامت على التدخالت با�ستهداف املقيمني ب�أ�سرتاليا
املتقدمني يف العمر الذين ال يتحدثون الإجنليزية .قد يو�ضح هذا الأمر
جزئ ًيا ملاذا �أنتجت التجربة االخرية �أعلى حجم ت�أثري لأي من الدرا�سات
التي ت�ستهدف الو�صمة ال�شخ�صية ,بالرغم من �أن غياب املتابعة قد يكون
تف�سريا �آخر .قد نقدم بع�ض االعتبارات ال�ستهداف ه�ؤالء الذين هم
مبثابة
ً
�أمام خطر �أعلى لتطوير الو�صمة ال�شخ�صية ,والذين هم يف حاالت االكتئاب
كثريا
وا�ضطرابات القلق العام وي�شملون الرجال وه�ؤالء الذين ال يتعاملون ً
مع املر�ضى النف�سيني (.)58 ,4
وبالرغم من �أننا قد وجدنا �أدلة تقول ب�أنه ب�إمكان التدخالت املتاحة
تقليل الو�صمة ال�شخ�صية� ,إال �أنه تقرتح اكت�شافاتنا �أن التدخالت حتى يومنا
هذا قد ف�شلت يف تقليل الو�صمة املُدركة ,ومل تنتج �أي من املقارنات التي
�أخذ بها ت�أثريات ذات �أهمية �إح�صائية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,وباملقارنة
مع الو�صمة ال�شخ�صية ,لقد ركزت القليل من الدرا�سات على التدخالت
بهدف تقليل الو�صمة املُدركة ,ولي�س من املده�ش �أن نفرت�ض �أن الو�صمة
املُدركة مبثابة متثيال دقي ًقا للم�ستويات احلقيقية من ال�شعور بالو�صمة يف
املجتمع� ,إال �أنه وبتوظيف مقايي�س موازية للو�صمة ال�شخ�صية والو�صمة
تقاريرا تقرتح ب�أنه قد يعمل
املُدركة ,قام جريفيث و�آخرون ( )6 ,4بتقدمي
ً
العامة على زيادة تقدير مدى الو�صمة يف املجتمع ,وهذا اكت�شاف قد مت
تقريره من جانب �آخرين ي�ستخدمون ذات املقايي�س ( .)60 ,59وحيث �أنه
قد تكون الو�صمة املُدركة حاج ًزا �أمام طلب امل�ساعدة من جانب امل�ستهلكني
الذين يعانوا من ا�ضطرابات نف�سية ( ,)61بل وقد متنع املر�ضى النف�سيني
من ال�سعي وراء �إحداث تكيف ًا يف مكان العمل ,هناك احتياج �إلى تدخالت
ُمتقنة تكون فعالة يف تقليل هذا النوع من الو�صمة.
�إن قلة الدرا�سات ( )3 =Nالتي تبحث يف التدخالت اخلا�صة بالو�صمة
الداخلية وغياب التدخالت الفعالة لتقليل هذا النوع من الو�صمة ,مبثابة
م�صدر للكثري من االهتمام .وقد قامت كل واحدة من التدخالت التي مت
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اجلدول رقم  :3التحاليل التلوية للدرا�سات التي تقارن ت�أثري التدخالت على الو�صمة املُدركة والو�صمة الداخلية
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 -CBTالعالج ال�سلوكي املعريف

درا�ستها بتوظيف عالج �إدراك��ي �أو عالج �سلوكي �إدراك��ي (ي�شمل العالج
بااللتزام والقبول) .هناك احتياج �إلى حتديد ما �إذا كانت هذه التدخالت
هجا بديلة قد تكون
ُم�صممة ب�صورة �أف�ضل لتقليل الو�صمة و� ً
أي�ضا العتبار ُن ً
فعالة� .إذا كانت الو�صمة الذاتية متثل اجتاه املجتمع ال�سلبي الداخلي (,)62
من املمكن �أن تكون التدخالت التي هي فعالة يف تقليل الو�صمة املُدركة,
أي�ضا يف تقليل الو�صمة الذاتية.
فعالة � ً
يعمل االكت�شاف الذي �أفاد ب�أن التدخالت اخلا�صة بالو�صمة والتي
ُتق ّدم عن طريق �شبكة الأنرتنت ,فعالة كفاعلية التدخالت التي ُتق ّدم
بوا�سطة طرق �آخري على زيادة احتمالية �أن التو�صيل بوا�سطة الأنرتنت قد
يكون مبثابة و�سيلة فعالة يف برامج تقليل الو�صمة جملةًُ .تق ّدم الكثري من
برامج تقليل الو�صمة التي تقوم على املدار�س و�أماكن العمل وج ًها لوجه,
أي�ضا قد
ولدى هذا الأمر الكثري من الآثار احلقيقية املرتتبة على املوارد و� ً
تختلف جودة التدريب بني املتدربني .مُيكن تو�صيل التدخالت التي تقوم
على الأنرتنت بطرق �أكرث مرونة بالقليل من العمالة واملوارد ,وبالكثري من
الوالء .و�أن كانت اعتبارات التكلفة بالأمر الهام يف �سياق �أحجام الت�أثري
القليلة.
من الوا�ضح �أن �أغلب �أبحاث التدخالت العالية اجلودة التي تقوم على
الو�صمة قد بد�أت بني طالب يف املرحلة الثانوية و�أن هناك القليل من
الدرا�سات التي قامت بني �أع�ضاء من عامة املجتمع والأطباء النف�سيني
أي�ضا
ويف �أماكن العمل واملدار�س وبني املعلمني واملحا�رضين باجلامعة و� ً
أي�ضا بني �أع�ضاء قوات الدفاع.
بني املجموعات املختلفة ثقاف ًيا ولغو ًيا و� ً
بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد بد�أت هناك القليل ج ًدا من الأبحاث التي قامت على
تدخالت الو�صمة خارج الواليات املتحدة و�أ�سرتاليا ويف الدول املتو�سطة
الأج��ور وتلك املنخف�ضة االج��ور ,وفقط  %20من الدرا�سات قد بد�أت يف
أخريا ,هناك احتياج �إلى تطوير جودة
فرتات متابعة ملدة � 6أ�شهر �أو �أكرثً � .
حتيز
الدرا�سات يف هذا املجال ,وب�صفة خا�صة فيما يتعلق بتخفي�ض ّ
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أي�ضا تقليل
اال�ستنزاف وتوظيف حتاليل منا�سبة ت�ستهدف �إلى العالج و� ً
حتيز الأداء.
ّ
�إن املحدودية الأ�سا�سية للتحليل التلوي خا�صتنا هو قلة الدرا�سات
التي قامت على ت�أثري التدخالت اخلا�صة بالو�صمة لأن��واع خمتلفة من
أي�ضا لأنواع خمتلفة من التدخالت ,وب�صفة خا�صة
اال�ضطرابات النف�سية و� ً
يف حالة التوا�صل مع امل�ستهلك .وقد عمل هذا الأمر على تقييد اال�ستنتاجات
التي قد ت�صدر عن الت�أثري الن�سبي للتدخالت كوظيفة من وظائف اال�ضطراب
النف�سي �أو نوع التدخل .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد عملنا على تقييد حتاليلنا
لتقوم على الدرا�سات التي قامت بن�رش املعلومات الالزمة حل�ساب حجم
أخ�يرا ,لقد كان اال�ستطالع خا�صتنا حبي�س الدرا�سات التي مت
الت�أثريً � .
ن�رشها باللغة الإجنليزية.
يف النهاية ,تقرتح التحاليل التلوية خا�صتنا �أن التدخالت احلالية
اخلا�صة بالو�صمة فعالة فيما يخ�ص تقليل الو�صمة ال�شخ�صية ,وهناك
احتياج �إل��ى املزيد من الدرا�سات لتحديد ما �إذا ك��ان مُيكن �أن تكون
التدخالت اخلا�صة بالو�صمة فعالة للو�صمة املُدركة �أو الو�صمة الداخلية
أي�ضا احتياج ملزيد
أي�ضا لأنواع معينة من اال�ضطرابات النف�سية .هناك � ً
و� ً
أي�ضا
من درا�سة مدى فاعلية التوا�صل مع امل�ستهلك يف تقليل الو�صمة و� ً
فاعلية هذا الأم��ر فيما يتعلق بالتدخالت التثقيفية ,وب�صفة عامة� ,إن
�أحجام الت�أثري بالأمر ال�صغري ومن الوا�ضح �أن هناك احتياج �إلى املزيد
من الأبحاث لتطوير املزيد من التدخالت الفعالة لتقليل الو�صمة .قد ُتثبت
�شبكة الأنرتنت �أنها و�سيلة فعالة من حيث التكلفة لتو�صيل التدخالت
أخريا ,هناك قلة يف الأبحاث التي تدر�س فاعلية التدخالت التي
احلاليةً � .
تقوم على الو�صمة يف املدار�س و�أماكن العمل ,هذا بالرغم من �أنها متثل
وا�ضحا لن�رش برامج تقليل الو�صمة حول العامل.
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Danish
(4), for
example,
chotic
only
age,
sex,
blood
pressure
medication
and
cholesterol
Among
those
taking
the
commonly
prescribed
second
ومن بني ه ��ؤالء الأف��راد الذين ي�أخذون اجليل الثاين من العقاقري �أختبارها كعن�رص مر�ضي محُ تمل يقف وراء الأرتباط امللحوظ بني النوع
generation antipsychotic drugs, the risk of developing type 2 medication.
هذه
 �إن �أهداف. �إن خطر الثاين من ال�سكري والتداوي بالعقاقري امل�ضادة للذهان,امل�ضادة للذهان التي ُتو�صف ب�صورة كبرية من جانب الأطباء
The importance of risk factors for type 2 diabetes estabdiabetes during the first 6 years is greatest for clozapine and
الثاين
إ�صابة بالنوع
عوامل اخلطر ل
أنت�شار
تقدير مدى
-1ofهيthe
الدرا�سة
كبريا
�سنوات الpopulation
ال�سكري �أثناء ال�ستة
الثاين من
 النوعexplored
ظهور
ً theأولىgeneral
lished in
has not
yet been
olanzapine.
Theلformer
is used
in� many
parts
world مل�ستخدمي
in a العامل
largeدول
representative
adults with
psychosis,
for treatment-resistant
cases
while
يعانوا
وطنية مكونة من بالغني
عينةofيفschizophrenia
(املثبتة لدى العامة5),
ال�سكري
منthe للحاالت
لأول يف العديد منcohort
ي�ستخدم اof
الكلوزابني وال
ُ أوالنزابني؛ ف
and
we
therefore
do
not
know
which
factors
should
be testlatter
is
one
of
the
most
commonly
prescribed
antipsychotic
 تقدير �أرتباط هذه العوامل بالنوع الثاين من ال�سكري يف-2 و, بينما �أن الآخر هو واحد من �أكرث العقاقري من الذهان,)5( املقاومة للعالج يف الف�صام
ed as potential confounders of the observed association
drugs (6).
أرتباط
 �أختبار ما �إذا كانت هذه تقف وراء ال-3 و,العينة املذكورة �سلفًا
.)6( امل�ضادة للذهان التي ي�صفها الأطباء
The increased risk for type 2 diabetes in association with between type 2 diabetes and antipsychotic drug treatment.
أوantipsychotic
� والتداوي بالكلوزابني
الثاين من
امللحوظ بنيdirected
 امل�ستقطعat داءThe
مبثابة
النا�س
 منstudy
 العامةwere:
ال�سكري لدى
الثاين من داء
�إن
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theالنوع
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in
drug ال�سكري
treatment
andالنوع
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a
national
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adults
with
psychosis,
of
the
risk
factors
related weight gain have deservedly received.أوالنزابني
substantial
 التقدم يف العمر ال: وت�شمل عوامل اخلطر الثابتة,)14( مع ّقد ومتعدد العوامل
attention (7-13). Much less attention has been paid to other for type 2 diabetes established in the general population; b)
وال�سمنة ومنط احلياة الذي يت�سم بقله احلركة واحلمية وتاريخ مر�ضي
risk factors which contribute to the context within which to estimate the association of those factors with type 2
ال�سكر الو�سائل
إ�صابة بداء
الدم وا
وارتفاع ن�سبة كولي�سرتول
الدمand
�ضغطc)وارتفاع
diabetes
in لthe
above-mentioned
sample
to test if
treatment effects are expressed.
ُ لقد ط.)15( فرتة احلمل
أ�ستف�سارات
الكثري من ال
رح يفcross-sectional
�أثناء
they
confound
the املا�ضي
observed
association
Type 2 diabetes in the general population is a complex حول
between
type
2
diabetes
and
treatment
with
clozapine
multifactorial
disease
(14).
Established
risk
factors
include
�إن اال�ستطالع الأ�سرتايل الوطني الذي قام على الذهان هو درا�سة
 الأرتباط امللحوظ بني التداوي بالعقاقري امل�ضادة للذهان وخطر الإ�صابةor
increasing age, obesity, sedentary lifestyle, diet, family history, olanzapine.
 وذلك لأنه مل يكن هناك درا�سة لعوامل م�ستقطعة تقوم على العامة مع وجود قطاع من العامة امل�ستهدفني الذين,بالنوع الثاين من داء ال�سكري
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أي�ضا على مكان الإقامة والفئة العمرية التي ترتاوح
هم مر�ضى الذهان و� ً
عاما والتوا�صل مع خدمات ال�صحة النف�سية العامة �أو
بني  18وً 64
املنظمات الغري حكومية املتعلقة بالأمر ( .)18لقد متت هذه الدرا�سة عام
 2010يف �سبعة موا�ضع من الواليات الأ�سرتالية اخلم�سة الأ�سا�سية ,وقد
مت املوافقة على بروتوكول الدرا�سة من جانب جلان امل�ؤ�س�سات الأخالقية
املتعلقة بالأمر وقد ق ّدم كل امل�شاركني موافقة ر�سمية مكتوبة.
�إن البيانات املُقدمة هنا تتبع م�شاركني مت ت�شخي�صهم بذهان غري
ع�سوي (  )1642 =Nوقدمو� عينة دم �سائم (  ,)1155 = Nوقد ت�سمنت
هذه املجموعة الفرعية �أفرا ًدا يعانوا من الف�صام ()1155/591 ,%51.2
و�آخرين يعانوا من اال�ضطراب الثنائي القطب مع مظاهر ذهانية (,%19.5
 ,)1155/225وغريهم ممن يعانوا من ا�ضطرابات ف�صامية عاطفية
أي�ضا البع�ض ممن يعانوا من الذهان االكتئابي
( )1155/2010 ,%18.2و� ً
( )1155/63 ,%5,5ومر�ضى اال�ضطرابات ال�ضالاللية �أو غريها من حاالت
الذهان الغري ع�ضوي (.)1155/66 ,%5.7
وقد قمنا ب�أ�ستخدام املقابالت الت�شخي�صية حلاالت الذهان ()19
لت�شخي�ص الذهان ال��ذي يلي الـ  ,ICD-10وك��ان ُيقدر متو�سط عمر
�شخ�ص بح�سب
املر�ض بتقارير ذاتية� .أما النوع الثاين من ال�سكري فكان ُي ّ
جمعية داء ال�سكري الأمريكية ( )20وذلك على �أ�س�س ن�سبة اجللوكوز يف
الدم ال�صائم التي ت�صل �إلى  7,0مليمول لكل لرت �أو على �أ�سا�س التدواي
ب�أ�ستخدام العقاقري لعالج فرط جلوكوز الدم .مل تت�ضمن ت�شخي�صاتنا للنوع
الثاين من داء ال�سكري �أختبار حتمل اجللوكوز عن طريق الفم ,وهو بالأمر
الذي ي�صعب احل�صول عليه لدى مر�ضى الذهان.
عرف ال�سمنة الو�سطية مبحيط خ�رص ي�صل �إلى � 94سم على
كانت ُت ّ
ق�سم ال�سمنة بني الفئة
الأقل لدى الرجال �أو  80لدى ال�سيدات ,وكانت ُت ّ
( 1م�ؤ�رش كتلة اجل�سم يبلغ  30على الأقل و�أقل من  )35والفئة ( 2م�ؤ�رش
كتلة اجل�سم تبلغ  35على الأقل و�أقل من  )40والفئة ( 3م�ؤ�رش كتلة اجل�سم
تبلغ  40على الأقل) ,وكانت ُتق ّدر الكفاية الغذائية بعدد ح�ص�ص الفاكهة
واخل�رضوات التي قد �أ�ستهلكها الفرد يف اليوم الواحد على مدار الأ�سبوع
ال�سابق (كان ُيعترب ه�ؤالء الذين ي�ستهلكوا على الأقل ح�صتني من الفاكهة
وخم�سة ح�ص�ص من اخل�رضوات ب�أنهم يح�صلون على م�أخوذ كايف من
قيم م�ستوى الن�شاط اجل�سدي ومدى تكراره �أثناء الأ�سبوع
الطعام) ,وكان ُي ّ
عرف بكونه
ال�سابق ب�أ�ستخدام �أ�ستطالع الن�شاط اجل�سدي العاملي ( )21و ُي ّ
�أ�ستطالع املتغريات ذات الأربعة فئات ( -1ممار�سة �أي م�ستوى من
م�ستويات الأن�شطة القوية على الأقل مرة واحدة ملدة ع�رشة دقائق م�ستمرة,
 -2ممار�سة �أي م�ستوى من الأن�شطة املعتدلة مرة واحدة ملدة ع�رشة دقائق
م�ستمرة على الأقل -3 ,ممار�سة ريا�ضة ال�سري مرة واحدة على الأقل ملدة
 10دقائق م�ستمرة على الأقل -4 ,غياب �أي نوع من الأن�شطة� ,أي لي�س
قيم تاريخ ال�سكري لدى الأقارب من الدرجة
هناك � 1أو � 2أو ً � .)3
أخريا كان ُي ّ
الأولى ب�أ�ستخدام التقارير الذاتية).
�سجل �أ�ستخدام العالج الذي مت و�صفه حديثًا على مدار الأربعة
كان ُي ّ
�أ�سابيع ال�سابقة بح�سب تقارير امل�شاركني ,مع فح�ص عبوات العقاقري
للمر�ضى املُحتجزين بامل�ست�شفى يف وقت املقابلة .وكان ُي�ش ّفر العالج
بالعقاقري امل�ضادة للذهان التي ت�ؤخذ يف ذلك الوقت كمتغريات ذات
�أربعة فئات ( -1الكلوزابني ولي�س الأوالنزابني -2 ,الأوالنزابني ولي�س
الكلوزابني -3 ,الكلوزابني والأوالنزابني م ًعا� -4 ,أي عالج �آخر� ,أي �أيه

عقاقري �آخرى م�ضادة للذهان �أو عدم �أخذ �أي عقاقري م�ضادة للذهان).
كانت تحُ �سب فرتات الثقة الـ  %95ملعدالت �أنت�شار النوع الثاين من
داء ال�سكري املُقدرة ب�أ�ستخدام الـ  ,STATAالن�سخة  ,)22( 12,1وكانت
تحُ �سب كل حتاليل البيانات الأخرى ب�أ�ستخدام الـ  ,SPSSالن�سخة .)23( 21
أي�ضا كان ُي�ستخدم الأنحدار اللوجي�ستي لتقدير الأرتباط بالنوع الثاين
� ً
من ال�سكري .كانت تتنا�سب الن�سب الأرجحية �أحادية املتغري واملتعددة
املتغريات بح�سب الفئة العمرية (وذلك لأن ن�سبة خطر الإ�صابة بالنوع
الثاين من ال�سكري تزداد مع تقدم العمر بني العامة ,وكانت املجموعة
خا�صتنا ترتاوح يف الفئة العمرية من � 18إلى � 64سنة) والنوع (وذلك لأن
الرجال �أمام ن�سبة �أعلى خلطر الإ�صابة بال�سكري بني العامة من النا�س,
وهناك يف املجموعة خا�صتنا معدالت غري مت�ساوية بني اجلن�سني) .لقد مت
تقييم الأختالفات اجلن�سية فيما يخ�ص ن�سب �أنت�شار عوامل اخلطر ,وذلك
أي�ضا مت تقييم الأختالفات
ب�أ�ستخدام �أختبار خي مربع التابع لبري�سونً � ,
اجلن�سية فيما يخ�ص �أرتباط عوامل اخلطر بالنوع الثاين من ال�سكري ,وذلك
أي�ضا تقييم االنحياز املرتبط بعينة الدم
با�ستخدام اختبار والد .لقد مت � ً
ال�صائم ,وذلك بعمل مقارنة بني الأفراد الذين قدموا عينة دم مع ه�ؤالء
الذين رف�ضوا �أ�ستخدام �أختبار خي مربع ثنائي الذيل التابع لبري�سون.

اجلدول رقم  :1ن�سب �أنت�شار النوع الثاين من داء ال�سكري بح�سب
الفئة العمرية والنوع يف عينة وطنية مكونة من بالغني يعانوا
من الذهان
الفئة
العمرية
24 -18
34 -25
44 -35
54 -45
64 -55
64 -18

املجموع ()1155 =N
)95%CI( %
)11٫5 -2٫8( 5٫8
)10٫2 -4٫9( 7٫1
)15٫7 -8٫6( 11٫7
)26٫9 -16٫6( 21٫3
)25٫5 -11٫1( 17٫1
)14٫1 -10٫4( 12٫1

�سيدات ()444 =N
)95%CI( %
)17٫3 -1٫5( 5٫3
)15٫4 -5٫1( 9٫0
)20٫1 -8٫6( 13٫3
)28٫0 -12٫6( 19٫2
)28٫5 -8٫3( 16٫0
)16٫5 -10٫2( 13٫1

رجال ()711 =N
)95%CI( %
)3 ٫13 -2٫6( 6٫0
)9٫8 -3٫7( 6٫1
)15٫7 -6٫8( 10٫4
)30٫2 -16٫7( 22٫8
)30٫3 -10٫2( 18٫2
)14٫1 -9٫4( 11٫5

النتائج
لقد كان من بني العينة الفرعية من امل�شاركني ذي ت�شخي�ص بالذهان
يتبع �ل� � ICD-10لذين قد قدمو� عينة دم �سائم ( )1642/1155 =N
 )1155/711( %61.6من الذكور و )1155/444( %38,4من الإناث.
عاما)
عاما (املدى = ً 64 -18
وكان متو�سط الفئة العمرية ً 11.5+38,4
عاما).
50-0
=
(املدى
ا
عام
ً
ومتو�سط عمر مر�ض الذهان ً 10.2+14.7
مري�ضا ( )%12.0مع املعايري التابعة جلمعية داء
لقد توافق 140
ً
ال�سكري الأمريكية اخلا�صة بالنوع الثاين من داء ال�سكري بح�سب �أختبار
اجللوكوز يف الدم ال�صائم �أو بح�سب العالج بالعقاقري التي تعمل على
خف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم (اجلدول رقم  .)1مل تكن معدالت �أنت�شار النوع
الثاين من داء ال�سكر عالية ب�شكل كبري بني ال�سيدات ()444/58 ,%13.1
باملقارنة مع الرجال (,) 0,45 = p , 0,67= X2 ( )711/82 ,%11,5
وكانت ن�سبة الأنت�شار  %5.8و %7.1على التوايل بني الأفراد الذين يرتاوح
عاما ,بينما بلغت الن�سبة  %0.3لدى الأفراد
عمرهم بني  24-18وً 34-25
الذين يرتاوح عمرهم بني  25و 34وذلك يف �آخر ا�ستطالع �أ�سرتايل قام على
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جدول رقم  :2الروابط �أحادية املتغري بني عوامل خطر الإ�صابة بالنوع الثاين من داء ال�سكري املثبتة لدى العامة والنوع الثاين من ال�سكري لدى البالغني
من مر�ضى الذهان
جمموع العينة ()1155 =N

طريقة التقييم
عامل اخلطر
زيادة الوزن
ال�سمنة
23٫4
ال�سمنة من الفئة 1
13٫0
ال�سمنة من الفئة 2
11٫7
ال�سمنة من الفئة 3
20٫2
املرجع :وزن طبيعي
اخل�رص< �( 84سيدات)( 90 < ٫رجال( 83٫8
16٫2
املرجع :حميط اخل�رص الطبيعي
�أي ن�شاط قوي على مدار الأ�سبوع ال�سابق 21٫7
منط احلياة
( +10دقيقة)
20٫6
�أي ن�شاط معتدل على مدار اال�سبوع
ال�سابق ( +10دقيقة)
ريا�ضة ال�سري على مدار الأ�سبوع ال�سابق 46٫2
( +10دقيقة)
11٫4
مرجع :ال �شئ مما �سبق
ح�صتني �أو �أكرث من الفاكهة وما يزيد عن 6٫2
التغذية
خم�سة ح�ص�ص من اخل�رضوات يوم ًيا
8’93
املرجع� :أقل مما �سبق
37٫3
تقرير ذاتي عن الأقارب من الدرجة
تاريخ الأ�رسة
الأولى
املرجع :غياب تقارير عن تاريخ الأ�رسة 62٫7
�أرتفاع �ضغط الدم التداوي بعقاقري م�ضادة الرتفاع �ضغط 11٫0
الدم
89٫0
املرجع :غياب عقاقري لعالج �أرتفاع
�ضغط الدم
12٫6
التداوي بعقاقري لتنظيم الدهون
�أرتفاع ن�سبة
كولي�سرتول الدم
املرجع :غياب عقاقري لتنظيم الدهون
87٫4
17٫7
العقاقري امل�ضادة الكلوزابني ولي�س الأوالنزابني
للذهان
18٫1
الأوالنزابني ولي�س الكلوزابني
0٫6
الكلوزابني  +الأوالنزابني 0٫6
%

30٫2

النوع الذكري

املرجع :غياب الكلوزابني والأوالنزابني
املرجع� :أنثى

P

OR

CI%95

1٫38

0٫43 3٫09 -0٫61

2٫76

%

OR

CI%95

24٫1

0٫3٫36

0٫12 16٫14 -0٫70

%

OR

CI%95

34٫0

0٫90

0٫84 2٫39 -0٫34

0٫01 5٫99 -1٫27

22٫5

3٫15

0٫15 15٫39 -0٫64

24٫0

2٫66

0٫03 6٫52 -1٫08

7٫28

0٫0001 15٫86 -3٫34

16٫0

10٫40

0.003 47٫72 -2٫29

11٫1

6٫30

0٫0001 16٫03 -2٫48

10٫15

0٫0001 22٫18 -4٫64

17٫6

13٫77

0٫001 61٫84 -3٫06

8٫1

9٫34

0.0001 24٫44 -3٫56

2٫86

0٫006 6٫04 -1٫35

2٫32

0٫03 4٫98 -1٫08

18٫5
93٫7

21٫3
*

*

*

6٫3

77٫7
22٫3

0٫39

0٫015 83٫. -0٫18

17٫8

0٫49

0٫20 1٫47 -0٫16

24٫2

0٫34

0٫04 0٫95 -0٫12

0٫70

0٫27 1٫32 -0٫37

20٫5

0٫59

0٫59 1٫58 -0٫22

20٫7

0٫77

0٫55 1٫79 -0٫33

1٫03

0٫89 1٫76 -0٫61

48٫6

0٫93

0٫93 2٫04 -0٫42

44٫7

1٫12

0٫75 2٫31 -0٫54

1٫29

0٫45 2٫57 -0٫65

1٫19

0٫70 3٫01 -0٫47

1٫43

0٫48 3٫95 -0٫51

2٫76

0٫0001 4٫03 -1٫88

4٫67

0٫0001 9٫23 -2٫36

2٫04

0٫004 3٫30 -1٫26

3٫23

0٫0001 5٫11 -2٫04

3٫40

0٫001 7٫00 -1٫65

3٫18

0٫0001 5٫76 -1٫75

5٫88

0٫0001 8٫92 -3٫87

13٫1
9٫0

10٫4

91٫0
48٫1

11٫7

1٫56

2٫43 -1٫0

10٫5
89٫5

7٫85

0٫0001 15٫15 -4٫06

86٫7
0٫048

30٫5
69٫5

88٫3
13٫3

4٫4
95٫6

51٫9

12٫1

4٫86

13٫3

1٫71

0٫14 3٫52 -0٫83

20٫4

1٫51

0٫55 1٫47 -0٫21

0٫51

0٫02 0٫91 -0٫28

15٫3

0٫55

3٫09

0٫18 16٫45 -0٫58

0٫9

**

**

0٫97

0٫90 1٫42 -0٫67

-

-

-

71٫4
-

0٫0001 8٫40 -2٫81

87٫9

**

63٫6
61٫6

�سيدات ()444 =N

P

رجال ()711 =N

P

0٫14 2٫65 -0٫86
0٫049 0٫99 -0٫23

20٫8

0٫48

0٫4

12٫70

-1٫10
146٫13

0٫041

-

-

-

58٫8
-

مل يتم تعديل ن�سبة الأرجحية للنوع الذكري يف العينة الكلية بح�سب الفئة العمرية ,ومت تعديل كل ن�سب الأرجحية الأخرى يف العينة الكلية بح�سب الفئة العمرية والنوع ,و�أن الن�سب
الأرجحية لدى الإناث والذكور معدلة بح�سب الفئة العمرية
*مل نتمكن من تقدير ن�سبة الأرجحية لأن  %100من ال�سيدات الالئي يعانني من الذهان والنوع الثاين من ال�سكري كن �أمام خطر زيادة حميط اخل�رص** ,مل نتمكن من ح�ساب ن�سبة
الأرجحية لأنه مل تتعاطى �أي من ال�سيدات الالئي يعانني من النوع الثاين من داء ال�سكري الكلوزابني والأوالنزابني

العامة ( .)24وقد زادت الن�سبة مع الفئة العمرية ,وبلغت الذروة ()%21,3
عاما (اجلدول رقم .)1
بني الأفراد الذين يرتواح عمرهم بني  45وً 54
ويف التحاليل الأحادية املتغري ,وبعد التعديل بح�سب الفئة العمرية,
زاد خطر الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري بالأرتباط بالفئة الرابعة
من ال�سمنة وال�سمنة الو�سطية و�أخ��ذ عقاقري ملعاجلة فرط كولي�سرتول
أي�ضا عقاقري لعالج �أرتفاع �ضغط الدم ووجود تاريخ عائلي به
الدم و� ً
أي�ضا �أخذ عقاقري الكلوزابني (اجلدول رقم  .)2بينما
داء ال�سكري وكذلك � ً
�أنخف�ضت ن�سبة اخلطر ب�صورة كبرية بالأرتباط بت�أدية ن�شاط قوي ملدة
76

املجلة العاملية للطب النفسي

أي�ضا بالتداوي بعقاقري الأوالنزابني
ع�رشة دقائق على الأقل يف الأ�سبوع و� ً
(اجلدول رقم .)2
�أم��ا يف التحاليل املتعددة املتغريات ,وبعد التعديل بح�سب الفئة
العمرية والنوع وكل امل�ؤ�رشات الأخرى ,زادت ن�سبة خطر الإ�صابة بالنوع
الثاين من داء ال�سكري بالأرتباط مع الفئة اخلام�سة من ال�سمنة ومداواه
فرط كولي�سرتول الدم ومداواه �أرتفاع �ضغط الدم ووجود تاريخ مر�ضي
به داء ال�سكري (اجلدول رقم  .)3وبعد التعديل بح�سب الت�أثريات الإ�ضافية
مل�ؤ�رشات �آخ��رى� ,ضعف الأرتباط مب��داواه �أرتفاع �ضغط الدم وال�سمنة

اجلدول رقم  :3الأرتباطات املتعددة املتغريات بني عوامل خطر الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري املثبتة لدى العامة والنوع الثاين من
ال�سكري لدى البالغني من مر�ضى الذهان واملُعدلة بح�سب الفئة العمرية والنوع
عامل اخلطر
ال�سمنة

منط احلياة

التغذية
تاريخ الأ�رسة
�أرتفاع �ضغط
الدم
�أرتفاع ن�سبة
كولي�سرتول
الدم
العقاقري امل�ضادة
للذهان

النوع الذكري

جمموع العينة ()1155 =N
P
CI%95
OR
0٫80 2٫90 -0٫43
1٫12
0٫26 4٫66 -0٫65
1٫75
0٫009 10٫10 -1٫39
3٫74
0٫001 14٫62 -2٫06
5٫49

OR
2٫51
0٫62
4٫96
5٫23

�سيدات ()444 =N
P
CI%95
0٫27 13٫10 -0٫48
0٫57 8٫86 -0٫29
0٫054 25٫34 -0٫97
0٫042 25٫78 -1٫06

OR
0٫75
1٫80
3٫40
6٫55

رجال ()711 =N
P
CI%95
0٫64 2٫53 -0٫22
0٫36 6٫47 -0٫50
0٫069 12٫72 -0٫91
0٫005 24٫65 -1٫74

0٫82

0٫76 2٫75 -0٫25
0٫48 2٫04 -0٫22

طريقة التقييم
زيادة الوزن
ال�سمنة من الفئة 1
ال�سمنة من الفئة 2
ال�سمنة من الفئة 3
املرجع :وزن طبيعي
اخل�رص< �( 84سيدات)( 90 < ٫رجال(
املرجع :حميط اخل�رص الطبيعي
�أي ن�شاط قوي على مدار الأ�سبوع ال�سابق
( +10دقيقة)
�أي ن�شاط معتدل على مدار اال�سبوع
ال�سابق ( +10دقيقة)
ريا�ضة ال�سري على مدار الأ�سبوع ال�سابق
( +10دقيقة)
مرجع :ال �شئ مما �سبق
ح�صتني �أو �أكرث من الفاكهة وما يزيد عن
خم�سة ح�ص�ص من اخل�رضوات يوم ًيا
املرجع� :أقل مما �سبق
تقرير ذاتي عن الأقارب من الدرجة
الأولى
املرجع :غياب التقارير عن تاريخ الأ�رسة
التداوي بعقاقري م�ضادة لأرتفاع �ضغط
الدم
املرجع :غياب عقاقري لعالج �أرتفاع
�ضغط الدم
التداوي بعقاقري لتنظيم الدهون

2٫22

>0٫0001 3٫44 -1٫44

2٫56

0٫018 5٫59 -1٫17

1٫99

0٫015 3٫46 -1٫14

1٫87

0٫025 3٫26 -1٫08

2٫23

0٫08 5٫48 -0٫91

1٫68

0٫16 3٫47 -0٫81

4٫26

>0٫0001 6٫85 -2٫64

6٫10

>0٫0001 13٫31 -2٫79

3٫89

>0٫0001 7٫44 -2٫03

املرجع :غياب عقاقري لتنظيم الدهون
87٫4
الكلوزابني ولي�س الأوالنزابني
الأوالنزابني ولي�س الكلوزابني
الكلوزابني  +الأوالنزابني 0٫6
املرجع :غياب الكلوزابني والأوالنزابني
املرجع� :أنثى

*

0٫97

0٫95 2٫71 -0٫34

*

*

0٫51

0٫13 1٫23 -0٫21

0٫38

0٫20 1٫67 -0٫08

0٫67

0٫83

0٫62 1٫74 -0٫39

0٫67

0٫52 2٫27 -0٫20

0٫96

0٫94 2٫53 -0٫36

1٫08

0٫79 2٫02 -0٫58

0٫90

0٫83 2٫42 -0٫33

1٫24

0٫61 2٫84 -0٫54

0٫93

0٫86 2٫15 -0٫40

0٫65

0٫48 2٫14 -0٫19

1٫52

0٫10 2٫54 -0٫91

1٫50

0٫33 3٫56 -0٫63

1٫64

0٫14 3٫17 -0٫84

0٫55
2٫73

0٫08 1٫08 -0٫28
0٫30 18٫78 -0٫39

0٫28
**

0٫062 1٫04 -0٫07
**
**

0٫72
7٫46

0٫42 1٫60 -0٫32
0٫13 99٫86 -0٫55

1٫66

0٫03 2٫64 -1٫05

-

-

-

-

-

-

كان �لنوع �لذكري يف جمموع �لعينة مرتبطً ا ب�سورة كبرية بخطر �لإ�سابة بالنوع �لثاين من د�ء �ل�سكري وذلك بعد �لتعديل بح�سب كل عو�مل �خلطر �لأخرى ( : 95%CI, 1,66 =OR
 )0,03 = p , 2,64 - 1,04و�لفئة �لعمرية ( )0,013 = p ,1,051-1,006 : 95%CI ,1,028 = OR
*مل يتم تقدير ن�سبة الأرجحية لأن  %100من ال�سيدات الالئي يعانني من الذهان والنوع الثاين من داء ال�سكري كن �أمام خطر زيادة حميط اخل�رص** ,مل نتمكن من تقدير ن�سبة الأرجحية
لأنه مل تتعاطى �أي من ال�سيدات ذي النوع الثاين من داء ال�سكري الكلوزابني والأوالنزابني

أي�ضا الأرتباط بتاريخ �أ��سري به مر�ض
بن�سبة � 40إلى  %50و�ضعف � ً
ال�سكري ومداواه فرط كولي�سرتول الدم بن�سبة � 20إلى  .%30لقد �أنخف�ضت
الأرتباطات التقديرية با�ستخدام عقاقري الكلوزابني والأوالنزابني ب�صورة
هام�شية يف جمموع العينة� ,إال �أنها �أنخف�ضت ب�صورة �أكرث قليال بني الرجال
عالجا بالأوالنزابني بالإ�ضافة �إلى الكلوزابني .مل يرتبط
الذين يتلقون
ً
التداوي بالكلوزابني والأوالنزابني بالنوع الثاين من داء ال�سكري ,وذلك
أي�ضا ال�سمنة الو�سطية والن�شاط
يف النموذج املتعدد املتغيريات ,وكذلك � ً
اجل�سدي .كانت �أقوى م�ؤ�رشات الإ�صابة بالنوع الثاين من داء ال�سكري يف
النموذج املتعدد املتغريات هو م�ؤ�رش كتلة اجل�سم التي تبلغ على الأقل 40
( ORمعدل=  )5.5وفرط كولي�سرتول الدم (ُ ORمعدل=  ,)4.3وكان هذا
أي�ضا عند �أعتبار الرجال وال�سيدات ب�صورة
بالأمر احلقيقي ملجموع العينة و� ً

م�ستقلة .كانت ال�سمنة املفرطة و قلة الن�شاط اجل�سدي ووجود تاريخ مر�ضي
به داء ال�سكري بالأمور ال�شائعة بني ال�سيدات �أكرث من الرجال (اجلدول رقم
 ,)4وكان التداوي اجلاري بالكلوزابني او الأوالنزابني بالأمر ال�شائع بني
الرجال �أكرث من ال�سيدات (اجلدول رقم  ,)4بينما مل تختلف ن�سب �أنت�شار
أي�ضا
تداوي فرط كولي�سرتول الدم وتداوي �أرتفاع �ضغط الدم بني اجلن�سنيً � .
مل يرتبط النوع الذكري بخطر الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري (�أنظر
اجلدول رقم � )2إال بعد التعديل بح�سب كل �أنواع امل�ؤ�رشات الأخرى (�أنظر
اجلدول رقم  ,)3وكانت العالقة بني النوع الثاين من داء ال�سكري ووجود
تاريخ �أ�رسي به داء ال�سكري بالأمر القوي بني ال�سيدات (�أنظر اجلدول رقم
� ,)2إال �أن هذا الأختالف قد �أنخف�ض بعد التعديل بح�سب امل�ؤ�رشات الأخرى
(�أنظر اجلدول رقم .)3
املجلة العاملية للطب النفسي

77

اجلدول رقم  :4الأختالفات اجلن�سية فيما يخ�ص �أنت�شار عوامل خطر الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري املُثبتة لدى العامة
وارتباطها بالنوع الثاين من داء ال�سكري لدى البالغني من مر�ضى الذهان

عامل اخلطر
ال�سمنة العامة
ال�سمنة الو�سطية
منط احلياة
التغذية
تاريخ مر�ضي
�أرتفاع �ضغط الدم
�أرتفاع ن�سبة كولي�سرتول الدم
عقاقري م�ضادة للذهان

�أختبار الأختالفات اجلن�سية فيما يخ�ص �أختبار الأختالفات اجلن�سية بالأرتباط مع
النوع الثاين من ال�سكري (املُع ّدلة بح�سب
�أنت�شار عامل اخلطر
الفئة العمرية)
�أختبار والد
�أختبار خي مربع التابع لبري�سون
طريقة التقييم
0,56 =p ,)5 =df( 3,88
ال�سمنة من الفئة � 1أو � 2أو F>M ,p<0.0001 ,)5 =df( 42,06 3
�أو زيادة الوزن �أو �أنخفا�ضه �أو
�ضبطه
0,99 =p ,)1 =df( 0,00
خ��ط��ر زي�����ادة حم��ي��ط اخل�رص F>M ,p<0.0001 ,)1 =df( 63,91
باملقابل مع غياب اخلطر
0.77 =p ,)3 =df( 1,09
�أي ن�شاط ق��وي �أو معتدل �أو F>M ,0,042 =p ,)3 =df( 8,19
ممار�سة ريا�ضة ال�سري �أو غياب
�أي من هذه
0,78 =p ,)1 =df( 1,20
ح�صتني �أو اك�ثر م��ن الفاكهة M>F ,0,002 =p ,)1 =df( 10,08
وخم�س ح�ص�ص �أو �أك�ث�ر من
اخل�رضوات يوم ًيا
F>M ,0,045 = p,)1 =df( 4,01
تقرير ذات��ي ع��ن الأق����ارب من F>M ,p<0.001 ,)1 =df( 33,03
الدرجة الأولى ,نعم �أم ال
0,76 =p ,)1 =df( 0,09
ت����داوي ب��ال��ع��ق��اق�ير امل�ضادة 0,34 =p ,)1 =df( 0,92
الرتفاع �ضغط الدم �أم ال
0,43 =p ,)1 =df( 0,60
التداوي بعقاقري منظمة للدهون 0,46 =p ,)1 =df( 0,58
�أم ال
0,89 =p ,)1 =df( 0,01
M>F ,p<0.0001 ,)1 =df( 23,06
التداوي بالكلوزابني �أم ال
0,83 =p ,)1 =df( 0,04
M>F ,0,005 =p ,)1 =df( 7,89
التداوي بالأوالنزابني �أم ال

مل تختلف ن�سب �أنت�شار عوامل اخلطر للنوع الثاين من ال�سكري بني
الأف��راد الذين قدموا عينة دم �صائم وه ��ؤالء ال��ذمي مل يقدموا عينة دم
�صائم.

اخلامتة
لدى البالغني من مر�ضى الذهان يف هذا الأ�ستطالع ن�سبة مرتفعة من
�أنت�شار خطر الإ�صابة بالنوع الثاين من داء ال�سكري ,وهي ن�سبة قريبة من
تلك اخلا�صة بالعامة من ال�سكان ( .)24لقد �أ�شارت املبادئ التوجيهية
والتو�صيات املوجهة للممار�سني العاميني �أنه البد من فح�ص الأفراد
الذين هم �أمام ن�سبة عالية من خطر الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري
�شخ�ص ,وي�شمل ذلك الأفراد الذين يتعاطوا عقاقري م�ضادة للذهان
الغري ُم ّ
(� ,)25إال �أنها مل ت�ؤكّ د �أنه البد �أن يبد�أ فح�ص مر�ضى الذهان يف مراحل
مبكرة كلما �أمكن الأمر� .إن البيان الذي مت ن�رشه حديثًا عن احلياة ال�صحية
والن�شطة  -وهو بيان متفق عليه دول ًيا ويخ�ص حت�سني ال�صحة اجل�سدية
ملر�ضى الذهان  -ي� ّؤيد �أمر تقييم خطر الإ�صابة بال�سكري يف خالل �شهر
واحد من تعاطي العقاقري امل�ضادة للذهان (� .)26إن التقييم قبيل التداوي
بالعقاقري امل�ضادة للذهان بالأمر املرغوب ,وذلك لتحديد �أ�سا�س حالة
اخلطر� ,إال �أنه من ال�صعب احل�صول عليه عندما يكون �سعي املري�ض يف �أول
الأمر هو التداوي �ضد الذهان ال�شديد.
لقد مت مالحظة �أن ن�سبة �أنت�شار النوع الثاين من ال�سكري لدى مر�ضى
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عاما ,وبالتايل فقد تكون النتائج
الذهان تبلغ ذروتها فيما بني  45وً 54
امل�ضادة حلاالت القلب املر�ضية ون�سبة الوفيات �أكرب دليال بعد هذه الذروة,
ويتوافق هذا مع التقارير ال�سابقة عن ن�سب الوفيات املرتفعة التي ترتبط
ب�أمرا�ض ال�رشيان التاجي الذي يحدث يف فرتات مبكرة من العمر (.)27
أي�ضا ترتبط بع�ض االمور مثل التقدم يف العمر ومنط احلياة و�إن كان
� ً
التاريخ اال�رسي به داء ال�سكري وتداوي �أرتفاع �ضغط الدم وتداوي فرط
كولي�سرتول الدم ,ترتبط بالإ�صابة بالنوع الثاين من داء ال�سكري ,وذلك يف
أي�ضا �أن م�ؤ�رش كتلة اجل�سم
العينة خا�صتنا التي تتكون من مر�ضى الذهانً � .
التي تبلغ  40على الأقل والعالج �ضد فرط كولي�سرتول الدم ,مبثابة �أقوى
م�ؤ�رشات الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري ,وذلك بعد التعديل بح�سب كل
أي�ضا الفئة العمرية والنوع الذكري (بعد التعديل
امل�ؤ�رشات الآخرى .ترتبط � ً
بح�سب عوامل اخلطر االخرى) ومداواة ارتفاع �ضغط الدم ووجود تاريخ
مر�ضي به داء ال�سكري ,ترتبط بن�سبة خطر مرتفعة ,وذلك يف النموذج
املتعدد املتغريات� .إن اخلطر الأكرب ب�ستة �أ�ضعاف للإ�صابة بالنوع الثاين
أي�ضا اخلطر الأكرب
من ال�سكري املرتبط بتداوي فرط كولي�سرتول الدم و� ً
ب�أربعة �أ�ضعاف بعد التعديل بح�سب امل�ؤ�رشات االخرى ,كان عايل بن�سبة
تزيد عن اخلطر الأكرب بـ  1,09مرات املرتبط ب�أ�ستخدام اال�ستاتني بني
العامة ,وذلك بح�سب حتليل تلوي (.)28
لقد مت الت�أكيد �أن ال�سمنة مبثابة عامل خطر قوي للإ�صابة بال�سكري,
و�أن �إنقا�ص الوزن مبثابة حمور تركيز كبري للجهود التي ت�سعى �إلى حت�سني
ال�صحة النف�سية له�ؤالء الذين يعانوا من �أمرا�ض نف�سية ( .)29يرتبط م�ؤ�رش

كتلة اجل�سم الذي يبلغ  40على الأقل بزيادة �أكرب �سبعة �أ�ضعاف يف خطر
الإ�صابة بال�سكري لدى العامة من النا�س ( ,)30بينما يرتبط بزيادة �أكرب
 9مرات يف خطر الإ�صابة بال�سكري لدى الرجال الذين يعانوا من ذهان
وزيادة �أكرب  4مرات لدى ال�سيدات الالئي يعانني من الذهان.
من املعروف �أن مر�ضى الذهان مييلون �إلى حياة دون حركة (,)31
قيم ب�صورة
�إال �أنه يرتبط ن�سبة منخف�ضة ج ًدا من �أداء �أن�شطة قوية والتي ٌت ّ
ذاتية ,بن�سبة خطر منخف�ضة للإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري ,وذلك قبل
التعديل للم�ؤ�رشات الأخرى� .إن هذا الأمر يحمل الكثري من الآمال له�ؤالء
الذين يكافحون لتطوير تدخالت تعمل على عمل م�صاحلة بني املبادئ
التوجيهية الوطنية و«�أف�ضل» م�ستويات الأن�شطة التي يكون تقييمها ذات ًيا,
وذلك لدى مر�ضى الذهان .هناك �أحتياج �إلى املزيد من العمل لتعريف �أدنى
م�ستويات التمارين القوية املنتظمة الالزمة لتقليل خطر الإ�صابة بالنوع
الثاين من داء ال�سكري ملر�ضى الذهان ,وذلك يف ظل وجود عوامل اخلطر
الأخرى.
لقد زادت ن�سبة الإ�صابة بالنوع الثاين من داء ال�سكري من � 2إلى
 4مرات بالأرتباط مع وجود تاريخ مر�ضي �إيجابي لهذا املر�ض ,وهذا
بح�سب مدى قوة هذا التاريخ ( ,)32وهذا بال�ضبط ما نالحظه لدى مر�ضى
الذهان.
�إن الرجال �أمام خطر منخف�ض للإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري,
وذلك لدى العامة من النا�س (� ,)24إال �أنه مل ُيالحظ وجود ت�أثري للنوع
الذكري على النوع الثاين من ال�سكري لدى مر�ضى الذهان ,وذلك حتى بعد
التعديل بح�سب الأختالفات اجلن�سية يف ن�سب �أنت�شار امل�ؤ�رشات الأخرى.
ي�ؤكد هذا الأمر الن�سبة العالية لأنت�شار عوامل اخلطر بني �سيدات مر�ضى
الذهان.
يرتبط كِ ال من الكلوزابني والأونزالبني بزيادة يف عوامل خطر الإ�صابة
بالنوع الثاين من ال�سكري (� )4,33إال �أن ظهور هذا النوع من ال�سكري قد
أي�ضا على العقاقري امل�ضادة للذهان التي ُتو�صف على مدار الوقت
ي�ؤ ّثر � ً
( .)35 ,34ويف اال�ستطالع امل�ستعر�ض الو�صفي خا�صتنا ,يرتبط التداوي
بالكلوزابني بن�سبة خطر منخف�ضة .قد يكون قد طلب بع�ض الأطباء من
مر�ضاهم الذين يعانوا من ال�سكري �أو من بدايات ظهوره �أن يقلعوا عن �أخذ
الكلوزابني ,وذلك لأنهم على وعي ب�أن هذه العقاقري ترتبط بال�سكري ,وقد
�أنت�رشت الأخبار حول هذا اخلطرُ .ي�ستخدم الكلوزابني يف �أ�سرتاليا فقط مع
ه�ؤالء الذين ُيعتقد �أنهم يقاومون العالج ,وال ُيحتمل �أن يطلب الأطباء من
مر�ضى ال�سكري �أن يقلعوا عن الكلوزابني ,وذلك لأن هذا الأمر غري محُ ّبذ
( .)36ال يرتبط التداوي بالكلوزابني والأوالنزابني بالإ�صابة بالنوع الثاين
من داء ال�سكري ,وذلك بعد التعديل بح�سب امل�ؤ�رشات الأخرى.
لقد ظهر �أن العالج بالعقاقري امل�ضادة للذهان يرتبط بزيادة يف الوزن
وتغيريات معاك�سة يف ن�سب الدهون بالدم ,وذلك يف الدرا�سات التجريبية
( ,)37وتبد�أ هذه التغيريات قليال بعد �أول ا�ستخدام لهذه العقاقري ()38
وت�ستمر مع مرور الوقت ( ,)39وبالتايل ف�أن البع�ض من عوامل اخلطر التي
ترتبط بزيادة يف الوزن والتداوي �ضد فرط كولي�سرتول الدم� ,س ُتنت�سب �إلى
�أخذ عقاقري م�ضادة للذهان يف املا�ضي ,وهو الأمر الذي مل نتمكن من
�صياغته ,وقد يعود البع�ض �إلى �أ�سباب �أخرى (مثل منط احلياة والعوامل
املطولة التي تقوم على �أول
الوراثية) .تتمكن فقط الدرا�سات امل�ستقبلية
ّ
تعاطي للعقاقري امل�ضادة للذهان ,من �إذابة هذه الت�أثريات مع مرور الوقت,

�إال �أنه ب�إمكاننا تقدمي قائمة من املتغريات التي البد من فح�صها يف مثل
هذه النماذج ,والتي قد تت�سبب يف حدوث لب�س يف البع�ض من التقديرات
املن�شورة عن الأرتباط بني العقاقري امل�ضادة للذهان وخطر الإ�صابة
بالنوع الثاين من ال�سكري ,مثل النوع الذكري والفئة العمرية ومدى �شدة
أي�ضا �أرتفاع
ال�سمنة وفرط ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم التي مت مداواتها و� ً
�ضغط ال��دم ال��ذي مت مداواته وتاريخ مر�ضي به داء ال�سكري واخلمول
اجل�سدي والذهان� .إن ن�سب الأرجحية املُع ّدلة �إح�صائ ًيا قد ال تن�صف تع ّقد
املطولة بني هذه العوامل .هناك احتياج �إلى املزيد من
العالقات املتداخلة
ّ
العمل حلل �أحتمالية خطر الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري لدى مر�ضى
أي�ضا لتعريف �أكرث الأهداف التي ت�صلح كتدخل.
الذهان ,و� ً
مل ت�شمل ت�شخي�صاتنا للنوع الثاين من ال�سكري احل��االت التي مت
تعريفها على �أ�س�س �أختبار حتمل اجللوكوز ,وبالتايل فهي ت�ص ّغر ن�سب
االنت�شار احلقيقية للنوع الثاين من ال�سكري� .إن تعريف هذه احلاالت
املفقودة بالأمر الهام يف اال�ستطالعات امل�ستقبلية ,وذلك لأنها �أمام خطر
�أكرب لأنت�شار حاالت املوت املبكر بني العامة من النا�س ( ,)40بالإ�ضافة
�إلى ذلك ,مل يقم اال�ستطالع خا�صتنا بت�سجيل بع�ض الأمور مثل الوزن عند
امليالد وال�سكري احلملي و�إ�صابة الأم بال�سكر �أثناء احلمل ,وبالتايل فلم
نتمكن من تقدير ت�أثري البيئة داخل الرحم �أو ال�سكري يف فرتة احلمل الذي
خطرا� .إن خطر الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري املرتبط ب�أنخفا�ض
ميثل ً
أنت�شارا لدى ه�ؤالء العامة من النا�س الذين
الوزن عند الوالدة بالأمر الأكرث �
ً
يختربون زي��ادة �رسيعة ومفرطة يف ال��وزن يف ف�ترات البلوغ املبكرة,
وترتبط هذه الزيادة يف الوزن ببداية مبكرة للنوع الثاين من ال�سكري (.)14
غال ًبا ما مير مر�ضى الذهان بزيادة مفرطة و�رسيعة يف الوزن ,وذلك يف
فرتات البلوغ املبكرة ,وهذا بالأرتباط مع بداية الذهان وتعاطي العقاقري
امل�ضادة للذهان� .إن العالقة بني ال��وزن عند امليالد والزيادة املفرطة
وال�رسيعة يف الوزن يف مرحلة البلوغ والنتيجة املتمثلة يف خطر الظهور
املبكر لبدايات النوع الثاين من ال�سكري لدى الأفراد الذين قد تداووا من
الذهان ,بالأمر الغري معروف� ,إال �أنه يحث على الدرا�سة.
ال يعمل ال��ت��داوي بالعقاقري امل�ضادة للذهان على حتديد الت�أثري
الرتاكمي لأ�ستخدام العقاقري امل�ضادة للذهان �أو الت�أثريات املرتبطة
باجلرعات الرتاكمية على مدار احلياة� .إن الإفراط الدوائي بالأمر ال�شائع
ويحدث عرب العديد من فئات العقاقري املختلفة ,وبالتايل فقد تعمل اخللفية
العالجية على الت�سبب يف حدوث �إرباك للت�أثريات التي تبدو و�أنها ب�سبب
ؤخرا� .إن تعريف جمموعة
العقاقري امل�ضادة للذهان التي مت و�صفها م� ً
مرجعية منا�سبة لعمل مقارنة بني العقاقري امل�ضادة للذهان ,بالأمر
ال�صعب .لقد قامت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ب�أ�ستخدام الهالوبرييدول1
(� ,)41إال �أن القليل من امل�شاركني يف اال�ستطالع خا�صتنا قاموا بالتداوي
بهذه العقاقري ,وبالتايل فقد ر�شحنا لعمل مقارنة بني ه�ؤالء من يتعاطون
الكلوزابني �أو الأوالنزابني مع ه�ؤالء الذين ال يتعاطون �أي منهما� ,إال �أن
�أ�ستخدام جمموعة مرجعية خمتلفة قد ي�ؤدي �إلى اكت�شافات خمتلفة.
يف النهاية� ,إن عوامل خطر الإ�صابة بالنوع الثاين من ال�سكري املُثبتة
لدى العامة من النا�س بالأمر ال�شائع بني مر�ضى الذهان وترتبط بقوة
بالنوع الثاين من ال�سكري لدى ه�ؤالء الأف��راد .تقدم هذه الدرا�سة الكثري
لب�سا
من الدالئل املرتبطة بالعينة والتي تقول ب�أن هذه العوامل قد تحُ دث ً
ُقدرة التي ترتبط بالتداوي بالعقاقري امل�ضادة للذهان
لعوامل اخلطر امل ّ
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 �إال �أننا,)42 ,17 ,16(  وهذا كما قد حذر به �آخ��رون,على مدار الوقت
قد الحظنا القليل ج ًدا من الإلتبا�س امل�ستعر�ض يف عينة مت ت�شخي�صها
 ومن املحتمل �أن تكون مناذج.عاما على الأقل
ً 15 بالذهان ملدة ت�صل �إلى
,الأرتباط على مدار مدة مر�ض الذهان مل�ؤ�رشات النوع الثاين من ال�سكري
 وبالتايل, بالأمر املع ّقد,والتي ت�شمل ت�أثريات العقاقري امل�ضادة للذهان
.فالبد �أن ُيف�سرّ النموذج امل�ستعر�ض املُق ّدم هنا بحذر �شديد
,من امل�ضمون �أنه �سيكون هناك تركي ًزا قو ًيا على �أمر �أنخفا�ض الوزن
 �إال �أنه,وذلك بهدف �إنقا�ص نتائج الذهان املعادية على ال�صحة اجل�سدية
البد من تو�سيع �أ�سرتاتيجيات الوقاية الفعالة للإ�صابة بالنوع الثاين من
ال�سكري حتى ت�ستهدف ه�ؤالء الذين تظهر عليهم �أعرا�ض خلل �شحميات الدم
,31( ) ووجود تاريخ مر�ضي به داء �سكري �أيجابي43( و�أرتفاع �ضغط الدم
 �إن العمل على خف�ض �ضغط الدم من �أكرث التدخالت فاعلية لتقليل.)44
أي�ضا حدوث حاالت وفاة بني ه�ؤالء حاملي
ً �الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب و
 لكن لي�س لدينا,)45( النوع الثاين من داء ال�سكري بني العامة من النا�س
.يف الوقت احلايل قواعد دليل مت�ساوية لإر�شادنا ل�صالح مر�ضى الذهان
 وذلك,من املُحتمل �أن يتطلب الأمر تغيريات مثابرة يف منط احلياة
,لتح�سني النتائج ال�صحية املعادية التي ترتبط بالنوع الثاين من داء ال�سكري
 �إن.فتدخالت املقايي�س ال�صغرية ملدة ق�صرية من الزمن لن تفي بالغر�ض
هذا الأمر مبثابة حتدي حقيقي �أمام املمار�سات احلالية يف الطب النف�سي
 �إال �أن,الإكلينيكي؛ فقد تكون العقاقري بالأمر الذي ي�ستمر مدى احلياة
أي�ضا ق�صرية
ً � التدخالت التي تخ�ص منط احلياة لي�ست بالأمر ال�شديد وهي
 وجتد الت�أثريات ال�صغرية للتدخالت اخلا�صة بنمط احلياة ترحي ًبا,الأجل
 �إال �أن �ضخامة التغيريات املطلوبة يف حقيقة,)29( كبريا يت�سم باحلما�سة
ً
الأمر لإحداث حت�سني يف ال�صحة العامة اخلا�صة مبر�ضى الذهان بالأمر
.الذي يحمل الكثري من التناق�ض

�شكر خا�ص
يقوم هذا املن�شور على البيانات التي مت جتميعها يف �إط��ار عمل
اال�ستطالع الوطني الأ�سرتايل الذي قام على الت�أثريات ال�شديدة للذهان
 وكان �أع�ضاء املجموعة الدرا�سية هم مورجان (مدير امل�رشوع,2010 لعام
الوطني) وجابلين�سكي (رئي�س امل�ست�شارين العلميني) وواتريو�س (املنظم
العام للم�رشوع الوطني) وبو�ش وكار وكا�سل وكوهني وجاليتلي وهاريف
.وهوكينج وماخينون وماك جوري وماك جريث ونيل و�ساو و�ستاين
وقد مت متويل هذه الدرا�سة من جانب ق�سم ال�صحة وال�شيخوخة احلكومي
 ويتقدم الكٌتاب بجزيل ال�شكر �إلى املئات من الأطباء النف�سيني,الأ�سرتايل
أي�ضا �إل��ى العديد من
ً �الذين �شاركوا يف �إع��داد وعمل هذا اال�ستطالع و
,الأ�سرتاليني الذين يعانوا من ا�ضطرابات ذهانية الذين قدموا من �أوقاتهم
.وهم الذين ت�شكّل ردودهم �أ�سا�س هذا املن�شور
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اال�ستنزاف بح�سب االعرا�ض الذهانية عند املتابعة يف عمر  16و 17بتكرار هذه التحاليل للأفراد الذين يعانوا من افكار انتحار عند عمر 16
2
� ) 0,98= p ,X2<0.01أو يف فرت�ت �ملتابعة عند عمر  19و 20
(
و 17ويقرون بوجود خربات ذهان ,هذا باملقارنة مع ه�ؤالء الذين ال ُيقرون
2
p
(.)0,42= , 0,65 =X2
بتزامن خربات الذهان .لقد مت فح�ص التحاليل فيما يخ�ص اجلن�س وتعاطي
كان يتم تقييم �أفكار االنتحار يف كل فرتة زمنية بح�سب الإق��رار خمدر احل�شي�ش ,وقد قمنا با�ستخدام و�سيلة تقدير ُمركّ بة وقوية حل�ساب
تكون جمموعات كنتيجة ا�ستخدام البيانات التو�أمية.
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ل
ا
وكانت
عاما والذين �أقروا بوجود
 %29من ه�ؤالء يف الفئة العمرية � 16إلى ً 17
قيم من جانب الآب��اء ,وذلك
وال�سلوكيات املعادية للمجتمع) فكانت ُت ّ
عاما (�أنظر اجلدول
�أفكار انتحار� ,أفكار انتحار قوية عند عمر  19وً 20
با�ستخدام املقيا�س اخلارجي لقائمة �سلوكيات الطفل ( )22 ,CBCLرقم .)1
عاما ,وكان ُي�ستخدم
عندما كان يبلغ امل�شاركون  13و 14وحتى  16وً 17
وقد مت التقرير بوجود خربات ذهان من جانب  162من بني ه�ؤالء يف
قائمة �سلوكيات البالغني ( )ABCL, 23عندما كان يبلغ امل�شاركون
عاما ( )7,35ومن جانب  89من بني ه�ؤالء
 19وحتى  20عاما� .إن الـ  YSRوال��ـ  CBCLوال��ـ  ABCLمبثابة الفئة العمرية من � 13إلى ً 14
ً
أي�ضا من جانب 44
عاما ( )%3,9و� ً
معيارية للآباء والأبناء تهدف �إل��ى تقييم �شدة امل�شكالت الذين يف الفئة العمرية من � 16إلى ً 17
ا�ستبيانات
عاما ( .)%2,6كان لدى
ال�سلوكية والعاطفية وترددها لدى الأبناء والتي ظهرت على مدار ال�ستة من ه�ؤالء الذين يف الفئة العمرية من � 19إلى ً 20
عاما الذين �أقروا بوجود
�أ�شهر ال�سابقة .لقد مت درا�سة خ�صائ�ص القيا�سات النف�سية لهذه املقايي�س  %16من ه�ؤالء يف الفئة العمرية من � 13إلى ً 14
أي�ضا كان
17
خربات ذهان ,خربات ذهان قوية عند عمر � 16إلى
عاما ,و� ً
ً
أي�ضا
يف عينات �إكلينيكية و�أخرى جمتمعية ,وهي م�صدر موثوقية كبري و� ً
عاما الذين �أقروا
�صالحية متقاربة ومميزة ( .)22,23لقد مت ت�سجيل كل البنود على مقيا�س لدى  %19من ه�ؤالء يف الفئة العمرية من � 16إلى ً 17
عاما.
مكون من ثالثة نقاط (ال�صفر= غري �صحيح� =1 ,صحيح بع�ض الأوقات ,بوجود خربات ذهان ,خربات ذهان عند عمر  19وً 20
ّ
لقد �أ�شارت نتائج الأمرا�ض النف�سية الباطنية وتلك اجل�سدية يف الفئة
 =2غال ًبا ما يكون �صحيح) .يقوم الـ  YSRعلى التقييم الذاتي ,وهو يتكون
عاما� ,أ�شارت �إلى وجود خربات ذهان عند عمر 16
من ذات البنود التي يتكون منها الـ  .CBCLويتكون كِ ال من الـ  ABCLالعمرية من � 13إلى ً 14
:
والـ  ASRمن بنود مطابقة ومنا�سبة من الناحية التطورية و ُت�ستخدم يف �إلى ( 17على �لتو�يل= OR ,1,11- 1,05 CI95% ,1,08 = OR ,
أي�سا قد �أ�سارت نتائج �لأمر��ش
كِ ال من الـ  CBClوالـ  .YSRكان يح�سب املجموع الكلي يف كل مرحلة ً � ,) 1,10 - 1,03 :CI95% ,1,06
ُ
17
عاما �إلى
اجل�سدية ,وكان يتم مراقبتها يف حتاليلنا النف�سية الباطنية وتلك اجل�سدية يف الفئة العمرية من� 16إلى
ً
زمنية للم�شكالت الباطنية وتلك
عاما (على التوايل,1,09 = OR ,
وجود خربات ذهان عند عمر  19وً 20
التي تقوم على العالقة بني �أفكار االنتحار وخربات الذهان.
كان يتم تقييم خربات الذهان يف كل مرحلة زمنية با�ستخدام البنود ,) 1,08 - 1,00 : CI95% ,1,04 = OR , 1,13 -1,06 : CI95%
اجتاها قو ًيا ناحية تعاطي خمدر احل�شي�ش يف الفئة
التالية من الـ �« :YSR/ASRإين �أ�سمع �أ�صوا ًتا ال ي�سمعها �سواي» .لقد لكن مل يكن هناك
ً
ٍِ
�أو�ضحنا م�سب ًقا �أنه لدى هذا البند قيمة تنب�ؤيه �إيجابية و�سلبية عن خربات العمرية من � 13إلى  14ل ُت�شري �إلى وجود خربات ذهان عند عمر  16و17
عاما ( ,) 2,40-0,69 : CI95% ,1,28 =ORبينما قد �أ�سار �أمر تعاطي
ً
الذهان التي مُيكن �إثباتها ب�صورة �إكلينيكية (� .)24أم��ا يف ا�ستطالع
عاما� ,إلى وجود خربات ذهان عند
جمتمعي قام على املراهقني ,فقد �أ�شار هذا البند لي�س فقط �إلى ال�شباب احل�شي�ش يف الفئة العمرية بني  16و ً 17
عاما ( .) 9,87 - 1,45 : CI95% ,3,79 = ORلقد قمنا
الذين يعانوا من هالو�س �سمعية (باملقارنة مع املقابالت االكلينيكية التي عمر  19وً 20
أي�ضا تعاطي احل�شي�ش
�أكدت الهالو�س ال�سمعية ,وكانت قيمة التنب�ؤ الإيجابي  %71وقيمة التنب�ؤ بفح�ص االمرا�ض النف�سية الباطنية وتلك اجل�سدية و� ً
أي�ضا اخلربات الذهانية ب�صفة عامة (الهالو�س ال�رصيحة واجلن�س ,وذلك يف التحاليل الالحقة التي قامت على العالقة بني خربات
ال�سلبي  )%90بل � ً
أي�ضا ال�ضالالت) (وكانت قيمة التنب�ؤ الإيجابي الذهان واالنتحار (�أنظر �أ�سفل) .ومن بني املراهقني الذين يعانوا من �أفكار
�
و
والهالو�س ال�ضعيفة
ً
 %100وقيمة التنب�ؤ ال�سلبي  ,)24( )%88وبالتايل فقد مت اختيار هذا البند انتحار عند عمر  13و ,14ال ُي�شري تزامن اخلربات الذهانية �إلى وجود زيادة
ب�صفة خا�صة لتقييم ما �إذا كان يوجد خربات ذهان يف العينة خا�صتنا �شاذة يف قوة �أفكار االنتحار عند عمر  16و�( 17أنظر اجلدول رقم � ,)2إال
�أنه من بني املراهقني الذين يعانوا من �أفكار انتحار عند عمر  16و17
ويف املراحل الزمنية الثالثة.
عاما� ,أ�شار تزامن اخلربات الذهانية بزيادة �أكرب �ستة مرات يف �شذوذ قوة
لقد مت اختبار حاالت اال�ستنزاف اخلا�صة للم�شاركني الذين يعانوا
ً
من خربات ذهان ,وذلك با�ستخدام خي مربع ,وقمنا بت�سجيل ن�سب �أنت�شار �أفكار االنتحار عند عمر � 19إلى  .20يف حقيقة الأمر ,بينما �أن  %27من
عاما ويعانوا من �أفكار انتحار وال
خربات الذهان واالفكار االنتحارية يف كل فرتة تقييم ,وقمنا با�ستخدام ه�ؤالء يف الفئة العمرية من � 16إلى ً 17
االنحدار اللوجي�ستي لتقييم ما �إذا كان االف��راد الذين يعانوا من �أفكار ُيقرون بوجود خربات ذهان ,لديهم �أفكار انتحار قوية عند عمر  19و,20
انتحار عند عمر  13و 14ويقرون بوجود خربات ذهانية� ,أكرث احتماال لأن �إال �أنه لدى ما يزيد عن ن�صف ( )%54ه�ؤالء يف الفئة العمرية من � 16إلى
عاما 17 ,ويعانوا من �أفكار انتحار ويقرون بتزامن خربات الذهان ,لديهم �أفكار
تقوى لديهم الأفكار االنتحارية يف فرتات املتابعة عند عمر  16وً 17
وذلك لفح�ص االمرا�ض النف�سية الباطنية وتلك اجل�سدية ,وقمنا بعد ذلك انتحار قوية عند عمر � 19إلى �( 20أنظر اجلدول رقم .)2
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جدول رقم  :1القيمة القاعدية لأفكار االنتحار وخطر الأفكار
االنتحارية يف تقييمات فرتات املتابعة
الأفكار االنتحارية يف فرتات املتابعة
OR
%
N
N
4,17 34,9
�أف��ك��ار االن��ت��ح��ار يف 37 116
الفئة العمرية من 13
عاما
�إلى ً 14
3,90 29,4
�أف��ك��ار االن��ت��ح��ار يف 42 191
الفئة العمرية من 16
عاما
�إلى ً 17

95%CI
6,20 -2,80
5,46 -2,78

كانت فرتات املتابعة له�ؤالء يف الثالثة ع�رشة �أو الرابعة ع�رشة من
العمر عند بلوغهم ال�ساد�سة ع�رشة وال�سابعة ع�رشة ,و كانت فرتات املتابعة
له�ؤالء يف ال�ساد�سة ع�رشة �أو ال�سابعة ع�رشة من العمر عند بلوغهم التا�سعة
ع�رشة والع�رشين

اخلامتة
مطولة قامت على عينة من املراهقني �أن خربات
لقد وجدنا يف درا�سة ّ
الذهان مبثابة عالمة كبرية على خطر �أن تقوى �أفكار االنتحار بداية من
منت�صف فرتة املراهقة وحتى �أواخرها/بداية فرتة البلوغ ,وقد كان هذا هو
احلال حتى بعد فح�ص الأمرا�ض النف�سية اجل�سدية وتلك الباطنية وتعاطي
خمدر احل�شي�ش� ,إال �أنه مل ت�رش اخلربات الذهانية يف بدايات فرتة البلوغ
عاما) �إلى زيادة يف خطر �أن تقوى �أفكار االنتحار يف فرتة
(من � 13إلى ً 14
منت�صف البلوغ .يتوافق هذا الأمر مع بحث قام على تو�ضيح �أن اخلربات
الذهانية ترتبط ب�صورة �أقرب ب�أمرا�ض نف�سية �أقوى بداية من منت�صف
فرتة املراهقة وحتى فيما بعد ,هذا باملقارنة مع فرتة الطفولة وفرتة بداية
البلوغ ( ,)17وبالتايل ففي بداية فرتة البلوغ قد تكون اخلربات الذهانية
إخبارا عن خطر حدوث �سلوكيات انتحارية من احل��االت اخلا�صة
�أقل � ً
أي�ضا �أن يكون �صغار البالغني �أكرث
مبنت�صف فرتة البلوغ .من املمكن � ً
احتماال لأن ُي�سيئوا تف�سري الأ�سئلة اخلا�صة باخلربات الذهانية ,هذا بالرغم
من �أن البحث ال�سابق قد �أظهر �أن البند املُ�ستخدم يف البحث احلايل بالأمر
الوا�ضح ,حتى له�ؤالء يف مرحلة بداية البلوغ (.)24
وبينما نعرف جي ًدا �أن االعرا�ض الذهانية ال�رصيحة ترتبط بن�سبة
عالية من خطر حدوث �سلوكيات انتحارية ,مثل يف حاالت ا�ضطرابات
الذهان ال�شديدة ذات مظاهر ذهان� ,إال �أن نتائج هذه الدرا�سة تو�ضح �أن
أي�ضا �إلى
فئة �أكرب و�أكرث انت�شارا من اخلربات الذهانية (ال�ضعيفة) ُت�شري � ً
أي�ضا لقد �أ�ستمرت �أفكار االنتحار بني ه�ؤالء من الفئة
خطر حدوث انتحارً � .
عاما ,وذلك بني فقط
عاما حتى عمر  19وً 20
العمرية من � 16إلى ً 17
�أقلية �صغرية ( )%27من ه�ؤالء الذين مل ُيدلوا بوجود خربات ذهان� ,إال �أن
عاما بني العامة ( )%54الذين
�أفكار االنتحار �أ�ستمرت حتى عمر  19وً 20
أي�ضا بتزامن
عاما الذين قد �أدلوا � ً
ينتمون �إلى الفئة العمرية من � 16إلى ً 17
خربات ذهانية.
هناك العديد من الأ�سباب ملاذا تكون اخلربات الذهانية مبثابة م�ؤ�شرّ
خلطر زي��ادة ال�سلوكيات االنتحارية ,وقد مت تو�ضيح العديد من عوامل
خطر حدوث خربات ذه��ان ,وذلك ب�صورة م�ستقلة يف جمموعات تعاين
من �سلوكيات انتحار ( ,)29-25ومن امللحوظ �أن اخل�برات الذهانية
ترتبط بوجود العديد من الت�شخي�صات املر�ضية من املحور الأول (تعدد
احلاالت املر�ضية) ( ,)19 ,17وهذا عامل خطر ُمثبت حلدوث �سلوكيات
انتحارية ( ,)25لكن وباعتبار الأمرا�ض النف�سية من املحور الثاين ,من
الهام �أن نالحظ �أن فقط �أقلية �صغرية من الأفراد الذين يعانوا من خربات
ذهان – وحتى يف العينات االكلينيكية – لديهم (�أو يظهر عليهم فيما بعد)
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ا�ضطرابات ال�شخ�صية احلدية ( .)18وبح�سب عوامل اخلطر الأخرى ,لقد
ظهر �أن لدى ال�شباب الذين يعانوا من خربات ذهان �أداء مهني اجتماعي/
عاملي �ضعيف ,وحتى باملقارنة بغريهم من ال�شباب الذين يعانوا من
أي�ضا �أن
�أمرا�ض نف�سية لكن ال ُيدلون بوجود خربات ذهان ( ,)19وظهر � ً
لديهم عجز �إدراكي ع�صبي وب�صفة خا�صة يف الأداء الذي يتطلب �رسعة
تواترا بني الأفراد الذين يعانوا من
( ,)31 ,30وهو العجز املعريف الأكرث
ً
أي�ضا �أن لدى اخلربات الذهانية عالقة
�سلوكيات انتحارية ( .)26لقد ظهر � ً
كبرية بال�صدمات التي حتدث يف فرتة الطفولة ,مثل االنتهاكات اجل�سدية
واجلن�سية وامل�ضايقات والتعر�ض لعنف �أ�رسي ( .)41-32وقد �أظهرت
بحوث �أخرى �أن الأفراد الذين ُيدلون بوجود خربات ذهانية لديهم ح�سا�سية
زيادة لل�ضغوط ( )42والقليل من مهارات التعامل مع االخرين (,)44 ,43
أي�ضا يف خطر حدوث انتحار يف �سياق ال�ضغوط
وهذه عوامل قد ُت�ساهم � ً
أي�ضا تو�ضح �أبحاث الت�صوير الع�صبي اجلديدة وجود تداخل مثري
احلياتيةً � .
لالهتمام بني هذه املجموعات ,وهو الأمر الذي ي�شمل اختالفات حجمية
يف الق�رشة احلزامية والق�رشة الأمامية لدى ال�شباب الذين يعانوا من خربات
ذهانية ( )45وهذان مركزان ُيعرف �أنهما بالأمر الهام يف تنظيم ال�ضغوط
( )46وهو الأمر الذي مت ت�أكيده يف الدرا�سات التي قامت على الت�صوير لدى
الأفراد الذين يعانوا من �سلوكيات انتحارية ( ,)47بالإ�ضافة �إلى ذلك لقد
�أو�ضح بحث حديث قام على العالمات احليوية التداخل الهام بني م�ؤ�رشات
االنتحار والذهان (.)48
أي�ضا
طبيعتها
يف
هو
الدرا�سة
�إن مواطن قوة هذه
املطولة ,لقد متكنا � ً
ّ
من تقييم – لأول مرة – العالقة بني �أفكار االنتحار وخربات الذهان على
أي�ضا يف �أوائل فرتة ال�شباب.
مدار فرتات البلوغ املبكرة وتلك املت�أخرة و� ً
�أما حمدوديات هذه الدرا�سة فهو �أنه بينما �أن البيانات قد �أمكنتنا من
فح�ص عوامل خطر �أفكار االنتحار� ,إال �أننا مل نتمكن من حتديد الأفراد
يف املجموعة الذين لديهم نيات �رصيحة لالنتحار �أو يخططون ملحاوالت
انتحار� ,إال �أن الأفكار االنتحارية القوية ,وال�ضغوط النف�سية الطويلة الأمد
والتي ترتبط بها ,مبثابة نتيجة هامة يف حد ذاتها ,هذا بالإ�ضافة �إلى
حاالت الوفيات الناجتة عن االنتحار .وبالرغم من �أن العينة خا�صتنا
كانت كبرية �إلى حد كبري� ,إال �أن التحاليل اخلا�صة باملجموعات الفرعية
تت�ضمن جمموعات �صغرية ن�سب ًيا ,ولهذا ال�سبب كانت حدود الثقة وا�سعة.
كانت معدالت اال�ستجابة بالأمر اجليد لكِال من ال�شباب والآباء ,وذلك يف
الفئات العمرية من � 13إلى  14ومن � 16إلى � ,17إال �أنها كانت �أقل من
عاما ( %58من
املرغوب بني ال�شباب يف الفئة العمرية من  19وحتى ً 20
ال�شباب باملقابل مع  %78من الآب��اء) ,لكن مل تختلف امل�شاركة بح�سب
اخلربات الذهانية.
مطولة �أن اخلربات الذهانية مبثابة
يف النهاية ,لقد اكت�شفنا يف درا�سة ّ
م�ؤ�رشات خطر �إكلينيكية عن مدى قوة �أفكار االنتحار بداية من منت�صف
فرتة البلوغ وحتى نهاية هذه الفرتة وبدايات ال�شباب� ,إال �أنه مل يتم تو�ضيح
هذا االكت�شاف من جانب الأمرا�ض النف�سية اجل�سدية وتلك الباطنية �أو
من جانب تعاطي خمدر احل�شي�ش .ت�ؤكد هذه االكت�شافات االحتياج �إلى
تقوية التقييمات االكلينيكية للخربات الذهانية (ال�رصيحة وال�ضعيفة) يف
خدمات ال�صحة النف�سية� ,أي �أنه البد �أن تعمل اخلربات الذهانية على تنبيه
الطبيب االكلينيكي �أن الأفكار االنتحارية قد ال تكون بالأمر الوقتي؛ ففي
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أت�ساقها يف الدرا�سات
�نحن نقوم هنا بتقييم مدى قوة هذه العالقة و
a
pathological
phenomenon.
Based
on
this
framework,
we
يبدو �أن م�سارات م�ستويات ال�سيتوكني بعد العالج تبدو خمتلفة يف
,أي�ضا فرتتها الزمنية
ً � و,قدمها العديد من الدار�سني يف خمتلف العينات
A biological gradient correlating levels of pro-inflammaevaluate here the strength of the association; its consistency
.)17(
الف�صام
انتكا�س
حاالت
مع
باملقارنة
هذا
,الذهان
من
أولى
ل
ا
النوبات
بدايات
على
تفوق
وذلك عن طريق حماولة حتديد ما �إذا كان االلتهاب قد
in studies performed by different investigators on different tory cytokines and severity of schizophrenia has not been
ال�سيتوكني
م�ستوياتby
 �أنtrying
حتليل تلوي
 بيانات منwhether
لقد �أظهرتthe مدىconvincingly
أنه البد �أن ترتبطdemonstrated.
�  مبعنى,البيولوجيThe
تدرجها
أي�ضا
, الف�صامthe
ً � ونقيم
correlation
ّ between
samples;منitsالبع�ض
temporality,
to determine
 بيتا وحتويل عامل منو بيتا) تعود �إل��ى طبيعتها بعدIL-6, IL-1( أي�ضا مدى قبولها كتقنية
,�شدة الف�صام بقدر عملية االلتهاب
ً � و�سنقيم
ّ
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التداوي بالعقاقري امل�ضادة للذهان ,بينما �أن م�ستويات ال�سيتوكني الأخرى
(� TNFألفا والـ  IL-2القابل للذوبان والـ  )IL-12تبقى مرتفعة حتى
بعد مكافحة اعرا�ض اال�ستنزاف ال�شديدة ( .)3لقد مت تف�سري هذه املتغايرية
لت�ؤكّ د �أن م�ستويات ال�سيتوكني املختلفة قد تكون �إما �أنها �سمة �أو عالمات
أمرا يخ�ص الف�صام,
تتبع حالة ما ( ,)3ومل يتم �إثبات �أنه لدى هذا النظام � ً
بل �أن له الكثري الذي يخ�ص مظاهر الذهان (.)18
املطولة التي قامت على الأج�سام امل�ضادة
أي�ضا الدرا�سات
لقد ف�شلت � ً
ّ
الذاتية يف حالة الف�صام ,يف �إثبات وجود تدرج بيولوجي .لقد بلغت ن�سبة
املر�ضى ذي عيارات �إيجابية من الأج�سام امل�ضادة للكارديوليني والتي
التح�سن من بعد
مت قيا�سها يف وقت ا�ستنزاف مر�ض �شديد ومرة �أخرى بعد
ّ
تعاطي عقاقري م�سادة للذهان 19,3% ,بالقابل مع ) 0,62= p ( 23,8%
لل�  IgGو 15,8%باملقابل مع  ) 0,22 = p( 26,2%لل�  ,IgMوكانت
�لعيار�ت مرتبطة ب�سورة �سلبية مبجموع �ملقايي�ش �لفرعية �لإيجابية لل�
.)19( PANSS

القبول
مُيكن ا�ستنتاج هذه العالقة املُحتملة من جتارب العقاقري امل�ضادة
لاللتهاب كو�سيلة عالج �إ�ضافية يف حاالت الف�صام.
يقرتح حتليل تلوي حديث قام على مثبطات �أنزميات الأك�سدة احللقية
 2والأ�سبريين الذي ُيقدم كو�سيلة عالج �إ�ضافية مع العقاقري امل�ضادة
مري�ضا) ,وكان
للذهان ,وي�شمل هذا التحليل ثمانية درا�سات (N= 774
ً
متو�سط حجم �لتاأثري للمقيا�ش �لفرعي �لإيجابي لل� 0,189 - PANSS
وكان احلد الأق�صى للـ  %95من فرتات الثقة  ,0.005-يقرتح �أن نتيجة
التدخالت اخلا�صة بهذا النوع من االعرا�ض بالأمر ال�صغري ( ,)8بالإ�ضافة
�إلى ذلك ,كان متو�سط حجم الت�أثري ملجموع االعرا�ض ال�سلبية والكلية الـ
 PANSSبالأمر الغري هام.
لقد �أكد حتليل تلوي انحداري قام على هذه البيانات وجود عالقة
عك�سية بني �شدة االعرا�ض ال�سلبية يف التقديرات الأ�سا�سية وفاعلية العالج
بالعقاقري امل�ضادة لاللتهاب الغري �ستريويدية ,وهذا اكت�شاف يقول بغياب
التدرج البيولوجي و ُيقلل من احتمالية وجود دور لاللتهاب يف حتديد مدى
�شدة الف�صام ,ومع ذلك ,كانت �أحجام ت�أثري جمموع نتائج الـ PANSS
�أك�بر يف جت��ارب الأ�سبريين ويف الدرا�سات التي قامت على الكثري من
مر�ضى النوبات الأولى (.)8
لقد �أكت�شف حتليل بحثي حديث �آخر �أنه لدى الأ�سرتوجني والأ�سيتيل
� Nسي�ستئني حجم ت�أثري يرتاوح بني ال�صغري واملتو�سط عند �إ�ضافته �إلى
العقاقري امل�ضادة للذهان ملجموع اعرا�ض الـ .(9) PANSS

التما�سك
من الناحية الوبائية ,لقد مت درا�سة العالقة بني االلتهاب والف�صام
فقط يف الدمنارك ,وذلك يف درا�سة وطنية �شاملة للدولة ب�أ�رسها قامت
على خطر الإ�صابة بالأمرا�ض املناعية الذاتية لدى الأف��راد ذي تاريخ
مر�ضي �أ�رسي �أو �شخ�صي به ف�صام (.)20
لقد �أ�شارت ن�سب معدالت احلدوث وجود عالقة بني الف�صام واحلاالت
النادرة ن�سب ًيا ,مثل التهاب الكبد باملناعة الذاتية ومتالزمة غيالن باريه
والت�صلب املتعدد والت�شمع ال�صفراوي الأويل وفقر الدم اخلبيث ,وعلى
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الناحية الأخرى كان حدوث الف�صام بالأمر الأقل من املتوقع بني املر�ضى
ذي حاالت �شائعة من املناعة الذاتية التي ال جدال فيها مثل �آالم املفا�صل
الروماتويدي الإيجابي امل�صل و�آالم الع�ضالت الروماتزمي و�آالم الفقار
املق�سط والتهاب الدرقية الناجم عن املناعة الذاتية .لقد كانت معدالت
ّ
ن�سب احل��دوث اللتهاب املفا�صل الروماتويدي الإيجابي امل�صل عند
بدايات ا�ضطرابات الذهان  0.75وقد انخف�ضت �إلى  0.60بعد مرور خم�سة
�سنوات.
لكن قد حدث �أنه يف ذات الدرا�سة �أن بع�ض النتائج قد اختلفت مع
وجود عالقة وا�ضحة بني االلتهاب والف�صام ,مثال لقد مت االكت�شاف �أن
الف�صام يتواجد ب�صورة �أكرث لدى الأف��راد احلاملني داء كروهن ,4هذا
باملقارنة مع العامة من النا�س ,بينما �أنه �أقل تواج ًدا بني الأفراد احلاملني
التهاب القولون التقرحي (.)20

النوعية
لي�س هناك دليال على نوعية ارتفاع ن�سب ال�سيتوكني املوايل لاللتهاب
�أو الأج�سام امل�ضادة الذاتية ,فقد مت مالحظة اكت�شافات �شبيهة يف
اال�ضطرابات النف�سية الأخرى.
ترتبط امل�ؤ�رشات املوالية لاللتهاب باالكتئاب ,وذلك بقوة وب�صورة
م�ستمرة ,مثال لقد كان حجم ت�أثري الـ  IL-6يف حتليل تلوي قام على 25
أي�ضا البع�ض من
درا�سة قامت على مر�ضى يعانوا من اكتئاب �إكلينيكي و� ً
الأ�صحاء 0.71 ,وتراوحت فرتات الثقة الـ  %95من � 0.46إلى .)21( 0.97
وقد ظلت هذه العالقة بالأمر الهام حتى بعد الت�صحيح بح�سب اال�ضطرابات
اجل�سدية املر�ضية التي مُيكن �أن ترتبط بخلل يف املناعة ,مثل ال�رسطان,
أي�ضا بعد الت�صحيح بح�سب التداوي بالعقاقري امل�ضادة للذهان والذي قد
و� ً
يعمل على تخفي�ض �إفراز ال�سيتوكني املوايل لاللتهاب من الدبيقات الن�شطة
(.)22
لقد �أكد اال�ستطالع الرتكيز العايل للـ  IL-6والـ  TNFالفا لدى
مر�ضى االكتئاب ,هذا باملقارنة مع الأ�صحاء ,ومل يظهر �أن حجم الت�أثري
مت�أثر بنوع مقاي�سة الـ  ELISAاملُ�ستخدم (.)23
أي�ضا معلومات حديثة �أن التداوي بالعقاقري امل�ضادة
لقد �أك��دت � ً
لاللتهاب تعمل على تخفي�ض م�ستويات العالمات احليوية لاللتهاب
أي�ضا دليل � -أتي من �أربعة جتارب ُمرقبة بغفال – يقول
( ,)24هناك � ً
ب�أن التداوي بالعقاقري امل�ضادة لاللتهاب مثل ال�سيليكوك�سيب مثبطات
انزميات الأك�سدة احللقية  ,2ي�ؤدي �إلى متو�سط انخفا�ض كبري يف مقيا�س
أي�ضا �إلى تقلي�ص كبري يف املعدالت,
هاميلتون لتقييم االكتئاب ,وي�ؤدي � ً
�أكرث من الغفال (.)25
وقد ظهر �أن امل�ستويات املرتفعة من ال�سيتوكني املوايل لاللتهاب
يرتبط ب�شدة باالكتئاب و�أن م�ستويات الـ  IL-6و TNFالفا �أعلى لدى
مر�ضى االكتئاب الذين يعانوا من �أفكار انتحار �أو حماوالت انتحار (.)26
لكن يف مناذج التحاليل التلوية ذات الت�أثريات الع�شوائية والت�أثريات
التح�سن يف اعرا�ض االكتئاب بتغيري يف م�ستويات امل�صل
الثابتة ,ال يرتبط
ّ
�صغريا ج ًدا
اخلا�ص بـ  TNFالفا ,وقد كان التدرج البيولوجي للـ IL-6
ً
( .)27وتقرتح التحاليل التي قامت على املجموعات الفرعية – بعك�س
الفئات الأخرى من العقاقري امل�ضادة لالكتئاب – �أنه قد تعمل مثبطات
امت�صا�ص ال�سريوتونني على خف�ض م�ستويات  TNFالفا والـ � ,IL-6إال
�أن هذا الت�أثري مل ي�ؤثر على ن�سبة املر�ضى الذين يحققون  %50من ن�سبة

اختفاء اعرا�ض االكتئاب.
لقد ظل ترابط وقبول هذه االكت�شافات بالأمر ال�ضعيف ,مثال بالرغم
من �أنه لدى املر�ضى الذين يعانوا من اكتئاب �إكلينيكي ن�سبة عالية من
مو�ضح يف معايري الأج�سام امل�ضادة
تعبريات �شذوذ املناعة الذاتية ,كما هو ّ
لل�شحميات الف�سفورية ,هناك ن�سب منخف�ضة من املر�ضى الإيجابيني� ,أكرث
من يف حاالت الذئبة احلمامية املجموعية ,والذي هو ا�ضطراب مناعة
ذاتية تقليدي ( .)28قد يكون الفئة العمرية والنوع م�ؤ�رشات قوية لعيارات
الأج�سام امل�ضادة الذاتية �أك�ثر من نوع اال�ضطراب العاطفي واحلالة
العاطفية �أو العالج ذات الت�أثري النف�سي ( ,)29وعلى الناحية الأخرى,
تطور ال�سلوكيات ال�شبيهة باالكتئاب
وبعك�س حاالت الف�صام ,مُيكن درا�سة ّ
يف مناذج اختبارية ,وقد ظهر �أنها ترتبط با�ستجابة مناعية خلوية (.)30
أي�ضا حتديد التغيريات التي ُيحدثها ال�سيتوكني وال�شبيهة بتلك
لقد مت � ً
التغيريات التي حتدث يف حاالت الف�صام  ,لدى مر�ضى اال�ضطراب الثنائي
القطب ,وقد وجد حتليل تلوي قام على  30درا�سة زي��ادة عالية يف الـ
 IL-6والـ  IL-2القابل للذوبان و TNFالفا لدى مر�ضى ثنائي القطب,
هذا باملقارنة مع الأ�صحاء ()31؛ ففيما يخ�ص الـ  IL-6كان االختالف
ب�صورة �أولية ب�سبب التغيريات املناعية �أثناء حاالت الهو�س ال�شديد ,حيث
كانت امل�ستويات طبيعية لدى مر�ضى االكتئاب الثنائي القطب ومر�ضى
ع�رس املزاج� .أما م�ستويات  TNFالفا فكانت عالية لدى مر�ضى الهو�س
ومر�ضى االكتئاب ومل ُيالحظ االنحدار البيولوجي� ,أي احلاالت الطبيعية
�أثناء فرتات ع�رس املزاج.

اخلامتة وامللخ�ص
لقد وجد تطبيق معايري برادفورد هيل للتمييز بني الروابط وامل�سببات,
مع اعتبار زيادة �إفراز ال�سيتوكني املوايل لاللتهاب يف حاالت الف�صام,
وج��د دليال قو ًيا على القوة واالت�ساق� ,إال �أن��ه مل يتم تو�ضيح التدرج
مبا�رشا على الفرتات الزمنية.
البيولوجي ب�صورة ُمقنعة ,ولي�س هناك دليال
ً
�إن حتقيق معايري القبول والتما�سك بالأمر الب�سيط ,وذلك يف �أف�ضل التقدير.
والأكرث �أهمية من ذاك وتلك هو �أن هذه العالقة تفتقر �إلى النوعية ,وذلك
لأنه مت مالحظة وجود عالقات م�شابهة و�أقوى يف حاالت االكتئاب ال�شديد
واال�ضطرابات الثنائية القطب.
نحن نعتقد �أنه البد �أن يتغيرّ النموذج التو�ضيحي من كونه تركي ًزا
قو ًيا على دور االلتهابات ال�سببي يف حاالت الف�صام �إلى حتديد �أن العجز
املناعي امللحوظ قد يكون مرتبطً ا بعوامل �آخري ,مثل ال�سمنة وال�ضغوط
النف�سية .لطاملا كانت ترتبط م�ستودعات الدهون احل�شوية ( )32وت�ضخم
اخلاليا ال�شحمية ( )33بن�سبة عالية من االلتهابات ,وقد الحظنا �أنه
بينما �أن الأن�سجة ال�شحمية لدى الفرد النحيل قد تنتج على نحو تف�ضيلي
�أديبوكينز م�ضاد لاللتهاب (ي�شمل �أديبونيكتني و IL-10و IL-4وIL-
 ,)13ترتبط ال�سمنة مب�ستويات مرتفعة يف ال�سيتوكني املوايل لاللتهاب
من�شط البالزمينوجني والـ IL-6
(مثل  TNFالفا واللبتني ومثبطات ّ
والـ  IL-1بيتا) ( )34مقرتنة بانخفا�ض يف �إفراز الأديبوكوين امل�ضاد
لاللتهاب ( ,)39-35بالإ�ضافة �إلى ذلك ,قد تعمل ال�ضغوط النف�سية على
تن�شيط الرد االلتهابي يف املخ ( .)40يرتبط كِ ال من ال�ضغوط ال�شديدة وتلك
الع�سرية بزيادة يف ال�سيتوكني امل��وايل لاللتهاب ,وال��ذي ي�شمل IL-6
أي�ضا بانخفا�ض يف م�ستويات ال�سيتوكني
والربوتينات  Cالتفاعلية ( )41و� ً
امل�ضاد لاللتهاب (.)42

وب�صفة عامة يقرتح اال�ستطالع اخلا�ص باملعلومات املتاحة حال ًيا
�أنه ال يوجد ما يكفي من الدالئل التي تقول �أن العالقة املتكررة والقوية بني
الف�صام وزيادة العالمات اخلا�صة بااللتهاب لديها �أهمية مر�ضية �سببية.
حتتاج الدرا�سات امل�ستقبلية �أن تبا�رش املر�ضى بداية من ه�ؤالء الذين
يعانوا من اعرا�ض خفيفة للذهان وحتى ه�ؤالء الذين يعانوا من ف�صام
وا�ضح و�شديد ,و�أن تقي�س م�ستويات ال�سيتوكني االلتهابي لدى املر�ضى
أي�ضا لدى ه�ؤالء الذين ال ينتقلون �إلى الذهان.
الذين ينتقلون �إلى الذهان و� ً
وحيث �أنه من املمكن ا�ستهداف االلتهاب بالعديد من العوامل التي
منها زيادة الوزن وال�سمنة وال�ضغوط النف�سية� ,إال �أن كِ ال من الدرا�سات
املطولة مل�ستويات ال�سيتوكني امل��وايل لاللتهاب يف
امل�ستعر�ضة وتلك
ّ
أي�ضا البد �أن تفح�ص
حاالت الف�صام ,حتتاج �إلى مراقبة هذه العوامل ,و� ً
هذه الدرا�سات �إمكانية ت�أثري التغيريات االلتهابية الغري حم��ددة على
تعبريات الذهان وغريه من اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة.
و�إذا حدث �أمر ا�ستهداف االلتهاب يف احلاالت املر�ضية النف�سية هذا,
على الأق��ل يف جمموعات فرعية من املر�ضى �أو يف مراحل معينة من
املر�ض ,قد ي�ؤدي االكت�شاف �إلى ُنهج جديدة يف العالج.

�شكر خا�ص
لقد �ساهم الكاتبان الأوالن ب�صورة مت�ساوية يف هذا العمل.
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التدابير العالجية اخلاصة بالسمنة في عيادات األطباء النفسيني

Management of obesity in the psychiatrist’s office
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 وجتد �أن هذا الأمر يف كولي�سرتول الربوتني الدهني الغري عايل الكثافة ويف الدهون الثالثية,�إن ال�سمنة مبثابة مر�ض وبائي يف الدول املتقدمة
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hypertension, hyperlipidemia, and cardiovascular disease (6).
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تغذية �أو غريه من املخت�صني بل مُيكن �أن ُيق ّدمه �أي من �أف��راد عيادات
ال�صحة النف�سية .مُيكن �أن ي ��ؤدي تقدمي القليل من امل�شورة من جانب
الأطباء االكلينيكيني الأوليني �إلى �إح��داث تغيري يف �سلوكيات املري�ض
ال�صحية (مثل زيادة ممار�سة الريا�ضة و�أكل الكثري من اخل�رضوات) (,)7
وبالتايل فالبد �أن تكون تقييمات عوامل اخلطر وتقدمي ن�صائح خمت�رصة
أي�ضا
جزءا من املمار�سات النف�سية الروتينية ,والبد � ً
عن ال�سلوكيات اخلطرً ,
من فح�ص حالة املري�ض التغذوية وجمهوداته ال�سابقة لفقدان الوزن,
والبد من تقدمي اقرتاحات عند كل زيارة ,وقد ت�شمل هذه االقرتاحات -1
حتديد مكون واحد من الوجبة الغذائية به الكثري من ال�سعرات احلرارية,
مثل امل�رشوبات امل�سكرة والدجاج املقلي ,واقرتاح بديل لها (مثل ال�صودا
اخلالية من ال�سكريات �أو الدجاج امل�شوي/املطبوخ) ,و� -2إدخال ن�شاط
ج�سدي يف الروتني اليومي ,مثل ال�صعود على ال�سالمل بدال من ا�ستخدام
�سريا على الأقدام ,و� -3إخبار الوالدين عن
امل�صعد �أو الذهاب �إلى العمل ً
بع�ض املمار�سات ال�ضارة مثل �أخذ �سعرات حرارية حتى عند عدم ال�شعور
باجلوع ,كتناول الطعام بني الوجبات وتناول الطعام كرد فعل لل�ضغوط
و -4تقليل املحفزات ,مثل �إبعاد الطعام الذي به الكثري من ال�سعرات
احلرارية بعي ًدا عن النظر �أو املتناول.
البد �أال يبد�أ املري�ض ب�أخذ العقاقري اخلا�صة بال�سمنة بدون �أوال حماولة
جتربة برامج احلياة املنظمة ,والبد �أن ُتوا�صل مثل هذه الربامج بعد �أن
يبد�أ �أي عالج يخ�ص ال�سمنة .لدى التدخالت احلياتية ,مثل برامج الوقاية
ويكن
من ال�سكري ,دليال قو ًيا على الفاعلية يف الرتويج لفقدان الوزن مُ
تو�صيلها من جانب �أفراد عاديني ( ,)8لقد مت ت�سوية مثل هذه التدخالت
حتى تتنا�سب مع مر�ضى الـ  ,SMIبل وقد �أو�ضحت الكثري من التجارب
املرجعية الع�شوائية مدى فاعليتها ( .)9هناك �سبعة تدخالت على الأقل
جاهزة للت�شغيل ,ومل يتم الرتويج عنها ب�صورة وا�سعة ,وبينما من املمكن
�أن يخ�رس ما يزيد عن  %40من امل�شاركني الكثري من الوزن ( %5من الوزن
الأ�سا�سي) عن طريق امل�شاركة يف مثل هذه الربامج ( ,)10قد مُي ّثل ت�شغيل
كبريا يف اال�ستثمارات ال�صغرية التي يف وكاالت ال�صحة
هذه الربامج حتوال ً
النف�سية العامة ,وبالتايل فالبد من �أن ت�صبح هذه التدخالت التي تقوم
على الدليل والتي ت�سعى �إلى الرتويج لفقدان الوزن وتقليل خطر الإ�صابة
بال�سكري ,بالأمر املتاح يف مراكز ال�صحة النف�سية.
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العقاقري الدوائية
من املمكن �أن ت�ساعد العقاقري الدوائية الأفراد الغري قادرين على فقدان
ما يكفي من الوزن عن طريق التدخالت احلياتية (� ,)11إال �أن الأختيارات
الدوائية لفقدان الوزن ملر�ضى الف�صام �أو غريها من ا�ضطرابات الذهان
بالأمر املحدود ج ًدا؛ فهناك الأورلي�ستات (مثبط ليباز البنكريا�س) الذي
يعمل على منع امت�صا�ص الدهون يف الأمعاء� ,إال �أنه غري فعال بني مر�ضى
الف�صام.
�أما املحاكي الودي (ثنائي �أيثيل بروبيون والفينرتمني) فريتبط بخطر
تفاقم الذهان وهو ممنوع من اال�ستعمال� .أما ا�ستعمال التوبريمات ,وهو
عالج م�ضاد للنوبات ويرتبط بفقدان يف الوزن لدى مر�ضى الف�صام ,قد
يكون حمدو ًدا ب�سبب الآثار اجلانبية املتمثلة يف الإدراك الع�صبي وخطر
احلما�ض اال�ستقالبي (�أي�ضي).
�إن مدى فاعلية و�أمان العنا�رص اجلديدة التي حتمل الكثري من الآمال
ومركّ ب نالرتيك�سون وبوبروبيون) بني مر�ضى الف�صام
(اللوركا�سريين ُ
بالأمر الغري معروف ( .)12يتم ت�سويق اللوركا�سريين ,وهو ناه�ض للـ
 5-HT2cمع حتذير ظهور االعرا�ض اخلبيثة للعقاقري امل�ضادة للذهان
واعرا�ض ال�سريوتونني ,وذلك عند ا�ستخدامه بالإ�ضافة �إلى عقاقري ذات
تقاريرا بهذا الأمر حتى يومنا
ت�أثري نف�سي ,هذا بالرغم من �أنه مل يتم تقدمي
ً
هذا.
�إن العقاقري التي حتمل �أقوى الدالئل على تخفي�ض الآثار اجلانبية
لل�سمنة لدى مر�ضى الف�صام هو امليتفورمني ,وهي عقاقري ال حتمل توجيه
�إدارة الغذاء والدواء ( )FDAالتي ت�شري �إلى فقدان الوزن� .إن فقدان الوزن
الطبيعي يف حاالت تعاطي امليتفورمني هو  3كيلو غرام على مدار 16
أ�سبوعا – مثل مع التدخالت احلياتية واالنتقال بني العقاقري امل�ضادة
� ً
للذهان – وهذا بالأمر الب�سيط و�شبي ًها بت�أثريه مع املر�ضى الغري نف�سيني
أي�ضا على تخفي�ض عوامل خطر الإ�صابة
( ,)13لكن يعمل امليتفورمني � ً
ب�أمر�ض القلب ,مثل م�ستويات الدهون الثالثية وقد مينع �أو ي� ّؤخر ظهور
بدايات النوع الثاين من داء ال�سكري.
ومبعرفة �أن امليتفورمني من العقاقري التي مُيكن �أن يتحملها �أغلب
املر�ضى ,البد من و�ضعه فى االعتبار بني مر�ضى الف�صام �أو اال�ضطرابات
الف�صامية ال ُبدناء اخلارجيني والذين تت�سم حاالتهم بالثبات الإكلينيكي,
ف ُيعطون ما ي�صل �إلى  1000ملج مرتني يوم ًيا ,وذلك يف حال حتملهم
له� ,إال �أن هناك العديد من العوامل التي حتد من �أنت�شار ا�ستخدامه .والبد
أي�ضا البد �أال ُي�صف
من توخي احلذر لتقليل خطر احلما�ض الالكتيكيً � ,
امليتفورمني للمر�ضى الذين هم �أمام خطر متزايد ,مثل ه�ؤالء الذين يعانوا
من ف�شل القلب االحتقاين �أو ق�صور كلوي �أو �أمرا�ض الكبد �أو ه�ؤالء الذين
يتعاطون كحوليات .ثان ًيا ,مل يتم تعريف مدة العالج ب�صورة كافية .يقرتح
املل�صق اخلا�ص بالـ  FDAالإقالع عن اللوركا�سريين �أو الفينتريامني
أ�سبوعا ,وذلك �إذا مل تتحقق البداية املتمثلة يف
مع التوبريامات بعد ً � 12
فقدان ما ي�صل �إلى �أقل من  %5من الوزن ,وبالتايل فقد يعمل هذا الأمر
على توجيه �إدارة امليتفورمني� ,إال �أن املر�ضى يحتاجون �إلى و�سائل عالج
أ�سبوعا من التجارب االكلينيكية التقليدية) يف حال
�أطول (من ً � 24 -16
�أنهم قد فقدوا الوزن يف �أول الأمر .لقد كان هناك الكثري من القلق حيال
خطر ا�ستخدام امليتفورمني على مدار مدة طويلة من الزمن؛ فالأدلة التي
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) تقول14( تقرتح �أن ا�ستخدامه الكثري ُيزيد من خطر الإ�صابة بالزهامير
�أن هناك احتياج �إلى املزيد من العمل لتقدمي خوارزمية لقيا�س هذا اخلطر
 وذلك لدى �أي فرد �أو جمموعة فرعية,مع خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
.من املر�ضى

التدخل اجلراحي لعالج البدانة
يتم التدخل اجلراحي لعالج البدانة مع املر�ضى ذي �سمنة �شديدة
) �أو ذي �سمنة متو�سطة ومعقدة من2م/ كم40 < (م�ؤ�رش كتلة اجل�سم
) والذين قد2م/ كم39,9 35- <الناحية الطبية (م�ؤ�رش كتلة اجل�سم
 لقد �أظهرت الدرا�سات.ف�شلت معهم التدخالت احلياتية والتدخالت الدوائية
املطولة �أن الإجراءات يف حد ذاتها ت�ؤدي �إلى فقدان يف الوزن (�أكرث من
ّ
 من وزن اجل�سم الأ�سا�سي) والتعايف من ال�سكري وتراجع كبري يف%50
 يف معدالت%23 عوامل خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وانخفا�ضا ي�صل �إلى
.)15( الوفيات
تقرتح املعلومات القليلة عن فاعلية التدخل اجلراحي لعالج البدانة
 �أنه مُيكن مقارنة النتائج بالأفراد الذين ال يعانوا منSMI ملر�ضى الـ
 يحتاج الأطباء النف�سيون �إلى �إدراك كيف (ومتى) ي�ؤيدون.SMI (16)
 غال ًبا ما نعرف نحن.مر�ضاهم بحيث مُيكن املوافقة على �إجراء جراحة لهم
 ونحن يف و�ضع,مر�ضانا �أكرث من �أي فرد �آخر يعمل يف املجال الطبي
مُيكّننا من تقييم الدوافع واالت�ساق وت�أثري املر�ض النف�سي على القدرة على
 ب�إمكاننا تقدمي, بالإ�ضافة �إلى ذلك,حتمل تدابري العناية الذاتية املُع ّقدة
ّ
فرتات متابعة �أطول لفح�ص االعرا�ض النف�سية التي قد تظهر بعد الفرتة
.التي تلي اجلراحة واملتابعة

اخلامتة
 مع, جمموعة �صحية متباينةSMI مُيثل املر�ضى الذين يعانوا من
 تمُ ثل.اعتبار ال�سمنة وغريها من عوامل خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
ال�سمنة نقطة البداية الوا�ضحة لتو�سيع جمال ممار�سة الأطباء النف�سيني
 وذلك يف ظل وجود,حتى يقوموا مبخاطبة االختالفات ال�صحية هذه
�سهولة مراقبة النتائج (الوزن وم�ؤ�رش كتلة اجل�سم) و�إتاحة و�سائل العالج
.الفعالة والت�أثري الكبري على نتائج تغيري ال�سلوكيات ال�صحية
 وحتى بني املر�ضى الذين يفقدون,�إن ال�سمنة مبثابة مر�ض مزمن
الكثري من الوزن يكون �أمر احلفاظ على الوزن ملدة طويلة من الزمن بالأمر
 وحتى مع التح�سينات احلياتية, �إن زيادة الوزن هو الطبيعي.ال�صعب
 هناك احتياج �إلى يقظة م�ستمرة لتدعيم التغيريات ال�سلوكية يف.امل�ستمرة
 عواملSMI  قد يواجه مر�ضى الـ.مواجهة ال�ضغوط البيئية لزيادة الوزن
 وت�شمل هذه العقاقري امل�ضادة للذهان,بيولوجية تعمل على زيادة الوزن
 يحتاج الأطباء النف�سيون �إلى تقدمي املزيد الذي يفوق.من اجليل الثاين
,جمرد التعبري عن النتائج ال�صحية ال�ضعيفة بني ه�ؤالء املر�ضى ال�ضعاف
.فهم يحتاجون �إلى �أن يعملوا بن�شاط �أكرث ملخاطبة هذه النتائج
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هام ,وكما قد �أو�ضحنا �سلفًا (ب�أعلى) �إن ربط القيا�سات احليوية ع�صبية
وال�سلوكية املتعددة بالأعرا�ض والظواهر املتجلية متثل واحدة من املهام
الهامة يف خمطط الـ � ,RDoCإال �أننا نعرت�ض مع فكرة �أن خربة املري�ض
ال�شخ�صية يف حد ذاتها �سوف متثل جوهر تركيز التقييمات وو�سائل العالج.
نحن نعرتف �أن القليل من املظاهر االكلينيكية الهامة ميثلها الـ RDoC
قرارا مت اعتباره م�سب ًقا يقول بالبدء مبناطق
بحد �أدنى ,ويعك�س هذا الأمر ً
أ�سا�سا �صل ًبا
ُمثبتة يف العالقة بني املخ وال�سلوكيات ,بحيث مُيكن ت�أ�سي�س � ً
مُيكن عليه البناء يف �صالح اجلوانب الغري ُمدركة ب�صورة جيدة يف جمال
الأمرا�ض النف�سية.
أخريا ,البد من ذكر �أن حق �شفعة اال�ضطرابات والوقاية منها تمُ ثل
� ً
كبريا طويل الأمد لعمليات الـ  .RDoCومن املعروف جي ًدا الآن �أنه
هدفًا ً
من بني العديد من اال�ضطرابات النف�سية والبيولوجية ع�صبية ,تظهر حاالت
ال�ضعف ال�رصيح فقط كمرحلة مت�أخرة يف م�سار املر�ض امل�ستمر – مما
مينع اجلهود املوجهة ناحية التدخالت املبكرة .وفيما يخ�ص اال�ضطرابات
النف�سية ,لقد بد�أنا حديثًا ا�ستهداف املراحل املبكرة للمر�ض ,وذلك ب�صورة
كبرية عن طريق العالمات واالعرا�ض الأولية ,كما يف حاالت بوادر الف�صام
( .)4يف امل�ستقبل� ,ستتطلب الوقاية من اال�ضطرابات املُثبتة �إمكانية
التدخل (مثل مع تدخالت املرونة الع�صبية و�/أو املُركبات الع�صبية) قبل
ظهور �أي من االعرا�ض .ويف هذا ال�سياق ,ال ُت�شكّل املقايي�س مثل فحو�صات
جمموعات اجلينات الوظيفية واالختبارات املعرفية احل�سا�سة واملقايي�س
نهجا اختزاليا بحد
مثل االحتماالت التي قد ترتبط بالأحداث ,ال ت�شكل ً
ذاته ,بل تمُ ثل التقييمات الالزمة التي �س ُتطلب للك�شف الناجح عن عوامل
أي�ضا الوقاية.
اخلطر و� ً
نحن نختتم بت�أكيد تقديرنا لإعطائنا فر�صة لتو�ضيح البع�ض من
أي�ضا االعرتاف بوجود اختالفات وا�ضحة يف
الأفكار التي ُي�ساء فهمها و� ً

الآراء التي تق�صرّ �إطار عمل الـ  RDoCعن ُنهج الت�شخي�ص احلالية.
ن�شجع القراء املهتمني بالأمر لأن يقوموا بزيارة املوقع اخلا�ص
نحن ّ
بالـ RDoC (www.nimh.nih.gov/research-priorities/
 )rdoc/index.shtmlللح�صول على املزيد من املعلومات والروابط
للمقاالت ذات تو�ضيحات �أو�سع للعديد من جوانب هذا امل�رشوع.

ملحق
�إن �أع�ضاء فريق عمل الـ  NIMH RDoCهم :كوثربت (الرئي�س)
وريبيكا �ستينري جار�سيا ومارخوري جاريف ومارلني جوزمان وروبريت
هين�سني ومايكل كوزاك و�سارة موري�س ودانيل بني وكيفني كوين وت�شارلز
�ساني�سلو وجانني �سيمونز وفيليب واجن.
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خطاب إلى رئيس التحرير

االولويات العاملية للمجتمع املدني خلدمات الصحة النفسية :أكتشافات من
استطالعا لدول مختلفة
53
ً

تقف اال�ضطرابات النف�سية وراء  %13من حِ مل الأمرا�ض العاملية
و ُيق ّدر �أنه مع جميء عام � 2030ستكون حاالت االكتئاب وحدها هي
املُ�ساهم الأك�بر يف هذا احلِمل ( .)1يقل متو�سط العمر املتوقع للأفراد
عاما ( ,)2و ُيق ّدر �أن
الذين يعانوا من ا�ضطرابات نف�سية من � 15إلى ً 20
اال�ضطرابات النف�سية عام � 2030ستكون وراء حوايل ربع الـ  47تريليون
املوجهة للم�شاريع اخلا�صة بكل الأمرا�ض الغري ُمعدية ( ,)3تتطلب
دوالرا
ّ
ً
أي�ضا االمرا�ض النف�سية تكاليف �سيا�سية – ب�سبب ت�أثري اال�ضطرابات
� ً
التطور يف الأهداف الإمنائية للألفية (.)4
على
النف�سية
ّ
�إن اخلدمات اخلا�صة بالأفراد الذين يعانوا من ا�ضطرابات نف�سية
لي�ست كافية وهي مو ّزعة ب�صورة غري عادلة وال ُت�ستخدم بكفاءة (,)5
تقدما ( ,)6فتخ�ص�ص �أغلب الدول �أقل من
وب�صفة خا�صة يف الدول الأقل ً
 %2من ميزانية ال�صحة ملا يخ�ص ال�صحة النف�سية ( ,)7وقد �أ�صبح ُيعرف
هذا االختالف بني االحتياج ال�صحي ( )%13وتوزيع امل�صادر ( )%2بكونه
«الفجوة العالجية» (.)8
وواحدة من طرق تقليل الفجوة العالجية هذه هي عن طريق عمل �سيا�سة
دولية .لقد عمل االحتاد العاملي لل�صحة النف�سية ( – )WFMHبالتحالف
اال�سرتاتيجي مع خطط ال�صحة النف�سية العاملية – «ال َدفعة الأكرب لل�صحة
عرفه الأفراد ذي
النف�سية» ,وواحدة من �أهداف هذه احلملة هو حتقيق ما ُي ّ
اهتمام �شخ�صي �أو مهني بال�صحة النف�سية بكونه �أولويات اخلدمة .لقد قمنا
ع�ضوا يف الـ
يف الفرتة من يونيو �إلى نوفمرب من عام  2012بدرا�سة 473
ً
( WFMHمنهم منظمات و�أفراد) وذلك لعمل �أولويات خلدمات ال�صحة
النف�سية تكون ذات اهتمام لأ�صحاب امل�صالح الأ�سا�سيني يف املجتمع,
والذين منهم ب�صفة خا�صة امل�ستهلكني و�أفراد الأ�رسة والأطباء .لقد ت�ضمن
أي�ضا خ�صائ�ص مراكز العناية
اال�ستطالع �أولويات عامة و�أخرى خا�صة و� ً
النف�سية وعالمات التطور التي ُتقدمها جمموعة ال�صحة النف�سية العاملية
( .)9كان يتم تقييم البنود ب�صورة �شخ�صية وذلك من حيث الأهمية ,وكان
ُي�ص ّنف �أربعة �أولويات �أ�سا�سية يف كل جمموعة .كانت جتتمع املنظمات يف
جمموعات دول الأجور املنخف�ضة �أو املتو�سطة �أو العالية ,وذلك با�ستخدام
و�سيلة �أطل�س البنوك.
لقد مت احل�صول على ردود من  96منظمة ( )%20متثل  15دولة من
دول الأجور املنخف�ضة ( )%16و 28دولة من دول الأجور املتو�سطة ()%29
و 43دولة من دول الأج��ور املرتفعة ( )%45و 10دول متعددة الأجور
( .)%10وقد م ّثل  59فر ًدا ( )%62من م�ستخدمي اخلدمة (معدل من � 3إلى
 ,250٫000جمموع  )589٫900وم ّثل � 49آخرين (� )%51أفراد الأ�رسة
(معدل من � 1إلى  ,400٫000جمموع  ,)530٫916ومثل  50فر ًدا ()%52
اطباء ال�صحة النف�سية (معدل من � 2إلى  ,25,000جمموع ,)55,411
ومثل  )%24( 23جمموعات منظمات ال�صحة النف�سية (معدل من � 1إلى
 ,283جمموع  .)519وقد ق ّدم �ستون فر ًدا ( )%63خدمات �صحة نف�سية
�إلى  681٫761فر ًدا (معدل من � 10إلى  ,)350٫000وعمل  92فر ًدا ()%96
على الت�أثري على مبادئ ال�صحة النف�سية الوطنية.
لقد م ّثل املجيبون  53دولة وهم �أفغان�ستان ( )n= 2و�ألبانيا ()n= 2
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و�لأرجنتني و�أ�سرت�ليا ( ) 4 = nو�لنم�سا ( ) 3 =nوبنجالدي�ش و�لبو�سنة/
�لهر�سك و�لرب�زيل ( ) 2 = nوبوروندي وكامبوديا وكند� (  )3 = nوكاب
فريد� و�ل�سني وجزر �لكوك ودولة �لكوجنو �لديقر�طية و�إجنلرت��/ململكة
�ملتحدة (  )2 = nو�أثيوبيا وفيجي وفرن�سا وغانا ( ) 2 = nوجبل طارق
و�ليونان ( ) 4 = nوهيتي وهوجن كوجن و�ملجر و�لهند (  )4 = nو�إيرلند�
و�إيطاليا و�ساحل �لعاج وكينيا ( )4 = nولبنان ولوك�سمربج ومدغ�سقر
ومالوي وماليزيا ( ) 2 = nومالطا ( ) 2 = nو�ملك�سيك (  )3 = nونيبال
( ) 6 = nوهولند� ونيوزيالند� ( ) 2 =nونيجرييا ( ) 2 = nوبريو و�لربتغال
(  ) 2= nورو�ند� ( ) 2 = nو�سلوفينيا و�ل�سومال وجنوب �أفريقيا () 3 =n
و�إ�سبانيا وجنوب �ل�سود�ن و�سوي�رش� وتانز�نيا و�أوروج��و�ي و�لوليات
�ملتحدة ( .)12 = n
لقد �أظهر االنحدار اللوجي�ستي اخلا�ص با�ستجابة فئة الدخول �أن الـ
 %17من معدالت الرد من  257منظمة عالية الدخل منخف�ض ب�صورة
كبرية ( � )p<0.001 ,583 =Bأك��رثمن  38دولة منخف�ضة الأجور ()%39
والـ  16منظمة دولية (� )%63إال �أنه لي�س �أقل من الـ  162منظمة متو�سطة
الأجور.
لقد حققت الإح��دى ع�رشة �أولوية عامة �أتفا ًقا جماع ًيا ,مما يو�ضح
وجود اتفا ًقا دول ًيا على املبادئ العامة لأنظمة ال�صحة النف�سية ,وقد كانت
الأولويات ذات �أعلى ت�صنيف هي «عمل �سيا�سة �أو ا�سرتاتيجية ال�صحة
النف�سية الوطنية» (رقم  )1و«عمل حمالت للحد من فكرة الو�صمة والتمييز»
(رقم  )2و«تقوية ومتكني و�سائل العالج النف�سي التي تهدف �إلى التعايف
وم�ساعده املر�ضى على العودة �إلى العمل كلما كان ذلك بالأمر املمكن»
(رقم  )3و«ت�سهيل عملية االنتقال من امل�ست�شفى النف�سي �إلى مراكز العناية
املجتمعية» (رقم .)4
لقد حققت �أربعة ع�رشة من �أ�صل ثمانية ع�رشة من املبادئ املعينة
�أتفا ًقا جماع ًيا بني جمموعات الدخول ,ومت اعتبار �أربعة منها (الـ /AIDS
 HIVوالكوارث التي من �صنع الإن�سان والإبادة اجلماعية و�ضغوط
احل��روب والكوارث الطبيعية والأم��را���ض اال�ستوائية) ب�أنها الأعلى يف
دول الأجور املنخف�ضة والأقل يف دول الأجور املرتفعة .وقد اتفقت كل
جمموعات الدخول على �أن الأولوية الأعلى هي «متكني و�سائل عالج
الأمرا�ض النف�سية التي تقوم على املجتمع».
وقد حققت كل اخل�صائ�ص الإحدى ع�رش ملراكز عناية ال�صحة النف�سية
املجتمعية �أتفا ًقا جماع ًيا ,مما ي�ؤكد االتفاق العاملي على معني العناية
املركزية ,وقد كانت اخل�صائ�ص التي حققت �أعلى ت�صنيف هي «�أنه �سيكون
هناك برنامج فعال لتحفيز الت�أييد والبحث يف جمال الوقاية من العجز
والأمرا�ض النف�سية وحتفيز ال�صحة النف�سية».
وقد حقق كل – فيما عدا �أثنني (ن�سبة من الدخول الإلزامي للم�ست�شفى
النف�سي ون�سبة من الأطباء النف�سيني) – من م�ؤ�رشات التقدم �أتفا ًقا جماع ًيا,
وقد كانت امل�ؤ�رشات التي حققت �أعلى ت�صنيف هي «تخ�صي�ص ميزانية
لل�صحة النف�سية كجزء من جمموع ال�صحة العامة» (رقم  )1و«وجود �أ�س�س
ر�سمية وبرامج �أو خطط لل�صحة النف�سية� ,سواء كانت تت�ضمن �سيا�سة تخ�ص

ال�صحة النف�سية للأطفال واملراهقني �أم ت�صاحبها» (رقم  ,)2و«�إنفاق جزء
من ميزانية ال�صحة النف�سية على اخلدمات التي تقوم على املجتمع والتي
تت�ضمن خدمات الرعاية ال�صحية الأولية وتلك العامة» (رقم .)3
لقد طُ لب من املجيبني �أن ُيحددوا ن�سبة معقولة من ميزانية ال�صحة
للإنفاق على خدمات ال�صحة النف�سية ,وبالرغم من �أن الرد كان بالأمر
مق�صورا على املجموعات التي مت حتديدها م�سب ًقا) ,كان
امل�ستمر (�أي لي�س
ً
هناك �أتفا ًقا جماع ًيا بني كل جمموعات الدخول ب�أنه ينبغي تخ�صي�ص
أي�ضا تدعيم التكنولوجيا
 %10من ميزانية ال�صحة لل�صحة النف�سية .لقد مت � ً
الإلكرتونية والعناية التي مركزها الإن�سان و�إ�شمال جمموعات امل�ستهلك
يف �صناعة القرارات.
أخريا ,لقد مت تقييم جمموعات الأطباء بح�سب القيمة املالية ,ومل يوجد
� ً
هناك اختالفات بني جمموعات الدخول ,وقد �أتى يف �أول الت�صنيفات
املمر�ضني العاملني بال�صحة النف�سية/النف�سيني (�أف�ضل قيمة مقابل املال)
يليها يف الت�صنيف الأطباء النف�سيني واملمار�سني العاميني والعاملني
االجتماعيني والعاملني ال�صحيني باملجتمع وعلماء النف�س و�أع�ضاء
جمموعات الدعم واملمر�ضني العاميني/العاملني يف جم��ال ال�صحة
اجل�سدية (�أ�سو�أ قيمة مقابل املال).
ويف ملخ�ص الأمر ,لقد او�ضحنا يف هذا اال�ستطالع الذي قام على 53
دولة اجلديد الذي يحدث على امل�ستوى العاملي من االتفاق امل�ستعر�ض
التوجه
على النظام اجليد خلدمات ال�صحة النف�سية ,والذي ي�شمل الكثري من
ّ
ناحية املجتمع ولي�س مراكز العناية بامل�ست�شفى ,مع و�سائل العالج النف�سي
والدوائي املتاحة للمجموعة العاملة يف مراكز الرعاية الأولية والثانوية.
لقد كانت الأولوية الق�صوى واملُحددة هي عمل ا�سرتاتيجية لل�صحة
النف�سية الوطنية .هناك يف الوقت احلايل اختالفات كبرية بني املناطق؛
فلدى �أربعة ع�رش ( )%93دولة من اخلم�سة ع�رش يف �رشق وجنوب �رشق
�آ�سيا �سيا�سات ولدى ع�رشة دول ( )%67ت�رشيعات ( ,)10ومن بني 53
دولة �أوروبية ,لدى � )%83( 44سيا�سات ولدى  )%95( 50ت�رشيعات (,)11
ومن بني  34دولة التينية ,لدى � )%70( 24سيا�سات ولدى ثالثة ()%10
ت�رشيعات (.)12
لقد كانت و�سائل العالج التي تقوم على املجتمع بالأمر املتفق عليه
ب�صورة عاملية� ,إال �أن خربة ال�صني تو�ضح �أن االنتقال من �سيا�سات ال�صحة
النف�سية التي توايل املجتمع �إلى القليل من الإنفاق على امل�ست�شفيات,
بالأمر الذي اليزال �صع ًبا ( .)13تت�ضمن التحديات التي مت التعرف عليها
عرب الدول الأفريقية التناف�س بني الأولويات وتراجع امل�شاركة املجتمعية
وعدم ا�ستدامة االعتماد على املتطوعني املجتمعيني (.)14
لقد مت الت�أكيد على مدى �أهمية الرعاية التي يكون حمورها الفرد
وم�ساهمة امل�ستهلك يف ال�سيا�سة ,ويعك�س هذا الأمر يف الدول املتحدثة
الإجنليزية العالية الأجور وجود توجه متنامي للخدمات جتاه التعايف
( .)15لقد قام ا�ستطالع منهجي بتعريف عمليات التعايف الأ�سا�سية ,وهم
التوا�صل والأمل والتفا�ؤل ب�ش�أن امل�ستقبل والهوية ومعنى احلياة والتمكني
(ومت تقدمي �أ�سم تاجي لهذه وهو  ,)16( )CHIMEهذا بالرغم �أن البيانات
كانت من الدول املتحدثة الإجنليزية ب�صفة �أ�سا�سية ( .)17ومن اولويات
البحث هو �إدراك معني التعايف يف الثقافات الأخرى (.)18
هناك �أتفاق عاملي على �أنه البد من تخ�صي�ص  %10من �إنفاق ال�صحة
على خدمات ال�صحة النف�سية ,و�سيعمل �أمر �إعادة توزيع املوارد حتى تكون
متوافقة مع حِ مل املر�ض على ال�سماح بتو�سيع نطاق تغطية اخلدمات
اخلا�صة باال�ضطرابات النف�سية .لقد ظهر �أمر تو�سيع النطاق هذا ك�أولوية

عاملية ( )9وب�صفة خا�صة يف دول الأجور املنخف�ضة والأجور املتو�سطة
(� .)19إن امل��وارد املالية التي نحتاج �إليها بالأمر الب�سيط؛ وتتمثل يف
دوالرين �أمريكيني من كل فرد يف الدول املنخف�ضة الأجور ومن ثالثة �إلى
�أربعة دوالرات من كل فرد يف الدول املتو�سطة الأجور (.)20
لقد مت �إر�سال هذه النتائج �إلى منظمة ال�صحة العاملية ,وذلك لالعتبار
وقد مت ت�ضمنها يف ميثاق ال�شعوب اخلا�ص بال�صحة النف�سة.
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خطاب إلى رئيس التحرير

هل العقاقير املضادة لالكتئاب نافعة من الناحية االكلينيكية؟ استنتاجات
عقد طويل من اجلدل

لقد قامت العديد من التحاليل التلوية على مدار العقد ال�سابق بدرا�سة
الفائدة االكلينيكية للعقاقري امل�ضادة لالكتئاب و�أو�ضحت ن�سبة كبرية من
حتيز الن�رش وحجم ت�أثري �صغري باملقارنة مع العقاقري الوهمية (ال ُغفل)
ّ
(� .)9 - 1إن �أكرث الت�ضمنات �أهمية هي �أنه قد ال يكون للعقاقري امل�ضادة
للذهان �أي ت�أثري على الإط�لاق لدى الأف��راد الذين يعانوا من اكتئاب
متو�سط ( ,)5 ,4 ,1وقد �أقرتح العديد من الكُتاب والوكاالت ,مثل املعهد
للتميز االكلينيكي وال�صحي ( )NICEاال�ستفادة من اختيارات
الوطني
ّ
التمرن والطب النف�سي) للمر�ضى الذين يعانوا من
العالج «البديل» (مثل
ّ
اكتئاب متو�سط واال�ستفادة من العالج الدوائي فقط مع احلاالت ال�شديدة.
من النتائج املبا�رشة لهذا الأمر هو �أن املر�ضى الذين يعانوا من اكتئاب
متو�سط قد ُيحرموا من تلقي العقاقري امل�ضادة لالكتئاب.
تقول فر�ضية كري�ش التي تخ�ص االكتئاب (� )11 ,10أنه يوجد رد فعل
من جراء اال�ستمرار بال تدخالت على الإطالق (مثل قائمة االنتظار) ثم
االنتقال �إلى عقاقري الغفل املحايدة ثم �إلى عقاقري الغفل الن�شطة واملتعددة
أخريا �إلى العقاقري امل�ضادة لالكتئاب التي
والتي ت�شمل العالج النف�سي و� ً
ت�ؤدي �إلى ن�سبة �أعلى قليال من الفاعلية ,وذلك يف الغالب ب�سبب �أن التعمية
بالأمر الغري جيد ب�سبب الآثار اجلانبية (عقاقري الغفل الزائدة) .لقد �أثار
هذا االفرتا�ض الكثري من االهتمام من جانب و�سائل الإعالم اجلماهريية
واملفكرين خارج ال�صحة النف�سية ,وغال ًبا ما يكون هذا ب ُنهج انحيازية
و�أيدولوجية (.)12
لقد �أنتهر العديد من الكُتاب تلك الفر�ضية ,وذلك عن طريق الرتكيز
على حمدوديات التجارب الع�شوائية املرجعية وعلى حمدوديات مقيا�س
أي�ضا على حقيقة �أن فاعلية
تقييم االكتئاب التابع لهاميلتون ( )HDRSو� ً
العقاقري امل�ضادة لالكتئاب يف املمار�سات االكلينيكية غال ًبا ما تتح�سن
ب ُنهج ت�سل�سلية وو�سائل عالج متعددة (.)14 ,13
لقد ق ّدمت �سل�سلتان من اجلهود التي عملت على �إعادة حتليل جمموعة
بيانات كري�ش با�ستخدام ُنهج منهجية متعددة ( ,)16 ,15قدمتا وب�صورة
تقاريرا بالنتائج ,وكانت هذه مت�شابهة �إلى حد
م�ستقلة عن بع�ضهما البع�ض
ً
كبري� ,إال �أنها كانت خمتلفة عن تلك النتائج التي قام كري�ش بن�رشها .وقد
قام حتليل تلوي متعدد ( )17با�ستغالل جمموعة البيانات اخلا�صة بكري�ش
و�أخرون و�أ�ستنتج �أن حجم الت�أثري الأكرث احتماال للعقاقري امل�ضادة للذهان
القريبة من عقاقري الغفل هو  )0٫42-0٫27( 0٫34و�أنه ال يوجد ت�أثري
كبري لل�شدة الأولية لالكتئاب� .إن �أكرث تغيريات نتائج الـ  HDRSالأولية
املُحتملة بعد التداوي بالعقاقري امل�ضادة لالكتئاب هي -2٫21( 2٫82
 .)3٫44وقد �أظهر ذات التحليل �أن العقاقري امل�ضادة لالكتئاب لي�ست
مت�ساوية الفاعلية ,فالفينالفاك�سني �أكرث فاعلية من البقية ,والفلوك�سيتني
�أقل فاعلية.
يعمل االقرتاح الذي يقول ب�أن متو�سط االختالف املعياري ()SMD
البالغ  0٫35-0٫30باملقابل مع عقاقري الغفل �ضعيف ,مما يقرتح �أن
و�سائل العالج لي�ست نافعة �أو ال تقدم �أي اختالف �إكلينيكي ُيذكر ,يعمل
على �إهمال حقيقة �أن مثل حجم الت�أثري هذا هو احلكم ولي�س ا�ستثناء
و�سائل العالج الفعالة يف الطب النف�سي والطب العام (مثل  .)18وللمقارنة,

البد �أن ينظر املرء �إلى التحاليل التلوية اخلا�صة بفاعلية العالج يف حاالت
تقاريرا بالـ ) ,SMD 0,22- 0,48 (19, 20بينما
الهو�س ال�شديد ويقدم
ً
�أن الهو�س من الناحية االكلينيكية هو واحد من �أ�سهل احلاالت النف�سية
للعالج.
لقد جعلت �سل�سلة التحاليل التلوية التي متت �أثناء العقد ال�سابق
العقاقري امل�ضادة لالكتئاب �أف�ضل فئات العقاقري التي متت درا�ستها
بوا�سطة حتاليل تلوية يف جمال الطب ب�أ�رسه ,ومن املُحتمل �أن تعمل
التحاليل التلوية املتعددة هذه على و�ضع ح ًدا لهذا اجلدل ,وذلك ب�أن تقرتح
�أن العقاقري امل�ضادة لالكتئاب تتفوق على عقاقري الغفل و�أن فاعليتها ال
ترتبط ب�شدة االكتئاب الأولية ,وبالتايل يبدو �أنه ال يوجد دليل علمي يقول
بعدم ا�ستخدام العقاقري امل�ضادة لالكتئاب يف حاالت االكتئاب اخلفيف.
Konstantinos N. Fountoulakis1, Hans-Jürgen Möller2
13rd Department of Psychiatry, School of Medicine,
;Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2Department of Psychiatry, Ludwig-MaximiliansUniversity, Munich, Germany
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خطاب إلى رئيس التحرير

عندما يضطر الطبيب النفسي إلى التعامل مع العقيدة الدينية في املمارسات
اليومية
�إن املنتدى الذي يتحدث عن العقيدة والأمرا�ض النف�سية الذي مت ن�رشه
يف عدد �شهر فرباير من عام  2013يف جملة عامل الطب النف�سي ,نافع
قيم الأطباء احلياة الدينية/الروحية
ذكرنا ب�رضورة �أن ُي ّ
بقدر كبري؛ فهو ُي ّ
اخلا�صة مبر�ضاهم و�أن يكون لديهم يف بع�ض الأحيان مراجع دينية لإدارة
املر�ض النف�سي (.)4-1
يحدث يف الكثري من ال��دول املتقدمة �أن��ه يكون من ال�سهل ج� ًدا �أن
يطرح الطبيب النف�سي �أ�سئلة عن العالقة احلميمة اخلا�صة مبر�ضاه ,بينما
يكون من ال�صعب �أن يطرح �أ�سئلة عن حياتهم الروحية/الدينية .ينبع هذا
الرتدد يف خماطبة �أمر العقيدة �أو احلياة الروحية من املر�ضى �أنف�سهم,
وعلى الناحية الأخرى ,يحدث يف الكثري من دول الأجور املنخف�ضة ودول
الأجور املتو�سطة (� )LAMICأن يكون �أمر العقيدة مبثابة �أمر هام لأغلب
املر�ضى و�أ�رسهم و�أن الرتدد يف خماطبة هذا اجلانب ي�أتي من الطبيب
النف�سي� .إن ال�سياق يف هذا الأمر هو التقليد املجتمعي (الريفي يف غالب
الأم��ر والبطريركي والقرب من الطبيعة الأم ومعتقدات قدمية وا�ضحة
يحول ذاته تدريج ًيا �إلى طريقة حديثة من العي�ش يف
وغريها الكثري) الذي ّ
م�ضطرا لأن يتعامل مع
املدينة ,ففي هذه احلاالت يكون الطبيب النف�سي
ً
املعتقدات الدينية اخلا�صة باملري�ض والأ�رسة ,وهذا بالرغم من تردده يف
ذلك.
من الأمثلة اجليدة لهذا الأمر هو االعتقاد «باجلن» يف الدول الإ�سالمية؛
فقد كانت الغالبية العظمى من املجتمعات الإ�سالمية تعتقد منذ عدة عقود
م�ضت – وقد ال تزال تعتقد يف ذلك حتى الآن – �أن ال�رصع وغريه من
املظاهر ال�شديدة يف حاالت االمرا�ض النف�سية مبثابة الأم��ور الثانوية
للم�س بتلك الأرواح التي ُتدعى «اجلن»� .إن مفهوم «اجلن» مذكور بو�ضوح
يف القر�آن ,وهو الكتاب الذي يقد�سه امل�سلمون ,وبالتايل ف�أن عدم االعتقاد
بهذه الكيانات وامل�س بها بالن�سبة للكثري من الأفراد يف هذه الدول هو
عدم الأميان بوحي اهلل� .إن و�سائل العالج التقليدي التي ُتقدم للأفراد الذين
يعانوا من ال�رصع وغريه من احلاالت التي ُيعتقد �أنها م�س هي قراءة القر�آن
وزيارة مقابر الأولياء واالمتناع عن �أخذ العقاقري.
لقد حدث منذ عقدين م�ضوا �أنه قد طُ لب من فتاة ما تعاين من ال�رصع �أن
تتوقف عن �أخذ العقاقري ,وذلك �أثناء زيارتها لأحد مقابر الأولياء بالقرب
من مراك�ش باملغرب ,وقد حدث �أثناء �إحدى نوبات ال�رصع �أنها وقعت يف
كومة من النار وقد �أُحرتقت ب�شدة ,ومرة �أخرى �أثناء �إحدى نوبات ال�رصع
أي�ضا ,وقعت يف نهر �صغري وكادت �أن متوت ,وقد حاول الطبيب النف�سي
� ً
يو�ضح لها �أنها تعاين من مر�ض ع�ضوي يف املخ ويحتاج ب�شدة �إلى
�أن ّ
عالج م�ضاد لل�رصع ,ومل مينعها الطبيب من زيارة مقابر الأولياء �أو ارتداء
تلك التميمات� ,إال �أنه قد طلب منها �أال تتوقف عن العالج .وكان هناك
مري�ض �آخر يعاين من ا�ضطرابات ف�صامية ,وقد ذهب �إلى �إحدى املعاجلني
التقليديني الذي قام بدوره مبمار�سه طق�س �إخراج الأرواح ال�رشيرة وطلب
منه �أن يتوقف عن �أخذ العالج و�أعطاه �شهادة تقول ب�أنه قد تخل�ص من تلك
الأرواح ,وقد كانت النتيجة هي حدوث نوبات ذهان �أخرى والتي حدث

�أثناءها �أنه قد قام ذلك املري�ض بتدمري الأ�سا�س يف مكان عمله وبالتايل
قد مت �إدخاله ال�سجن ملدة ثالثة �أ�شهر.
غال ًبا ما ي�أتي ذكر «اجلن» من جانب املري�ض �أو �أ�رسته كتف�سري للعديد
من مظاهراالمرا�ض النف�سية (الهالو�س والنوبات الع�صبية والكوابي�س
ونوبات الهو�س) .وغال ًبا ما ي�س�أل ه�ؤالء املر�ضى و�أ�رسهم الطبيب النف�سي
عما �إذا كان لدى ذلك الطبيب ذات الإطار املرجعي الديني ,و ُي�س�أل هذا
أي�ضا من جانب ال�صحفيني عند احلديث عن اال�ضطرابات النف�سية.
ال�س�ؤال � ً
على �أن �أتعامل مع هذا املوقف عدة م��رات ,ق��ررت �أن
كان
ولأن��ه
ّ
�أخاطب هذا املو�ضوع بطريقة حديثة �أكرث؛ فبدال من �أن �أجعل نهج «اجلن»
ال�سحري والفائق للطبيعة واملنهجي التف�سري ال�سائد للحالة املر�ضية على
مدار املقابالت النف�سية ,اقرتحت تقدمي تف�سري �آخر للمري�ض ,وهو «�أنه
ويكن �أن يكون �صالح
بح�سب القر�آن «اجلن» هو كائن حي وهو غري مرئي مُ
�ضارا �إذا متلك ج�سد الإن�سان (وهذا نوع من امل�س),
�أو �رشير وقد يكون
ً
وبالتايل ف ُيمكن مقارنة هذا بامليكروبات والباكترييا والفريو�سات».
أي�ضا ُيق ًّدم للمري�ض و�أ�رسته ملحة من حياة النبي حممد ,وهذا الأمر ُيقوي
� ً
من النظرية .لقد كان رد الفعل يف �أول الأمر جتاه التف�سري املُقرتح لهذه
القوى الغام�ضة – �أي «اجلن» – مفاجئ ثم القى قبوال ,وبعد ذلك بد�أنا
نتحدث عن جوانب �آخري من املر�ض مثل االعرا�ض والت�شخي�ص والأ�رسة
واجلوانب االجتماعية للمر�ض وو�سائل عالجه.
من الوا�ضح ج ًدا �أن هذا التف�سري لن يقبله اجلميع و�أن البع�ض �سريف�ض
هذه الطريقة احلديثة للنظر �إلى ذلك املفهوم القدمي ,وهو مفهوم موجود
م�سلما على
حتى قبل ظهور الإ�سالم� ,إال �أنه لدينا حوايل مليون ون�صف
ً
وجه هذا الكوكب ي�ؤمن بهذه الكيانات ,وذلك لأنها جزء من الكتاب الذي
يقد�سونه ,وقد ي�ستخدم البع�ض هذه املعتقدات لتف�سري مر�ض ج�سدي �أو
نف�سي� .إن عدم خماطبة هذا الأمر بطريقة �أو ب�أخرى قد ي�ؤثر �سلب ًيا على
العالقة بني الطبيب واملري�ض ,مثال �إن املري�ض الذي يقتنع �أن الهالو�س
التي يعاين منها ت�أتي من م�س اجلن له ,قد ي�سمع القليل من الأ�صوات �أو
قد ال ي�سمع �أي منها بعد مرور �أ�سابيع قليلة من العالج با�ستخدام العقاقري
امل�ضادة للذهان .وقد ُيعلّق الطبيب النف�سي بالقول�« ,إذا كنت ال ت�سمع �أي
�أ�صوات للجن بعد الآن فقد يكون هذا لأن اجلن قد ت�أثر من ت�أثري العالج,
فما ر�أيك؟»
قد يكون من النافع لنا �أن ُنذكر �أنف�سنا �أن  %80من جمموع �سكان
العامل يعي�شون يف الـ  ,LAMICوالعقيدة/املعتقدات الروحية بالن�سبة
له�ؤالء مبثابة جزء ال يتجز�أ من احلياة اليومية ,و�أن الرتدد يف خماطبة �أمر
العقيدة والروحانيات بالأمر الذي �سيظهر يف الـ  LAMICيف امل�ستقبل,
لكن يف الوقت احلايل البد �أن يتذكر الأطباء النف�سيون هذه الأمور عند
م�ساعدتهم ملر�ضاهم.
Driss Moussaoui
Faculty of Medicine and Pharmacy,
Hassan II University, Casablanca, Morocco
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 قد, بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك.2013 بالنم�سا عام
 برنامج ودورة19 قامت الأق�����س��ام بتنظيم
28  مبادئ توجيهية ون�رشت9 تثقيفية و�أنتجت
.كتا ًبا �أو ر�سالة علمية
يتم مراقبة �أداء الأق�سام من جانب �سكرتري
دعم من
ّ الأق�سام واللجنة التنفيذية وكانت ُت
جانب اللجنة الت�شغيلية التي تت�ضمن �أع�ضاء
 يعملون على تقدميWPA خ�ب�راء م��ن ال��ـ
م�ساعدة قيمة (�سولداتو�س وامريينج وهاريف
 كانت ُتقام, وعلى م�ستوى املنظمة.)و�سكليبفري
م�ؤمترات العمل التي تخ�ص الأق�سام وتجُ رى
االنتخابات كل ثالثة �سنوات وذل��ك الختيار
 �إن ت�ضمن �أع�ضاء ُج��دد �إلى.عاملني املكتب
ُ�شجع ج ًدا وكانت كل
ّ القائمة خا�صتهم بالأمر امل
الأق�سام يف الغالب حتظى باهتمام من جانب
.الأطباء النف�سيني ال�شباب
 تعمل على حت�سنيWPA لقد كانت ال��ـ
هيئتها وكيانها التنظيمي حتى يتنا�سب مع
 ومن2011  �إلى2008 خطة عملها للأعوام من
 وقد لعب املوقع الر�سمي للـ.2014  �إلى2011
 بالإ�ضافة �إلى قنوات الإعالم الأخرى,WPA
 والن�رشة الإخبارية اخلا�صةWPA (�أخبار الـ
 والبيان الإل��ك�تروين التابع للـWPA بالـ
 حتظى.هاما يف هذه العملية
ً دورا
ً )WPA
 بالكثري من التقدير علىWPA �أق�سام ال��ـ
.) وعلى قنوات الإعالم الأخرى هذه1( املوقع
ي�شرتك العديد من اخلرباء العاملني يف �أق�سام
 والتجاربICD-11  يف تطوير الـWPA الـ
أي�ضا �إن العمل
ً � ,املتعلقة بالأمر يف هذا املجال
ICD- الذي ي�ساهم يف عملية التوازن بني الـ
 يجد تدعيمه من جانبDSM-5  وال��ـ11
العديد من اخلرباء الذين هم �أع�ضاء ن�شطني يف
 يوا�صل.WPA (2- 6) العديد من �أق�سام الـ
 امل�ساهمة يف جملةWPA �أع�ضاء �أق�سام الـ
 والتي هي اجلريدة الر�سمية,عامل الطب النف�سي
 وذلك بالعديد من املوا�ضيعWPA التابعة للـ
.)13-7( ذات االهتمام
تت�ضمن االجت��اه��ات امل�ستقبلية لعمل
الأق�سام جتميع الأق�سام على �أ�سا�س االهتمامات
 ونحن ن�أمل �أن احلما�سة.والأن�شطة امل�شرتكة
أي�ضا
ً � احلالية التي ت�سود عمل الأق�سام �ست�ؤدي
لتميز املعرفة العلمية
ّ �إل��ى املزيد من العطاء
و�أي��� ً��ض��ا لعمل جت��دي��دات يف جم��ال ممار�سات
 يتطلب هذا الأمر يف.العناية النف�سية للمر�ضى
 ومن املتوقع,حقيقة الأمر خرباء متخ�ص�صني
�أن تتمكن القيادة احلالية يف الأق�سام من تقدمي
.قيم لهذه املهنة
ّ توجيه
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eleven working groups, dealing res-

104

املجلة العاملية للطب النفسي

206

تدعيمها من جانب �إحدى ع�رش جمموعة عاملة
تتعامل مع مراكز العناية املجتمعية وا�ضطرابات
التطور
الأط��ف��ال وامل��راه��ق�ين وا���ض��ط��راب��ات
ّ
الفكري واال�ضطرابات ال�شخ�صية واال�ضطرابات
الذهانية واال�ضطرابات اجل�سدية واال�ضطرابات
التفارقية واال�ضطرابات التي ترتبط بال�ضغوط
واال�ضطرابات التي تتعلق باملخدرات وتلك
أي�ضا ا�ضطرابات املزاج
التي تتعلق بالإدمان و� ً
والقلق والو�سوا�س القهري واال�ضطرابات التي
تتعلق بها وا�ضطرابات الطعام وتناول الطعام,
أي�ضا
وذلك بالتعاقب ,بالإ�ضافة �إلى ذلك هناك � ً
جمموعة م�شورة تتعلق بالبالغني املتقدمني يف
ال�سن ,وجمموعتني عاملتني على اال�ضطرابات
تقاريرا
الع�صبية وا�ضطرابات النوم ,وهذه تقدم
ً
�إلى املجموعة اال�ست�شارية لكِال من اال�ضطرابات
النف�سية وال�سلوكية و�أمرا�ض اجلهاز الع�صبي,
أي�ضا جمموعة عاملة على اال�ضطرابات
وهناك � ً
تقاريرا
اجلن�سية وال�صحة اجلن�سية ,وتقدم هذه
ً
�إلى املجموعة اال�ست�شارية لكِال من اال�ضطرابات
النف�سية وال�سلوكية وال�صحة الإجنابية.
أي�ضا �إ�صدار الف�صل ال��ذي يتحدث
لقد مت � ً
عن اال�ضطرابات النف�سية يف الـ ICD-11
بالت�شاور م��ع �أ�صحاب امل�صالح املتعلقني
ب��الأم��ر ,ومنهم ال���دول الأع�����ض��اء يف منظمة
ال�صحة العاملية والعديد من جمموعات الأطباء
وم�ستخدمي خدمات ال�صحة النف�سية و�أ�رسهم.
املكون
�إن االنتباه �إلى �إطار العمل الثقايف هو
ّ
الأ���س��ا���س��ي ,و ُتعترب املراجعة مبثابة فر�صة
لتح�سني املنفعة االكلينيكية للتق�سيمات وب�صفة
خا�صة يف ال���دول املنخف�ضة الأج���ور وتلك
املتو�سطة الأجور (.)3-1
قائما على املبادئ التوجيهية
�سيظل الف�صل ً
للتعريف والت�شخي�ص لكل اال�ضطرابات النف�سية,
ولي�س على معايري الت�شخي�ص الت�شغيلية كما يف
الـ  .DSMلقد مت حديثًا تناول مميزات النهجني
وحمدودياتهم املُحتملة ( .)10-4ومن الأفكار
الهامة التي ت�ؤيد النهج ال�سابق هو �أنه يتوافق
مع العملية االكلينيكية الطبيعية التي ال تت�ضمن
فح�ص مري�ض ما عما �إذا كانت �سل�سلة نوع
معني من الأعرا�ض موجودة �أم ال ,بل فح�ص
عما �إذا كانت خ�صائ�ص املري�ض تتطابق مع
قالب اال�ضطراب النف�سي ال��ذي جعله الطبيب
االكلينيكي يف ذهنه.
لقد كان هناك الكثري من اجلهود التي تهدف
�إلى توافق جمموعات اال�ضطرابات («قوالب»)
املُقرتحة للـ  ICD-11مع تلك املت�ضمنة يف

الـ � ,DSM-5إال �أنه �سيكون هناك العديد من
االختالفات على م�ستوى فئات الت�شخي�صات
املعينة .وبالرغم من �أنه مل يتم �أتخاذ القرارات
الأخرية التي تخ�ص مكونات الـ � ,ICD-11إال
�أنه قد مت خماطبة العديد من نقاط االختالف
والتباعد بني الـ  ICD-11والـ .DSM-5
ويف جمال اال�ضطرابات الذهانية� ,سيتم
�إزالة الت�أكيد عن االعرا�ض التي �أحتلت املرتبة
الأول��ى واخلا�صة ب�سكنيدر – يف الـ ICD-
 11كما يف الـ  – DSM-5وذلك يف و�صف
الف�صام و�سيتم حذف الأنواع الفرعية من ذلك
اال�ضطراب .وبعك�س الـ  ,DSM-5من املتوقع
�أن ُيبقي الـ  ICD-11معيار مدة ال�شهر الواحد
لت�شخي�ص الف�صام و�أال يت�ضمن العجز الوظيفي
كمعيار �إلزامي (.)11,12
�أم���ا يف جم��ال اال���ض��ط��راب��ات املزاجية,
ف ُيتوقع �أن ُت�ضاف فرط الطاقة – يف الـ ICD-
عرف
 11كما يف الـ  – DSM-5كعر�ض ُي ّ
الهو�س ,و�سيتم االع�تراف ب��أن ظهور اعرا�ض
الهو�س/هو�س خفيف �أثناء تعاطي العقاقري
امل�ضادة للذهان وي�ستمر �إل��ى ما بعد الت�أثري
النف�سي لهذا العالج ,ت�صلح لت�شخي�ص نوبات
الهو�س/هو�س خفيف ,بالإ�ضافة �إلى ذلك� ,سيتم
تعريف ا�ضطرابات الثنائي القطب  2باعتباره
كيان ت�شخي�صي مميز يف الـ ( ICD-11بينما
�أنه ُيذكر فقط بني اال�ضطرابات العاطفية ذات
ت�أثري ثنائي القطب الأخرى يف الـ .)ICD-10
�سيت�ضمن االختالف بني ال��ـ  ICD-11والـ
 DSM-5خ�صائ�ص خمتلفة حلاالت خمتلطة
وا�ضطرابات ف�صامية عاطفية ,بالإ�ضافة �إلى
ذلك� ,سيقوم الـ  ICD-11با�ستبعاد «ردود
�أفعال الثكل الطبيعي التي تتنا�سب مع ثقافة
ال��ف��رد املري�ض» ( )21-13م��ن ت�شخي�صات
نوبات االكتئاب ,وذلك متا�ش ًيا مع الـ ICD-
� 10إال �أنه يختلف عن الـ .DSM-5
يف الـ � ICD-11سيتم تعريف ردود فعل
ال�ضغوط ال�شديدة بكونها ردود فعل طبيعية
وب��ال��ت��ايل ُت�صنف يف ق�سم «ال��ع��وام��ل التي
ت�ؤثر على احلالة ال�صحية وتواجه اخلدمات
ال�صحية» ,بينما الي��زال ت�ضمن «ا�ضطرابات
ال�ضغوط ال�شديدة» يف الق�سم الذي يتحدث عن
اال�ضطرابات التي تتعلق بال�صدمات وال�ضغوط
يف الـ  ,DSM-5بالإ�ضافة �إلى ذلك� ,سيتم
�إدخال فئة ت�شخي�صية جديدة يف الـ ICD-11
و ُتدعى هذه اال�ضطرابات املركبة لكرب ما بعد
التعر�ض ل�صدمة ( )PTSDوتت�صف بوجود

ت�شوي�ش يف جم��ال العاطفة واملفهوم الذاتي
والأداء يف العالقات ,هذا بالإ�ضافة �إلى املظاهر
الأ�سا�سية الثالثة للـ ).PTSD (22
ويف جم��ال ا���ض��ط��راب��ات ت��ن��اول الطعام,
ُيتوقع �أن يتم تو�سيع فئة القهم الع�صابي يف
الـ  ICD-11وذلك عن طريق طرح متطلبات
انقطاع احلي�ض ومد معيار الوزن �إلى �أي م�ستوى
م��ن نق�ص ال���وزن وم��د معيار املعرفة حتى
يت�ضمن مظاهر لها ارتباطات تطورية وثقافية,
بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك �إن تعريف ال ُع�رس بكونه
«انخفا�ض يف الوزن يت�سم باخلطر» ُيتوقع �أن
مييز احلاالت ال�شديدة من القهم الع�صابي التي
ّ
حتمل �أق�صى عالمات اخلطر .و ُيحتمل �أن يتم
مد فئة النهام الع�صابي حتى تت�ضمن �رشاهة
الطعام املو�ضوعي و�سيتم ت�ضمن ا�ضطراب
��شراه��ة ال��ط��ع��ام كمعيار ت�شخي�صي حم��دد,
باالتفاق مع الـ ).DSM-5 (23
�سيتم تعريف ا�ضطرابات النمو الفكري
(وه��و م�صطلح يحل حمل «التخلف العقلي»)
ب��أن��ه «جمموعة م��ن احل���االت التنموية التي
تت�صف ب�ضعف كبري يف الأداء املعريف الذي
يرتبط مبحدوديات يف التعلّم وال�سلوك التالئمي
واملهارات» .و�سيتم �إبقاء الفئات الفرعية احلالية
التي تقوم على ال�شدة االكلينيكية بينما �سيتم
تعريف ال�سلوكيات الإ�شكالية بكونها مظاهر
مرتبطة (.)24
أي�ضا التقارير التمهيدية من
جتد
متاحا � ً
ً
املجموعات التي تعمل على االمرا�ض اجل�سدية
واال���ض��ط��راب��ات ال��ت��ف��ارق��ي��ة واال���ض��ط��راب��ات
ال�شخ�صية ,وذلك يف الن�رشات ( )26 ,25وجتد
�أي��� ً��ض��ا حديثًا �أك�ث�ر عمومية ع��ن املوا�ضيع
الت�شخي�صية التي ترتبط بالـ  ICD-11والـ
 ,DSM-5وذل��ك يف الأع���داد الأخ�ي�رة من
جملة عامل الطب النف�سي وغريها من اجلرائد
(مثل  .)41 -21لقد بد�أت درا�ستان ميدانيتان
تطور الف�صل
بنائيتان يف وقت مبكر يف عملية ّ
اخلا�ص بالـ  ICD-11وذل��ك لدرا�سة �آراء
الأطباء العاملني يف جمال ال�صحة النف�سية حول
العامل عن العالقات بني اال�ضطرابات النف�سية,
أي�ضا لتقدمي قرارات عن كيان التق�سيم (,42
و� ً
.)43
أي�ضا عمل ا�ستطالعني عامليني عن
مت � ً
اجت���اه الطبيب ناحية تق�سيم اال�ضطرابات
النف�سية؛ واحد بالتعاون مع جمعية العاملية
للطب النف�سي ,وت�شمل هذه حوايل  5.000طبي ًبا
نف�س ًيا من  44دولة ( )44والآخر بالتعاون مع
االحتاد العاملي للعلوم النف�سية ,وذلك مب�شاركة
 2.155عاملًا نف�س ًيا من  23دولة (.)45
يتم الآن عمل اختبار ميداين للمقرتحات

اخلا�صة ب��ال��ـ  ICD-11وذل���ك با�ستخدام
نهجني؛ الأول هو اختبار ميداين يقوم على
�شبكة الأنرتنت ويتم تنفيذه عن طريق �شبكة
املمار�سات االكلينيكية العاملية ,وهي �شبكة من
ال�صحة النف�سية الذاتية واملمار�سني العاملني
يف جمال العناية الأولية ,وتت�ضمن هذه ال�شبكة
ممار�سا
يف ال��وق��ت احل��ايل ح��وايل 10.000
ً
م�سجال من  127دولة .ت�ستخدم هذه الدرا�سات
التي تقوم على الأن�ترن��ت منهجية م�صغرة
لدرا�سة �صناعة القرارات االكلينيكية املتعلقة
بفئات الت�شخي�ص واملبادئ التوجيهية اخلا�صة
بالـ  ICD-11املُقرتح� .أما النهج الثاين فهو
االختبار امليداين ال��ذي يقوم على العيادات,
�سيقيم فائدة املبادئ التوجيهية
وه��و ال��ذي
ّ
الت�شخي�صية التابعة للـ  ICD-11املُقرتح يف
عيادات احلياة الواقعية ,مع تركيز خا�ص على
دول الأجور املنخف�ضة ودول الأجور املتو�سطة.
�سيكون هناك �سل�سلة من ال��ن��دوات التي
تطور الف�صل اخلا�ص باال�ضطرابات
تتحدث عن ّ
النف�سية التابع للـ  ,ICD-11وذلك يف امل�ؤمتر
العاملي للطب النف�سي الذي �س ُيعقد يف مدريد
ب�إ�سبانيا من � 14إلى � 18سبتمرب عام .2014
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