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الجمعية عدة برامج تعليمية وسلسلة كتب.
لقد طورت الجمعية الخطوات العريضة ألداب مهنة ممارسة طب
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زيارة موقع الجمعية اﻹلكتروني:

www.wpanet.org
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المجلة العالمية للطب النفسي
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2. McRae TW. The impact of computers on accounting.
London: Wiley, 1964.
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GS (eds). Stress analysis. London: Wiley, 1965:145-97.
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رئيس التحرير:
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مساعد رئس التحرير:
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ﺘم دﻋم ﺘرﺠﻤﺔ و ﻨﺸر اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠطب اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ

تم دعم وترجمه ونشر عدد أكتوبر  1024للمجلة العالمية للطب النفسي باللغة العربية بواسطة Eli Lilly
ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻨﺤﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺸروطﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ  Lundbeck Instituteوﻨﻘدر ﻫذا اﻟﻤﺠﻬود.
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)؟ وهل �أن فاعلية5 (�أ�سا�سية – عن طريق مكوناتها «الغري فنية (مثلe.g.,
can find on the Internet all kinds of rubbish, and that psy- during pregnancy for glycemia) be unclear or controver �إال �أن اجلدل الذي,أي�ضا العالج النف�سي
ً � و, على نتائج العالجات الدوائية, يف حالة االمرا�ض النف�سية,عنا�رصها «الفنية» جمرد وهم (يدعمها
chiatry has always been under attack. But that appraisal sial (e.g., 10). Indeed, “the lack of a gold standard against
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� ب�صورة
الدوائي
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in so
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ً
psychiatric diagnoses and the efficacy of psychiatric treat- a definition of caseness” have been recently identified as
تلوي
 لقد قام حتليل, يف حقيقة الأمر. و�أن االنتباه �إل��ى ما الفكرية التي تثري اهتمام الكاتب,�أن��ه لأم��ر حقيقي �أن كل فرد مميز عن الآخ��ر
) بتوثيق �أن العقاقري امل�ضادة للذهان وتلك امل�ضادة لالكتئاب8(  بالأمر الهام للإدراك حديث,يجعله فري ًدا فيما يخ�ص املعني والعالقات والقيم
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أي�ضا العقاقري املثبتة للحالة املزاجية فعالة (يف احلاالت امل�ستهدفة)
و� ً
على الأقل كفاعلية العديد من العقاقري املُ�ستخدمة يف جماالت �أخرى من
الطب ,وذلك عندما يكون مقيا�س املرجعية هو اختالف املتو�سط املعياري
من العقاقري الوهمية (ال ُغفل)� .أم��ا فيما يخ�ص هذا املقيا�س ,ظهرت
العقاقري امل�ضادة للذهان ب�أنها فعالة يف العالج القوي للف�صام كما كانت
أي�ضا كما
العقاقري اخلاف�ضة ل�ضغط الدم يف عالج ارتفاع �ضغط الدم و� ً
كان الكورتيكو�ستريويد 1يف عالج الربو .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ,إن فاعلية
و�سائل العالج امل�ضادة للذهان الطويلة الأمد يف منع حدوث انتكا�سة يف
حاالت الف�صام �أعلى �ستة مرات تقري ًبا من فاعلية مثبطات االنزمي املحول
لالجنيوتين�سني ( )ACEيف منع احداث القلب الكربى لدى الأفراد الذين
يعانوا من ارتفاع �ضغط الدم� .أنه لأمر حقيقي �أنه قد مت الرتويج لفوائد
اجليل الثاين من العقاقري امل�ضادة للذهان باملقارنة مع اجليل الأول من
العقاقري (مثل � ,)9إال �أن كِ ال املجموعتني من العقاقري فعالة ب�صورة كبرية.
أي�ضا �أن االختالف بني العقاقري امل�ضادة لالكتئاب
و�أنه لأمر حقيقي � ً
والعقاقري الوهمية (ال ُغفل) يقل ب�صورة كبرية على مدار العقد احلايل (مثل
� ,)10إال �أن التف�سري الأ�سا�سي وراء هذا الأمر يحتمل �أن يكون ب�سبب ات�ساع
مفهوم االكتئاب.
بالطبع لدى و�سائل العالج الدوائية والنف�سية خا�صتنا حمدودياتها,
ومن اجليد �أن ن�ؤكد عليها� ,إال �أنه من االمور التي تثري ده�شتي هي �أن
احل�ساب املف�صل لهذه املحدوديات ال يليه تخطيط م�ساوي له لتعيني
البدائل .مرة �آخري ,البد �أن نتعلم من املا�ضي .لقد �شاهدت يف العديد من
املواقف يف بلدي نتائج الت�شوية الع�شوائي للتقنيات العالجية خا�صتنا؛
فقد �شاهدت االنحدار املهني التدريجي يف تقدمي العناية و�شاهدت الفراغ
العالجي ممتل ًئا بالكثري من التدخالت «االختبارية» التي قد مت اختبارها
أي�ضا بال �أيه
بدون �أي بروتوكول �أو �أي موافقة من جانب جلنة اخالقيات و� ً
موافقة مكتوبة من جانب امل�ستخدم املُ�شارك ,وقد مت ت�صنيفها ب�صورة
مبا�رشة بكونها «ممار�سات جيدة» ,وذل��ك غال ًبا ما يكون بتدعيم من
التوجه الفكري اخلا�ص بالأطباء امل�شاركني
جانب �سيا�سيني ي�شاركون
ّ
وبدون �أي نوع من التقييمات الر�سمية للنتائج .وقد ر�أيت احلما�سة الأولية
للأطباء وهي تتثبط مما �أدى �إلى التقاعد املبكر لأجيال عديدة من االطباء,
أي�ضا �آمال الآباء الأولية وهي تتحول �إلى مترد؛ فقد ر�أيت بع�ض
و�شاهدت � ً
حاالت االنتحار امل�أ�ساوية ل�شباب يعانوا من اال�ضطراب ثنائي القطب
وقد انقطعوا عن تعاطي العقاقري املثبتة للحالة املزاجية ,بل وقد �أحلوا
حملها اال�شرتاك يف تعاون اجتماعي ,وذلك لأن «حتليل االحتياج» قد
أي�ضا حاالت تعاطي ال عقالنية للعقاقري
�أملى عليهم فعل ذلك .وقد ر�أيت � ً

امل�ضادة للذهان وذلك بجرعات كبرية وبغري و�صف ,وذلك من جانب
�أطباء مل ي�شعروا ب�أهمية تعلّم ا�ستغالل هذه العقاقري ب�صورة جيدة ,وذلك
التطور
أي�ضا
لأنهم اعتربوها جمرد عن�رص هام�شي من العناية .لقد �شاهدت � ً
ّ
التحيز
الناجت للعديد من الآثار اجلانبية ال�شديدة التي مت ا�ستغاللها لت�أكيد
ّ
الفكري �ضد تلك العقاقري.
مل �أكن �أحب �أن ارى كل هذه على امل�ستوى الدويل؛ بل كنت �أف�ضل �أن ارى
ممار�سة يتم فيها تقييم كِ ال من العنا�رص الفنية والغري فنية ,حيث ُيعرتف
أي�ضا يتم
فيها مبحدوديات معرفتنا احلالية التي تخ�ص كِ ال العن�رصين ,و� ً
فيها جتميع املزيد من الدالئل التجريبية عن ت�أثري كِ ال العن�رصين ,يقودها
حتيز ب�سبب �أي �رصاعات من �أي نوع.
الدافع العلمي احلقيقي وبال �أي ّ
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 �إال �أن هذا الأمر مبثابة هدف يف جمال الطب النف�سي بالرغم من التقدم الكبري الذي حدث يف �إدراكنا,�رسيعا حقيقة يف جمال الطب اجل�سدي
ً لقد �أ�ضحى الطب ال�شخ�صي
 �إال �إننا الزلنا, يعتمد الطب الوقائي على �إتاحة الأدوات التنب�ؤيه.للعمليات الكيميائية حيوية والوراثية والع�صبية حيوية التي تقف وراء اال�ضطرابات النف�سية الكبرية
medicine is rapidly becoming a reality in today’s physical medicine. However, as yet this is largely an aspirational goal in psy,اPersonalized
ا�ستباقي
نهجا
املعروفة – ال ت
 �إن �أنظمة الت�شخي�ص خا�صتنا – مع تركيزها على االمرا�ض القوية, بالإ�ضافة �إلى ذلك.نفتقر �إلى هذا الأمر يف جمال الطب النف�سي
ً
ً �ؤيدsignificant
chiatry,
despite
advances in our understanding of the biochemical, genetic and neurobiological processes underlying major mental
لت�صنيف
إكلينيكي
�  منوذجmedicine
نحن نقدم هنا
.الفوائد
أف�ضلavailability
� إمكانية تقدميof� التدخالت
لدىtools;
ا�ضطراب يكون
املبكرة من �أي
� �أنهthese.
 حيث,الوقائي
عن النهجour
ناهيك
disorders.
Preventive
relies
on the
predictive
in psychiatry
we stillاملراحل
largelyأثناء
lack
Furthermore,
current
diagnostic
systems,
their بع�ض
focusيفon
well-established,
do notأي�ضا
support
a pre-emptive,
alone
preventive,
املمكن
والتي من
املنهجيةwith
التقييمات
بالفعل
احليوية التي مرتlargely
العالماتchronic
من �أمثلةillness,
بع�ضا
من اال�ضطراباتletللعديد
وذلكa ,املراحل
ً �سنناق�ش
ً � و,النف�سية
approach,
it is during
the early
stages االمرا�ض
of a disorder
that– interventions
have the
offer the
benefit.
present
على
أي�ضا ي� ّؤكد
� و,النف�سي
تطور املر�ض
النف�سية �أثناء
تطور علم
االعتبار – وبكل و�ضوح
يفpotential
هو �أنه ي�ضعtoالنموذج
هذاgreatest
 �إن ميزة.هذا
 العملHere,
يف �إطارweإدخالها
� a
ً since
ّ
clinical staging model for severe mental disorders and discuss
examples of biological markers that have already undergone some systematic
للتعديل
القابلand
الفردي
اخلطر
ا�ستهداف
منا�سبة تعمل على
تدخالت
عن طريق تقدمي
وذلك
كن حتويلهof
 مُويthis
 بل,أحوال
من ال
أمر املحتوم
املر�ض هو بال
 �أن تطورof
evaluation
that
could
be integrated
into such
a framework.
The
advantage
model
is حال
that أيit� يف
explicitly
considers
the evolution
خطر
أي�ضا تقليل
أو
�
املر�ض
بداية
من
الوقاية
ت�شمل
أ�صبحت
�
حتى
العالجية
التدخالت
من
املحددة
االهداف
تو�سيع
مت
فقد
وبالتايل
.الوقائية
العوامل
أي�ضا
� وbe
ً �منوه و
ً can
psychopathology
during
the
development
of
a
mental
illness
and
emphasizes
that
progression
of
illness
is
by
no
means
inevitable,
but
ّ
altered by providing
appropriate
that target
individual
riskمنوذج
and protective
specific
of therapeutic
واالجتماعية
العوامل البيئية
جديدة علىinterventions
ت�سهيل �إدخال بيانات
يعمل على
أي�ضا �أن
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 ب�إمكان.تعقيدا
 الأكرثThe
العالجية
أنظمةgoals
املتعلق بال
الأذى
ً � modifiable
ً factors.
intervention are therefore broadened to include the prevention of illness onset or progression, and to minimize the risk of harm associated
نف�سي
 و�سيمكننا هذا الأمر من تقدمي خطوة كبرية جتاه تطوير طب,واحليوية التي ت�ؤثر على املر�ض النف�سي �إلى البنية التحتية الإكلينيكية والت�شخي�صية خا�صتنا
with more complex treatment regimens. The staging model also facilitates the integration of new data on the biological, social and environ.ا�ستباقيin the
mental factors that influence mental illness into our clinical and diagnostic infrastructure, which will provide a major step forward
development of a truly pre-emptive psychiatry.

 ال�صحة النف�سية, الطب النف�سي اال�ستباقي, الطب ال�شخ�صي, التدخالت املبكرة, اال�صالح الت�شخي�صي, ت�صنيف املراحل الإكلينيكية, عالمات حيوية:كلمات مفتاحية
Key words: Biomarkers, clinical staging, diagnostic reform, early intervention, personalized medicine, pre-emptive psychiatry, youth
mental
لل�شباب
health

(World Psychiatry 2014;13:211–223)

 �إن عوامل اخلطر, وعلى �أب�سط امل�ستويات.)9( املراحل الذي �سنقدمه الح ًقا
ت�شكل
الإكلينيكية وتلك املتعلقة باخل�صائ�ص �أو احلالة ال�شخ�صية والتي
As many areas of clinical medicine move towards the
.حمددة
ولي�ست
 ب�سيطة,احلاليةorالتكهنية
املعايري
�أ�سا�س
introduction of
more
personalized
stratified
treatment
selection
(1),عوامل
linked
the stage
of illness
which one
املتعلقة
اخلطر
 عنto
التف�صيلية
املعرفة
من غيابatوبالرغم
presents
for� care,
we areبع�ض
still أق�ترح
early� in
the process
evalua�رون
�أيتون و�آخ
الكتاب مثل
,النف�سية
االمرا�ضofببدايات
tion of the relevance of clinical staging for major psychiatric
كاملة
) ب�أن االعرا�ض الأولية الفرعية قد ُتعترب عوامل خطر لبدايات10(
disorders (2-4).
أوليةClinical
لأهداف الstaging
 ُت�صبح اin
وقدpsychiatry
,واالكتئاب ال�شديد
ال�ضطرابات مثل
buildsالف�صام
on strong
epidemiological evidence indicating that what we.الوقائية
regardللتدخالت
as major
mental
illnesses
evolve
over
time
in
terms
of
clarity
 ال يوجد حتى الآن عالمات حيوية (اخل�صائ�ص احليوية التي يمُ كنand
severity. The staging model aims to differentiate earlier and
لو�سائل
قيا�سها والتي ت�شري �إلى العمليات امل�سببة للأمرا�ض �أو اال�ستجابة
milder clinical phenomena from those that mark illness proملفات
عمل
 منextension,
اخلطر التي تمُ كّن
عالمات
غريها من
)) �أو11( العالج
gression and
moving
outside
the traditional
diagوالتزال
يف الطب
واالختيارات
التكهنon
ت�سهيل
إمكانها
�ب
nostic ,النف�سي
boundaries
toالعالجية
place strong
emphasis
where
a person
sits
within
the
evolution
or
resolution
of
his/her
illness.
 �إال �أنه ُيحتمل �أن,التدخالت ال�شخ�صية �أو الطبقية بالأمر الذي نتطلع �إليه
Advances in research, particularly in the area of early psy.يكون يف متناول اليد
chosis, have shown that treatment in the very early stages of
الفي�سيولوجيا
على فكرةsignificantly
املراحل الإكلينيكية
يقوم
illness can produce
betterت�صنيف
clinicalمفهوم
and functional
ؤدي
�إمكانها �أن ت
– ( �سريها3,5-7).
 على مدارThis
 معينةresearch
 عند مرحلةhas
– التي
املر�ضيةthe
outcomes
for�بpatients
opened
way
for
a
paradigm
shift
in
psychiatry:
the
movement
 هناك احتياج قوي �إلى تطوير, والختبار هذا املفهوم. قوي �أو متدرجtowards
�إلى داء
a pre-emptive, rather than largely palliative, psychiatry (8).
بالفي�سيولوجيا
معرفتنا بعالمات املر�ض التي ترتبط ب�صورة مبا�رشة
Preventive medicine, including pre-emptive psychiatry,
.املر�ض
عمليات
تتبع مدى
إمكانية
� إ�ضافة �إلى ذلك
 باat
ولديها
requires
predictive
tools.
Predicting
whoلis
risk,املر�ضية
of develاالعرا�ض
 وكِ �لاallows
احليويةfor
العالمات
بني خمتلف
وباختبار العالقة
oping anمن
illness
the possibility
of preventive
interventions,
while
predicting
an
individual’s
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a reality
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medicine today,
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وبالرغم من �أن العديد من جماالت الطب الإكلينيكي تتجه نحو �إدخال
مبرحلة
) الذي يرتبط1( املزيد من اختيارات العالج ال�شخ�صي �أو الطبقي
plement the nomothetic staging approach described below
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يقوم ت�صنيف املراحل الإكلينيكي يف الطب النف�سي على �أدلة وبائية
Despite the lack of detailed knowledge of the risk factors
معforيتطور
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البحث
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وبالرغم من �أن هذا الأمر قد �أ�صبح حقيقة يف املجاالت الأ�سا�سية
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إلىfurthermore,
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وبالرغم من الغياب احلايل للمعلومات التف�صيلية التي تربط بني
الأمن��اط الظاهرية الإكلينيكية والفي�سيولوجيا املر�ضية املحددة ,من
املمكن تقدمي �إطار عمل منوذج نافع لت�صنيف املراحل يقوم على تقدمي
مظاهر �إكلينيكية (ال�صورة رقم  .)1نحن نقرتح �أن االمرا�ض النف�سية
معر�ضا لهذا النوع من اخلطر
ال�شديدة تتطور من حالة يكون فيها الإن�سان
ً
وال يظهر عليه �أيه اعرا�ض (املرحلة �صفر) ,وذلك �أثناء مرحلة مبد�أيه من
االعرا�ض العامة الغري متمايزة ,مثل قلق ب�سيط واعرا�ض اكتئاب واعرا�ض
أي�ضا تظهر اعرا�ض جديدة
ج�سدية ,يليها حالة ت�سوء فيها هذه االعرا�ض و� ً
أي�ضا برتاجع وظيفي
�
و
ترتبط ب�صورة �إكلينيكية بت�أثريات اعرا�ض حمددة
ً
تطور
و�سلوكي (املرحلة  .)1ومن اجلوانب التي تت�أثر لدى ال�شباب هي ّ
ال�شخ�صية والأداء ,والبد �أن يدخل هذا ال ُبعد يف تعريف ت�صنيف املراحل,
وذلك بدال من ف�صلها يف حمور �آخر .قد يحدث بعد ذلك مزي ًدا من تقدم
املر�ض ,مما ي�ؤدي �إلى حدوث �أول نوبات من بداية كاملة للأعرا�ض/
عر�ض (املرحلة  ,)2وقد يليها ظهور اعرا�ض ثابتة وقوية وانتكا�سات
أي�ضا مر�ض
متكررة و�ضعف م�ستمر (املرحلة � )3أو ما هو �أكرث �شدة و� ً
متوا�صل (املرحلة  .)4-2( )4قد يحدث حالة من الهدوء والت�سكني يف كل
مرحلة ,بالرغم من �أن هذا الأمر �أقل احتماال يف املراحل املتقدمة (ال�صورة
رقم .)1
قد ترى يف هذا النموذج «خطوات تدريجية» ولي�س تدرج ب�سيط يف
ال�شدة ,وذلك بني «االعرا�ض التي مت ت�سكينها» (من الذهان �أو ا�ضطرابات
املزاج ال�شديدة) يف املرحلة � ,1أما يف املرحلة  2وما يليها ,فقد ترى بداية
أي�ضا
وثبات لأعرا�ض تامة الن�ضج .من املُقرتح �أن يزيد خطر تقدم الداء و� ً
حدوث ثبات �أو انتكا�سة يف كل مرحلة� ,إال �أن هذا جمرد جزء تربيري ملا
هو يف الأ�صل مرحلة ا�ستك�شافية لطرح �إطار عمل فئوي على ما يكون
خالف ذلك ُبعدي يف طبيعته.
�إن الأمر الذي يقف وراء �إطار العمل هذا (على الأقل عند تطبيقه على
بدايات اال�ضطرابات لدى ال�شباب) هو االفرتا�ض الذي يقول ب�أن ظهور
ومثابرة االمرا�ض النف�سية يقوده عوامل خطر ,والتي يكون البع�ض منها
مبثابة عوامل �ضعف مبكرة �أو عالمات يف اخل�صائل ال�شخ�صية (مثل النمط
اجليني وحدوث عدوى داخل الرحم وخربات الطفولة ال�سلبية وبدايات
التعلّم يف �سن الطفولة واال�ضطرابات ال�سلوكية �أو التنموية) ,بينما يظهر
البع�ض الآخر يف وقت مت�أخر ,والذي من املالحظ �أنه يظهر يف مراحل

ما بعد البلوغ �أو القريبة منها (مثل ال�ضغوط احلياتية والتنموية وتعاطي
املخدرات املحظورة وغريها الكثري) .هناك افرتا�ض يقول ب�أن على الأقل
البع�ض من هذه العوامل الأخ�يرة ,والتي قد ت�ؤثر لي�س فقط على البداية
أي�ضا على خطر ثبات املر�ض وتقدمه ,قد تكون قابلة للتغيري (مثل
بل � ً
الكحوليات وخم��در احل�شي�ش �أو غريها من �إ���س��اءة تعاطي عقاقري ما
والظروف االجتماعية املعاك�سة والوحدة االجتماعية).
يف هذا النموذجُ ,يقرتح �أن الثبات احلقيقي للمر�ض وتقدمه مع مرور
أمرا ُيحدده تفاعل البيئة الوراثية بني الفيزيولوجيا املر�ضية التي
الوقتً � ,
أي�ضا بتوازن
�
و
العوامل
من
وغريها
وراثية
بعوامل
أثرة
�
مت
وراءه,
تقف
ً
عوامل اخلطر الأخرى �أو العوامل الوقائية .يف منوذج العمل هذا ,ت�صبح
أي�ضا الفي�سيولوجيا املر�ضية التي تقف وراءها,
العوامل القابلة للتغيري ,و� ً
الهدف الرئي�سي للتدخالت الوقائية.
لدى هذا النموذج موقفًا وقائ ًيا ,م�ؤك ًدا �أن تقدم املر�ض �أو «االنتقال»
من مرحلة �إلى �آخري بالأمر احلتمي ب�أي حال من الأحوال .وبالتايل فقد
مت تو�سيع الهدف املحدد من التدخالت العالجية حتى �أ�صبحت ت�شمل منع
بداية املر�ض �أو تقدمه وتقليل خطر ال�رضر املتعلق ب�أ�شكال العالج املعقدة
التي ُتقدم عاد ًة �إلى ه�ؤالء الذين يعانوا من ا�ضطرابات �شديدة �أو ثابتة �أو
متكررة� .إن الت�أكد من �أن املرحلة املبكرة من العالج �أكرث �أما ًنا ب�صورة
وا�ضحة مبثابة املبد�أ الأ�سا�سي ال��ذي ي� ّؤيد الطب الوقائي والتدخالت
املبكرة .من مميزات هذا النموذج الأخرى هو �أنه ُي�س ّهل �أمر �إدخال بيانات
جديدة على العوامل احليوية واالجتماعية والبيئية التي ت�ؤثر على املر�ض
النف�سي �إلى البنية التحتية الت�شخي�صية الإكلينيكية خا�صتنا .نحن ن�سعى
يف الأ�سا�س �إلى �إحالل منوذج ت�صنيف املراحل الإكلينيكي التنميطي بعمل
تق ّدم يف �إطار عمل �إكلينيكي �أكرث قوة.
املطولة التي تقدم تقييمات
احليوية
من الوا�ضح �أن تعريف العالمات
ّ
دقيقة لتقدم املر�ض وعالمات اخلطر ,بالأمر الفائق الأهمية .ومن الناحية
املثالية ,البد �أن ترتبط هذه العالمات بفي�سيولوجيا مر�ضية متعلقة بالأمر
والبد �أن تعمل على تعزيز �إدراكنا عن التقنية احليوية التي تقف وراء بداية
تقدم املر�ض� .سنناق�ش هنا بع�ض الأمثلة عن كيف �أن بع�ض العالمات
احليوية املعينة التي مرت بالفعل بتقييمات منهجية يمُ كن �إدخالها يف
أي�ضا با�ستعرا�ض البع�ض
�إطار عمل ت�صنيف املراحل الإكلينيكية ,و�سنقوم � ً
من عوامل اخلطر املتكررة اخلا�صة باملراحل املبكرة من اال�ضطرابات
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النف�سية يف جم��ال العالمات الع�صبية حيوية وغريها من العالمات
احليوية .قد تعك�س هذه العالمات احليوية �آليات �سببية (مثل عالمات
القلق الت�أك�سدي والعالمات الوراثية) �أو نتائج الفي�سيولوجيا املر�ضية
(مثل التغيريات الإدراكية والتغيريات الهيكلية والفي�سيولوجية) ,وقد يعمل
البع�ض على انعكا�س كِ الهما (مثل االلتهابات) ,وقد يكون لبع�ض العالمات
(مثل نتائج الت�صوير) قيمة تكهنية و�/أو ت�شخي�صية ( ,)12بينما قد يقرتح
البع�ض الآخر تدخالت عالجية جديدة (مثل �أ�سيتيل  Nواحما�ض اوميجا
 3الدهنية ,وذلك للقلق الت�أك�سدي والعوامل امل�ضادة لاللتهاب يف حاله
االلتهابات (.))14 ,13

العالمات الإدراكية
لقد عمل �أمر فح�ص العوامل الإدراكية يف اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة
على الرتكيز على الإدراك الع�صبي والعمليات النف�سية التي تقف وراء
ال�سلوكيات التي متليها الأهداف ,مثل االنتباه والذاكرة العاملة و�رسعة
الأداء والتعلم والذاكرة والوظائف التنفيذية والوظائف الفكرية العاملية
التي منها اختبار الذكاء� ,إال �أن املعرفة االجتماعية والبنية املتعلقة بها
بل وامل�ستقلة عنها والتي تت�ضمن الإدراك والتف�سري وت�شغيل املعلومات
أي�ضا فحو�صات مكثفة ,وت�شمل جماالت
االجتماعية ,كل هذه قد تلقت � ً
املعرفة العاطفية ونظرية العقل واال�ستقبال/املعلومات االجتماعية
و�أ�سلوب الإ�سناد.
�إن الإدراك الع�صبي والإدراك االجتماعي مبثابة عالمات قيمة يف
مفتاحا بخ�صو�ص الفي�سيولوجيا
من��وذج ت�صنيف املراحل؛ فقد تقدم
ً
املر�ضية التي تقف وراء املر�ض و�/أو امل�سببات الوراثية (مثل الأمناط
أي�ضا وبقوة بالأداء وبال�ضعف ,وذلك يف نطاق
الظاهرية الداخلية) ,ترتبط � ً
عن�رصا �أ�سا�س ًيا يف تعريف
وا�سع من اال�ضطرابات النف�سية (التي متثل
ً
مرحلة املر�ض) ,وذلك ب�صورة م�ستقلة عن االعرا�ض ( 15و , )16ويمُ كن
أي�ضا ت�سهل التدخالت
تقييمها ب�سهولة يف املوا�ضع الإكلينيكية ,وهي � ً
(.)17
هناك الكثري من الأدلة عن املعرفة الع�صبية ,وهناك الكثري منها عن
العجز الإدراكي عرب املراحل الإكلينيكية املفرت�ضة يف حالة الذهان ,وذلك
باملقارنة مع الأ�صحاءُ .يرى العجز الذي ي�صل �إلى  0٫5من االنحراف
املعياري وال��ذي هو �أقل من حاالت الأ�صحاء ,يف امل�ؤ�رشات العاملية
أي�ضا يف حاالت العجز املحدد والوا�ضح,
مثل اختبار الذكاء ( )20-18و� ً
وب�صفة خا�صة يف الذاكرة اللفظية واملرئية والذاكرة العاملة والتمييز
ال�شمي (ذو عالقة بحا�سة ال�شم) والإدراك االجتماعي ( .)22,21,18لقد
وجد حتليل تلوي حديث �أن ن�سبة العجز تكون �أكرب لدى الأفراد الذي هم
�أمام ن�سبة �أعلى من اخلطر ,ويحدث لدى ه�ؤالء فيما بعد �أن تتقدم بدايات
اطياف الف�صام بالكامل ,وهذا باملقارنة مع ه�ؤالء الذين ال يحدث هذا
الأمر معهم (.)21
�أما لدى مر�ضى النوبات الأول��ى من الف�صام ,فيظهر عليهم حاالت
�ضعف ت�تراوح من متو�سطة وحتى كبرية (� SD 1٫20 -0٫64أقل من
الأ�صحاء) وذلك يف كل جماالت الإدراك الع�صبي ,والتي منها اختبار
الذكاء واملعرفة االجتماعية ,بينما تظهر �أكرث �أ�شكال ال�ضعف ال�شديدة
يف الذاكرة اللفظية املبا�رشة و�رسعة معاجلة املعلومات ( .)23يت�شابه
منط هذا ال�ضعف وحجمه مع تلك الأمناط التي �أتى بها حتليل تلوى قام
عمرا ويعانوا ب�شدة �أكرث (� SD 1٫57 -0٫46أقل من
على مر�ضى �أكرب ً
8
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الأ�صحاء) ( .)24بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد �أكدت درا�سات مطولة �أن امللف
اخلا�ص ب�ضعف الإدراك الع�صبي و�شدته مييل �إلى �أن يكون ثاب ًتا �إلى ما
ي�صل �إلى �أول ع�رشة �سنوات من املر�ض ( )25ولفرتات ت�صل �إلى �ستة
�سنوات لدى املتقدمني يف العمر ممن يعانوا من ف�صام �شديد (.)26 -24
أي�ضا �إلى وجود ثبات ن�سبي يف املعرفة
لقد �أ�شارت االكت�شافات الأولية � ً
االجتماعية ,وذلك على مدار املراحل املبكرة وحتى املراحل املت�أخرة من
الذهان (.)27
من الهام �أن يكون هناك ملحوظات حتذيرية تخ�ص عدم جتان�س
اال�ضطرابات الذهانية ,وذلك لأنه يوجد دليل ب�أن بع�ض املجموعات
الفرعية املعينة (�أي ه��ؤالء الذين يعانوا من اعرا�ض م�ستمرة و�ضعف
يف الأداء) قد ميروا بتدهور يف الإدراك ( ,)24لكن تدل هذه االكت�شافات
جمتمعة �أن كِ ال من الت�أخر الإدراكي (�أي الف�شل يف النمو ب�صورة طبيعية)
والت�أخر التدريجي الذي يحدث ب�صورة �أولية فيما بني مرحلة ما قبل
الإ�صابة بالذهان و�أولى نوبات الذهان قد يحدث ,ويليها ثبات ملحوظ
يف العجز.
أي�ضا توثيق جيد عن وجود �ضعف ع�صبي يرتاوح بني املتو�سط
�
هناك ً
وال�شديد ,وذلك يف حاالت الثنائي القطب من الفئة الأولى ( .)29 ,28جند
�أن التعلّم اللفظي والذاكرة والأداء التنفيذي واالنتباه و�رسعة املعاجلة
من �أكرث الأم��ور التي تكون �ضعيفة با�ستمرار ,مع القليل من االحتفاظ
أي�ضا حاالت �ضعف متو�سطة �شبيهة
بالقدرة اللفظية والذكاء (ُ .)28يالحظ � ً
يف حاالت الثنائي القطب من الفئة الثانية ( ,)30وجند �أن هذا ال�ضعف
مبكرا يف م�سار اال�ضطراب الثنائي القطب (املرحلة ,)2
الإدراك��ي يظهر
ً
�إال �أنه �أقل �شدة عنه يف مراحل املر�ض املتقدمة ( ,)33-31وقد قامت
درا�سات م�ستقطعة ب�رشح العالقة بني درجة عجز الإدراك الع�صبي وعدد
أي�ضا مدة املر�ض ( .)32 ,31وب�صفة عامة ,لي�س العجز
النوبات املزاجية و� ً
الع�صبي الإدراكي يف حالة الثنائي القطب بالأمر ال�شديد كالذي نراه يف
حاالت ا�ضطرابات الذهان (.)34 ,29
وبعك�س اال�ضطرابات الذهانية ,يبقى وج��ود ال�ضعف الع�صبي
الإدراك��ي الذي ي�سبق بداية النوبة الأولى من الهو�س (املرحلة من �صفر
و�ضوحا ,وذلك ب�سبب �أنه قد مت عمل القليل من الدرا�سات .وقد
�إلى � )1أقل
ً
ظهر وجود وظائف فكرية عاملية �سليمة لدى الأطفال الذين ظهر عليهم
فيما بعد اال�ضطرابات الثنائية القطب (� ,)35 ,19إال �أن هناك دليل �أويل
لبع�ض حاالت العجز الع�صبي الإدراكي املعينة ,باملقارنة مع اال�صحاء
يتطور لديهم فيما بعد ا�ضطراب
من ال�شباب الذين هم �أمام خطر والذين
ّ
االطياف الثنائي القطب ( .)37 ,36تتواجد حاالت العجز الإدراكي الع�صبي
املعتدل لدى الأق��ارب من الدرجة الأول��ى ,هذا بالرغم من �أن املجاالت
اخلا�صة املت�ضمنة مت�ضاربة ( .)28,29,38تقرتح هذه االكت�شافات
جمتمعة �أن العجز الإدراكي الع�صبي يظهر بعد بداية الظهور الكامل لداء
الثنائي القطب وقد ي�شتد تدريج ًيا مع �إزمان املر�ض� ,إال �أن دوره كعالمة
خطر حمددة مبكرة يبقى غري قوي ,حيث �أن القليل من الدرا�سات قد ركزت
على املراحل ال�سابقة للمر�ض ومرحلة البداية.
وبينما �أن العجز الإدراكي الع�صبي بالأمر ال�شائع يف حاالت االكتئاب
�أحادي القطب� ,إال �أن الدليل على تقدم املر�ض ال يزال بالأمر الغري وا�ضح,
ويرجع هذا ب�صورة كبرية �إلى حمدودية الت�شخي�صات امل�سبقة والدرا�سات
املطولة� .أما لدى املراهقني وال�شباب وكبار ال�سن الذين يعانوا من اكتئاب,
فهناك دليل عن ال�ضعف الذي يحدث يف العديد من جماالت الإدراك الع�صبي,
مع �ضعف م�ستمر يف القدرات الوظيفية التنفيذية وال�رسعة احلركية والذاكرة

اللفظية واملرئية ( .)45-39يظهر العجز يف حاالت االكتئاب اخلفيفة
واملتو�سطة وال�شديدة ,وذلك مع وجود عالقة وا�ضحة بني �شدة االكتئاب
وال�ضعف الإدراكي الع�صبي ( ,)39,43,45,46بالإ�ضافة �إلى ذلك ,يبدو �أن
االكتئاب الداخلي املن�ش�أ (ال�شخ�صية ال�سودوية) املتعلق باالكتئاب الغري
داخلي املن�ش�أ ,يرتبط بنق�ص يف الإدراك الع�صبي (.)39,43,46
متيل كل هذه االكت�شافات جمتمعة �إل��ى اق�تراح �أن �ضعف الإدراك
الع�صبي يعتمد على احلالة ,ومع ذلك يبقى بالأمر الغري ُمقرر ما �إذا كان
أي�ضا ظاهرة تقوم على
�ضعف املعرفة الع�صبية يف حالة االكتئاب يعك�س � ً
اخل�صائل ال�شخ�صية ( .)47 ,41لقد اكت�شفت درا�ستان قامتا على ن�سل �أمام
خطر وراثي للإ�صابة باالكتئاب� ,أنه ال يوجد �ضعف ُيذكر يف �أداء الإدراك
الع�صبي باملقارنة مع الأ�صحاء ( .)48,49لقد قُدمت تقارير عن ال�ضعف
الب�سيط الذي ي�سبق املر�ض يف حالة ال�رسعة احلركية النف�سية واالنتباه,
وذلك يف درا�سة واح��دة قامت على الأطفال الذين قد ظهر عليهم فيما
بعد االكتئاب االحادي القطب ( ,)50بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد مت التقرير
عن �ضعف خفيف مرت�سب لدى مر�ضى متقدمني يف العمر ويت�سم املر�ض
لديهم ب�أنه يف مرحلة �سكون ,وذلك ب�صفة خا�صة يف الوظائف التنفيذية
(� ,)41,42إال �أن الدرا�سات التي قامت على املر�ضى يف حالة هدوء املر�ض
�ضئيلة ج ًدا ,والعالقة بني اخللل الوظيفي يف الإدراك الع�صبي وبع�ض
العوامل مثل الفئة العمرية والعمر عند بداية املر�ض ومدة املر�ض وعدد
تقريرا عن
النوبات ,بالأمر املبهم ( .)51 ,46 ,43لقد قدمت درا�سة واحدة
ً
العالقة بني عجز الإدراك الع�صبي والنوبات املتكررة ( ,)52مقرتحة يف
ذلك وجود م�سار تقدمي للمر�ض ,بينما مل جتد درا�سات �آخري مثل هذه
العالقة ( .)43هناك احتياج �إلى املزيد من العمل لتمييز ال�ضعف الإدراكي
فيما يخ�ص اخل�صائل ال�شخ�صية والإظهارات التقدمية للمر�ض الذي ي�سبب
االكتئاب.
يف خال�صة الأم��ر ,هناك القليل ج � ًدا من الدرا�سات املطولة التي
عملت على درا�سة احلالة الإدراكية يف املرحلة التي ت�سبق املر�ض وحتى
أي�ضا يف مراحل املر�ض ال�شديدة ,وب�صفة خا�صة يف
النوبات الأولى و� ً
حاالت الثنائي القطب واالحادي القطب ,ومع ذلك ,تقرتح مناذج الإدراك
بح�سب مراحل املر�ض �أن �ضعف الإدراك الع�صبي قد يعك�س كِ ال من �ضعف
التطور الع�صبي والعجز التدريجي الذي يرتبط باملر�ض ,وذلك
خ�صائ�ص
ّ
يف االمرا�ض النف�سية املعقدة� .إن الدليل الذي يخ�ص الإدراك االجتماعي
تطورا� ,إال �أنه بد�أ يتوازى مع االكت�شافات التي تخ�ص الإدراك الع�صبي,
�أقل
ً
وذلك على الأقل يف حالة اال�ضطرابات الذهانية.
يبدو �أن نقاط االختالف بني ا�ضطرابات الذهان واال�ضطرابات
الثنائية القطب تتمثل يف ال�شدة و�أمناط التقدم� ,أما العجز الإدراكي فهو
وا�سع ب�صورة �أكرب و�شديدة عرب كل مراحل املر�ض ,وذلك يف حالة الذهان,
باملقارنة مع اال�ضطرابات الثنائية القطب .ففي حالة الذهان ,يحدث
�أكرب تقدم يف العجز الإدراكي بني مرحلة البداية الفرعية ومرحلة البداية
و�ضوحا بعد بداية
الكاملة للمر�ض حيث ي�صبح االنحدار الإدراكي �أكرث
ً
أي�ضا مع زيادة النوبات .وبالرغم من �أن العجز
اال�ضطراب الثنائي القطب و� ً
الإدراكي الع�صبي الذي يرتبط باحلالة بالأمر الوا�ضح يف حالة االكتئاب,
تقدما مما يعمل على �إبعاد �أي ت�أكيدات قوية
�إال �أن جمال الأبحاث �أقل ً
تخ�ص ال�ضعف وتقدم املر�ض.
ولكي نحدد وبدقة توقيت التدهور الإدراك��ي ومنوذجه ,نحتاج �إلى
املزيد من الدرا�سات املطولة لعمل مقارنة ب�صورة ت�سل�سلية للوظائف
تطور
الإدراكية للعينات املتطابقة التي تكون �أمام خطر ,وذلك قبل وبعد ّ
البداية الكاملة من اال�ضطرابات الذهانية.

عالمات املخ البنيوية
لقد مت حديثًا ا�ستعرا�ض دليل الت�صوير الع�صبي لت�صنيف املراحل
االكلينيكية يف حالة اال�ضطرابات الذهانية ( ,)53وال ت�سمح امل�ساحة هنا
�إال لتقدمي جمرد ملخ�ص .لقد جتمع كم كبري من الكتابات املو�ضوعية,
مو�ضحة حدوث تغيريات كبرية يف بنية املخ لدى الأقارب الذين ال يظهر
عليهم اعرا�ض وهم �أمام خطر الإ�صابة بالف�صام .وقد �أظهر حتليل تلوي قام
انخفا�ضا جي ًدا يف حجم املادة الرمادية ,وب�صفة
به بو�س و�آخرون ()54
ً
أي�ضا .قد متيل
خا�صة يف منطقة احل�صني� ,إال �أنها منت�رشة ب�صورة وا�سعة � ً
مثل هذه االختالفات يف اجتاه الطبيعة لدى الأقارب الذين ال تظهر عليهم
و�ضوحا لدى الأق��ارب الذين ُيظهرون
امرا�ض نف�سية ( ,)55ويبدو �أكرث
ً
�شخ�صية ف�صامية (� )56أو اعرا�ض �إدراكية (� )57أو اعرا�ض مبكرة (.)58
كثريا ب�أنها غري طبيعية
من الأمور ال�شائعة � ً
أي�ضا �أن اجزاء املخ تظهر ً
أثرا لدى
�
ت
�ل
�
أق
�
الوح�شية
البطينات
فتكون
�اد؛
عند اال�صابة بف�صام ح�
ً
مر�ضى النوبات الأولى ( ,)59بينما ال تت�أثر لدى املر�ضى الذين هم �أمام
خطر فائق ( .)60لقد �أظهرت درا�سة حديثة �أن املادة الرمادية تنخف�ض
ب�شكل رئي�سي يف ق�رشة املخ الأمامية ,وهو الأمر ال�شائع ج ًدا يف حاالت
الف�صام ال�شديد ,وذلك �أكرث من مر�ضى النوبات الأولى من الذهان (,)61
بينما قامت درا�سات �أخرى بتو�سيع هذا الدليل حتى �أ�شتمل على الأفراد
الذين هم �أمام خطر م�ضاعف ( .)62وقد وجدنا مناذج ُم�شابهة يف التلفيف
ال�صدغي العلوي ( )63ويف الق�رشة اجلزيرية ( ,)64,65وذلك مع وجود
دليل كبري على زيادة حاالت ال�شذوذ عرب مراحل املر�ض ( .)66وباملثل
انخفا�ضا ملحوظً ا يف حجم احل�صني ,وذلك لدى مر�ضى
لقد مت مالحظة
ً
الف�صام ال�شديد ,بينما مل يت�ضح هذا الأمر لدى مر�ضى النوبات الأولى
( )67ومل يكن بالأمر الهام لدى العينات الذين هم �أمام خطر فائق (-68
 .)70لقد اكدت التحاليل التلوية حدوث تطور يف ت�ضخم البطني وانخفا�ضا
يف املادة الرمادية واملادة البي�ضاء ( ,)71وقد ارتبطت هذه االختالفات
بنتائج �ضئيلة (.)72
ؤخرا هي دور العقاقري امل�ضادة
من الق�ضايا الأ�سا�سية التي زادت م� ً
للذهان يف حاالت تلك االختالفات التي حتدث يف املخ ب�صورة تدريجية,
نظرا �إلى �أنه قد ظهر �أن مدة املر�ض وكم العالج مبثابة م�ؤ�رشات �إلى فقدان
ً
أثريا �أ�صغر ( .)73,74لقد ظهر �أن
�
ت
املر�ض
�شدة
لدى
ويكون
املخ,
خاليا
ً
كِ ال من مدة االنتكا�سة وكم العقاقري امل�ضادة للذهان ي�شاركان يف �أمر
�صغريا �إلى حد كبري
فقدان اخلاليا هذا ,وذلك بالرغم من �أن ت�أثريهما
ً
هاما ويدل على �أنه بينما �أن الوقاية
( .)74لدى هذه االكت�شافات ت� ً
أثريا ً
من حدوث انتكا�سة مبثابة خطة عالجية �أ�سا�سية� ,إال �أنه البد من ا�ستخدام
�أقل اجلرعات املمكنة من العقاقري امل�ضادة للذهان.
أي�ضا درا�سة �شذوذ بنية املخ ,وذلك لدى املر�ضى الذين يعانوا
لقد مت � ً
من كِ ال من ا�ضطرابات عاطفية �أحادية القطب وثنائية القطب (.)77-75
عادة ما تكون ن�سبة املادة الرمادية املفقودة متعلقة مبدة املر�ض وعدم
أي�ضا توثيق �أمر التغيريات
التعر�ض لو�سائل عالج م�ضادة لالكتئاب .لقد مت � ً
التي حتدث يف املادة البي�ضاء ,وذلك ب�صفة خا�صة لدى االف��راد الذين
يتطور لديهم االكتئاب لأول مرة يف مرحلة متقدمة من احلياة ,وهو الذي
يظهر ب�أنه ثانوي لأمرا�ض الأوعية الدموية الدقيقة ( ,)78وبالتايل فمن
نفرق بني اال�ضطرابات
الهام ج ًدا ,فيما يخ�ص ا�ضطرابات االكتئاب� ,أن ّ
ذات البدايات املبكرة (ب�صفة خا�صة عقب مرحلة البلوغ) واال�ضطرابات
التي تظهر يف فرتات احلياة املتو�سطة �أو املت�أخرة.
املجلة العاملية للطب النفسي
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�أم��ا فيما يخ�ص ا�ضطرابات االكتئاب ,فقد مت اق�تراح �أن ال�شذوذ
البنيوي امللحوظ – وحتى بني ال�شباب – مبثابة نتيجة ولي�س عامل خطر
للإ�صابة باملر�ض� ,إال �أنه يتم يف الوقت احلايل حتدي هذا االفرتا�ض من
جانب درا�سات تركز على ال�شباب ,وب�صفة خا�صة ه�ؤالء الذين يتطور
لديهم ا�ضطرابات ذهانية �أو ا�ضطرابات ثنائية القطب �أكرث حدة .لقد
اكت�شفت درا�سات مطولة حدوث فقدان �رسيع يف حجم ق�رشة الف�ص اجلبهي
املنقارية والبطنية لدى املراهقني/ال�شباب الذين يعانوا من ا�ضطرابات
ثنائية القطب (� ,)79إال �أن هناك احتياج كبري �إلى درا�سات مطولة تقارن
االكت�شافات التي ت�سبق بداية م�سار املر�ض �أو �أولى فرتاته �أو الأخري منها
أي�ضا ت�أثري التعر�ض لنطاق وا�سع من و�سائل العالج التي ُت�ستخدم مع
و� ً
الأفراد الذين يظهر عليهم بدايات مبكرة من اال�ضطرابات.
�إن االعرا�ض الن�شطة ,وب�صفة خا�صة االكتئاب ,بالأمر ال�شائع يف
مب�رشا ملا قد
املراحل الأولى من الف�صام ,و�أن ظهور الذهان غال ًبا ما يكون
ً
يتطور بعد ذلك وي�صبح ذهان غري عاطفي .من الأمور القريبة لهذا ال�سياق
هي الدرا�سات الت�صويرية التي قامت على اطياف الذهان والتي قد ُت�شري
�إلى ما �إذا كان لدى مر�ضى اال�ضطرابات العاطفية الذهانية باملقابل مع
مر�ضى اال�ضطرابات الذهانية الغري عاطفية اختالفات كمية ونوعية يف
بنية املخ .هناك دليل يقول ب�أن االكتئاب الغري ذهاين– باملقارنة مع
االكتئاب الذهاين – قد يكون مرتبطً ا ب�أحجام مدخرة من البطيني واملادة
أي�ضا االختالفات يف بنية املخ بني اال�ضطرابات
البي�ضاء ( .)80تظهر � ً
الثنائية القطب الذهانية والغري ذهانية ,م�ؤي ًدا يف ذلك التمييز ال�رصيح
بني الكيانني ( ,)81لقد الحظ �سرتا�رس و�أخرون ( )82حجم بطيني �صغري
لدى العينات التي تعاين من الثنائي القطب الغري ذهاين ,وذلك باملقارنة
مع مر�ضى الثنائي القطب الذهاين ,بينما �أظهرت حتاليل تلوية حديثة
�أن االنخفا�ض الذي يحدث يف املادة الرمادية والت�ضخم الذي يحدث يف
�شيوعا يف حالة الف�صام ,بينما تنخف�ض املادة
البطيني قد يكون �أكرث
ً
البي�ضاء ( )83ويزداد حجم اللوزة املخية يف حالة اال�ضطرابات االحادية
القطب .لكن وب�صورة عامة ,يبدو �أن التغيريات البنيوية مق�صورة على
املناطق التي ت�شتمل على تنظيم العاطفة يف حالة اال�ضطرابات الثنائية
القطب ,بينما �أن التغيريات �أكرث انت�شارا يف حالة الف�صام ( ,)84وبالتايل
فمن املحتمل �أن ت�صبح التغيريات املميزة التي حتدث يف بنية املخ �أكرث
و�ضوحا كلما زاد حتديد االعرا�ض� ,إن مثل هذا الأمر قد ُيرى مع ظهور
ً
االعرا�ض الذهانية �أو العاطفية.
وب�أخذ كلتا امللحوظتني م ًعا ,جند �أنهما يدعمان الر�ؤية التي تقول
�أن التغيريات التدريجية التي حتدث يف بنية املخ يف حالة الإ�صابة
بالف�صام تت�ضمن ب�صورة وا�ضحة انحدارا طول ًيا يف التغيري ,هذا بالرغم
من �أنه ميكن �أن يحدث خطوة وظيفية غري طولية ,وبالتايل فمن املحتمل
�أن يكون التغيري يف منطقة احل�صني بالأمر القليل ج ًدا – �أو قد ال يحدث
�أب ًدا – يف املراحل الأولى من ا�ضطرابات الذهان� ,إال �أنه قد يظهر ويبد�أ يف
التقدم �أثناء مرحلة مبكرة من املر�ض ,وذلك قبل �أن ي�صل �إلى ذروته� .أما
فقدان املادة الرمادية واملادة البي�ضاء فقد يتقدم مع مرور الوقت ,وقد
تمُ ّيز الفرغات البطينية البارزة حاالت الف�صام ال�شديدة ونتائجها ال�ضئيلة,
بينما �أن التغيريات الأكرث مركزية يف مناطق املخ والتي تدخل يف تنظيم
التطور التدريجي
العاطفة ,قد ت�شري �إلى ذهان عاطفي .وقد يتوازى مثل هذا
ّ
والتميز يف تغيريات الت�رشيح الع�صبي مع تغيريات يف الوظائف واالت�صال
ّ
أي�ضا �إلى بحث
و�سالمة الكيمياء الع�صبية يف هذه الدوائر ,و�سيحتاج هذا � ً
منظم.
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واح��دة من الق�ضايا الأ�سا�سية هو تو�ضيح دور العقاقري امل�ضادة
للذهان يف �أمر تقدم التغيريات التي حتدث يف املخ .هناك عالقة يمُ كن �أن
تثبت �أنها �سببية �أو قد ت�صبح ظاهرة ثانوية� ,إال �أن هذا يتطلب �أن نقوم
وب�رسعة بعمل درا�سات (� .)73أما يف الوقت احلايل ,ف�أن مقايي�س ت�صوير
بنية املخ بالرنني املغناطي�سي ( )MRIبالأمر القيم كخطوة �أولية جتاه
اخل�صائ�ص الع�صبية حيوية لت�صنيف املراحل عرب الأمن��اط الظاهرية
واالعرا�ض.

عدم تطابق ال�سلبية كعالمة من عالمات وظائف املخ
لقد مت درا�سة العديد من خ�صائ�ص كهرباء الدماغ ,وذلك يف حاالت
الذهان واال�ضطرابات املزاجية� .إن عدم تطابق ال�سلبية ( )MMNمبثابة
تغيري يف ن�شاط املخ احدثه حمفز جديد ,مما ي�ؤدي �إلى حدوث حتويل يف
انتباه الفردُ .يظن �أن مدى الـ  MMNيعك�س وظيفة م�ستقبالت ميثيل N
ا�سربتات  ,) NMDA (Dويرتبط توالد الـ  MMNال�ضعيف ب�أداء عاملي
واجتماعي �ضعيف .ومن الناحية التقليدية� ,إن هذا االحتمال الذي يرتبط
باحلدث ي�أتي من حدوث �صوت منحرف يف تيار جماور من الأحداث,
ويمُ كن قيا�سه بتخطيط كهربية الدماغ.
لقد �أقر حتليل تلوي قام على  32درا�سة ب�أن االنخفا�ض يف مدى الـ
 MMNيتكرر ب�شكل م�ستمر يف حالة الف�صام ( ,)85وهناك القليل ج ًدا
من البيانات التي تخ�ص �سعة الـ  MMNلدى الأفراد الذين يعانوا من
ا�ضطرابات االكتئاب ال�شديدة ,ولطاملا كانت الدرا�سات التي قامت يف هذا
املجال تقوم على املرحلة الثالثة والرابعة من املر�ض .وقد �أظهرت درا�سة
واحدة �أنه ال يوجد اختالف يف �سعة الـ  MMNبني مر�ضى االكتئاب
ال�شديد واال�صحاء ( ,)86بينما �أظهرت درا�سات �أخرى �إما زيادة ()87,88
�أو نق�صان ( .)89,90وفيما يخ�ص الدرا�ستني الالئي �أظهرتا انخفا�ضا,
قامت واح��دة با�ستخدام من��وذج مرئي بينما قامت الأخ��رى بقيا�س الـ
 MMNبا�ستخدام خِمطاط مغناطي�سية الدماغ ,مما ي�صبح من ال�صعب
أي�ضا عمل
مقارنة النتائج بتلك التي ظهرت لدى مر�ضى الف�صام .لقد مت � ً
بحث على عجز الـ  MMNلدى الأف��راد الذين يعانوا من اال�ضطرابات
الثنائية القطب ,وذلك �أثناء املراحل الأخ�يرة من املر�ض .لقد �أظهرت
درا�ستان من �أ�صل �ستة درا�سات حدوث �ضعف يف توالد الـ  ,MMNمع
وجود �سعة  MMNتكمن بني تلك اخلا�صة بالأ�صحاء وتلك اخلا�صة
مبر�ضى الف�صام (�أنظر  .)91وبالتايل فيبدو �أن لدى ال�ضعف يف توالد الـ
 MMNبع�ض اخل�صو�صية يف الف�صام.
لقد �أظهر التحليل التلوي التابع المربي�شت وكرجليز (� )85أن حجم
ت�أثري الـ  MMNالذي حتدثه الأ�صوات املنحرفة عن الطبيعي يرتبط
ب�صورة كبرية مبدة املر�ض ,مما ي�شري �إلى �أن �ضعف �سعة الـ  MMNقد
يعك�س تقدم املر�ض .تتفق نتائج الدرا�سات التي قامت على الـ MMN
لدى الأفراد الذين هم �أمام خطر كبري للإ�صابة بالف�صام مع هذا االفرتا�ض.
لقد ظهر يف حقيقة الأم��ر �أن توالد الـ  MMNاملنحرف عن الطبيعي
بالأمر ال�سليم لدى الأق��ارب من الدرجة الأول��ى ( )93 ,92ولدى الأفراد
الذين يعانوا من اعرا�ض الذهان دون العتبة ( ,)94بالإ�ضافة �إلى ذلك,
�إن �سعة الـ  MMNاملنحرف عن الطبيعي بالأمر الطبيعي لدى مر�ضى
كبريا فيما
النوبات الأولى من الذهان ( )100-93,95مع وجود
ً
انخفا�ضا ً
بعد لدى ذات املري�ض ,وذلك يف املرحلة التي تلي مرحلة النقاهة ()95
عاما واح ًدا من بعد اولى خربات الذهان (� .)97أما يف درا�سة
�أو بعد مرور ً

املتابعة الالحقة ,كان التدهور يف توالد الـ  MMNمرتبطً ا بانخفا�ض
يف حجم املادة ال�سنجابية يف الق�رشة ال�سماعية الأولية ,وهي العالقة التي
مت مالحظتها يف حاالت الف�صام ال�شديدة ( .)101وقد �أظهرت درا�ستان
نتائج متناق�ضة النحراف الـ  MMNعن الطبيعي يف النوبات الأولى
من الذهان� ,إال �أن كِ ال املجموعتني قد عينتا �أفراد يعانوا من �أولى نوبات
الف�صام ب�صفة خا�صة ,ولي�س �أولى نوبات الذهان (.)94,102
وعلى الناحية الأخرى ,يبدو �أن الـ  MMNالناجم عن �صوت منحرف
عن املدة الطبيعية ب�أنه يقف كعالمة على خ�صائ�ص الذهان .يف حقيقة
الأمر ,لقد مت مالحظة يف الأربعة درا�سات التي قامت على �أفراد �أمام خطر
زائد للإ�صابة� ,أي ه�ؤالء الذين يعانوا من اعرا�ض الذهان دون العتبة و/
�أو �ضعف وراث��ي ,وجود انخفا�ض يف �سعة الـ  MMNاملنحرف عن
املدة الطبيعية ,هذا باملقارنة مع الأ�صحاء ( .)91,94,103,104من
املثري لالهتمام� ,إن هذه الزيادة يف ال�سعة كانت بالأمر الكبري فقط لدى
امل�شاركني الذين هم �أمام خطر متزايد ,الذين ينتقلون فيما بعد �إلى الذهان,
مما يقرتح �أن هذا ال�ضعف يف الـ  MMNاملنحرف عن املدة الطبيعية قد
ُي�ستخدم كم�ؤ�رش للمر�ض ( .)94,103لقد كانت �سعة الـ  MMNلإحداث
تغيري يف مدة ال�صوت قليلة ب�صورة مت�ساوية يف حالة الف�صام ونوبات
الذهان الأولى (� ,)94,102,105إال �أنه مل ُيقدم تقارير عن هذا الأمر يف
كل الدرا�سات (.)93,99
وباخت�صار ,بينما تبدو قلة الـ  MMNاملنحرف عن الرتدد الطبيعي
ب�أنه يتبع منوذج ت�صنيف املراحل ,يبدو عجز الـ  MMNاملنحرف عن
املدة الطبيعية �أكرث ارتباطا بالنظام الوراثي للمري�ض.

النوم وعالمات ال�ساعة البيولوجية
انت�شارا يف ف�ترة ب��داي��ة �أغلب
�إن واح���دة م��ن اخل�صائ�ص االك�ثر
ً
اال�ضطرابات النف�سية املعقدة هي تقطع النوم ,وهو الأمر الذي غال ًبا ما
ي�صحبه تغيريات كبرية يف دائرة ال�سري �أثناء النوم؛ فبينما �أن هناك ميل
طبيعي لدى ال�شباب لبدايات مت�أخرة للنوم وفرتات نوم مطولة وا�ستيقاظ
مت�أخر ,وذلك باملقارنة مع الأطفال يف �سن �صغرية� ,إال �أن ه�ؤالء الذين
مي��رون ب�أولى بدايات االكتئاب الكبرية �أك�ثر ميال حل��دوث مزي ًدا من
التغيريات يف هذا االتزان الداخلي الأ�سا�سي ويف الوظائف التطورية .تظهر
فرتات النوم القليلة ب�أنها عامل خطر لبداية �أ�شكال �شائعة من ال�ضغط
النف�سي وا�ستمرارها ملا ي�صل �إلى �ستة �أ�شهر ,وذلك يف فرتات املراهقة
املت�أخرة (.)106
من بني ه�ؤالء الذين يعانوا من �أولى بدايات اعرا�ض االكتئاب ,يتطور
لدى جمموعة فرعية اعرا�ض «�شاذة» تت�صف بالإفراط يف النوم (و�إفراط
الطعام) وانخفا�ض يف الأن�شطة ال�صباحية .ويف حاالت �أكرث �شدة ,قد يتميز
هذا النمط الظاهري بت�أخر يف مرحلة التوقيت اليوماوي 1وت�أجيل �ساعات
أي�ضا زيادة يف جممل فرتات النوم (.)107
بداية النوم وتعوي�ض النوم ,و� ً
ويف �أكرث احلاالت �شذوذًا ,قد يحدث فقدان يف تزامن ال�ساعة اليوماوية
أي�ضا
للمزاج والطاقة والأداء الإدراكي واملتثبتات الهرمونية الع�صبية و� ً
تتطور اعرا�ض ج�سدية “مطولة” �أو تعب �شديد� .أما الأفراد الذين يعانوا
من اعرا�ض ج�سدية �شديدة م�صحوبة با�ضطراب مزاجي م�ستمر ,فيبدو �أنهم
�أمام خطر متزايد لأن يتطور لديهم ا�ضطرابات االطياف الثنائية القطب
(.)108
لقد جتمع عدد كبري من املعلومات منذ الثمانينات التي تتحدث عن

تغيريات يف بنية النوم .ولطاملا كانت الدرا�سات التي قامت على النوم
تتلقى القليل من االنتباه على مدار ال�سنوات القليلة املا�ضية ,وبالطبع
يرجع هذا �إلى غياب حمدودية الت�شخي�صات (� ,)109إال �أنه يبدو ان هناك
“بنايات” مميزة للنوم ذات تدهور م�ستمر يف انخفا�ض موجة النوم
( ,)SWSوذل��ك يف ح��االت الف�صام وق�رص ح��دوث �رسعة حركة العني
( )REMوزيادة يف كثافة الـ  REMيف حالة االكتئاب .قد ت�سبق هذه
التغيريات ظهور ا�ضطراب كامل ,مثال يمُ كن �أن ُي�شري ح��دوث REM
الق�صري �إلى ظهور اكتئاب لدى املراهقني الذين هم �أمام خطر (.)110
وعلى الناحية الأخ��رى ,يمُ كن �أن يظهر انخفا�ض الـ  SWSلدى �أقارب
أي�ضا ُت�شري
مر�ضى الف�صام الذين ال تظهر عليهم �أي اعرا�ض (ً � .)111,112
ا�ضطرابات النوم �إلى حدوث داء الذهان يف احلاالت التي ت�سبق املر�ض,
وذلك لدى املر�ضى الذين هم �أمام خطر �إكلينيكي عايل للإ�صابة بالف�صام
( .)113قد تكون التغيريات التي حتدث يف النوم خا�صة باملرحلة وتختلف
مع م�سار املر�ض ,مع وجود اعرا�ض �شديدة ترتبط بكثافة الـ REM
والكمون ( ,)114بينما �أن الإزمان والنتائج الب�سيطة وال�ضعف الإدراكي
ترتبط بتغيريات يف الـ .)115,116( SWS
�إن ا�ضطرابات النوم بالأمر الذي يمُ كن عالجه ,بالرغم من �أنه مل ُيعرف
بعد ما �إذا كان ب�إمكان هذه التدخالت منع ظهور الأمرا�ض النف�سية لدى
الأفراد الذين هم �أمام خطر متزايد .ومن الوا�ضح �أنه ب�إمكان الدرا�سات التي
قامت على النوم �أن تق ّدم عالمات مبكرة يمُ كن عالجها ,مع قيم وقائية.

العالمات الع�صبية ال�صماوية
دائما ما نظن �أن الإمكانية ال�ضعيفة للت�أقلم مع ال�ضغوط ,على امل�ستوى
ً
تطور اال�ضطرابات
يف
ا
ي
أ�سا�س
�
ا
دور
يلعب
أنه
�
ب
احليوي,
وامل�ستوى
النف�سي
ً
ّ
ً
النف�سية واملحافظة عليها (� .)117إن حمور الغدة النخامية والغدة الكظرية
الطائية )HPA( 2مبثابة الو�سيط احليوي الأ�سا�سي لال�ستجابة لل�ضغوط,
وغال ًبا ما تتغري وظيفته يف حالة اال�ضطرابات الذهانية ,مع وجود �ضغوط
احلياة املبكرة �أو ال�صدمات كعامل ت�سكني هام يف حتديد م�ستوى تفاعلية
ال�ضغوط فيما بعد يف احلياة (.)118
لقد مت مالحظة وجود ارتفاع �ضغط الدم يف حمور الـ  ,HPAوالذي
من خ�صائ�صه ارتفاع يف �إفراز الكورتيزول وزيادة يف حجم الغدة النخامية
ونتائج �سلبية �ضعيفة لنظام الـ  ,HPAوذلك يف اال�ضطرابات العاطفية
أي�ضا يظهر لدى مر�ضى الذهان
( )119وا�ضطرابات الذهان (ً � .)121 ,120
زيادة يف التفاعل �أمام ال�ضغوط اليومية الغري هامة ,وهذا الأمر يرتبط
أي�ضا ب�أعرا�ض ذهانية (.)122
بدوره بعاطفة �سلبية �أكرب بكثري و� ً
هناك افرتا�ضات تقول �أن ال�شذوذ الذي يحدث يف حمور الـ  HPAتدخل
يف تكوين االمرا�ض النف�سية والعجز الإدراكي عن طريق الت�أثريات ال�سامة
الناجتة عن زيادة الكورتي�سول يف مناطق املخ ,مثل يف منطقة احل�صني
أي�ضا عن طريق التفاعالت مع الدوبامني
والق�رشة اجلبهية الأمامية ( )117و� ً
وغريها من انظمة الناقل الع�صبي ( .)117ترتبط الزيادة يف �إف��رازات
الكورتي�سول باملزيد من ال�شدة يف االعرا�ض ال�سلبية والإيجابية ,وذلك لدى
مر�ضى الف�صام ( )123ومر�ضى نوبات الذهان الأولى ( ,)124بالإ�ضافة
�إلى ذلك� ,إن االنخفا�ض يف الكورتي�سول ويف ن�سبة كربيتات الكورتي�سول/
ديهيدرو �إيبي اندرو�ستريون (� )DHEASأثناء �أول ثالثة �أ�شهر من العالج
بتح�سن يف
يف حاالت النوبات الأولى من الذهان ,ترتبط ب�صورة مبا�رشة
ّ
أي�ضا الفرط يف
االكتئاب واالعرا�ض ال�سلبية واعرا�ض الذهان ( .)124يرتبط � ً
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�إفراز الكورتي�سول بحجم �أ�صغر يف املنطقة الي�رسى من احل�صني ,وذلك لدى
أي�ضا ترتبط ا�ستجابات اليقظة
مر�ضى النوبات الأولى من الذهان ( )125و� ً
التابعة ل�شذوذ الكورتي�سول ب�ضعف �إدراكي �أكرب (.)126
لقد ظهر �أن العقاقري امل�ضادة للذهان الغري منطية ب�أنها تثبط ن�شاط
حمور الـ  )127( HPAوتقلل حجم الغدة النخامية ب�أ�سلوب يعتمد على
اجلرعات ( ,)128مما يقدم مزي ًدا من الدعم لنموذج ال�ضعف املتعلق
بال�ضغوط .قد تو�ضح – ب�صورة جزئية  -ت�أثريات العالج هذه التناق�ض
الذي يف االكت�شافات اخلا�صة مبحور الـ  HPAلدى املر�ضى مع اختالف
مطولة لإدراك دور حمور الـ
مدة املر�ض .هناك احتياج ملح �إلى درا�سات ّ
 HPAيف �إحداث التغيريات التي حتدث يف املخ واالنخفا�ض يف الإدراك
املرتبط بتقدم الداء.
لقد �أو�ضح عدد كبري من الدرا�سات احلديثة �أن ال�شذوذ الذي يحدث يف
أي�ضا يف �أقارب املر�ضى
حمور الـ  HPAمبثابة دليل ي�سبق بداية املر�ض � ً
الذين مل يت�أثروا باملر�ض .لقد مت االكت�شاف �أن تزايد حجم الغدة النخامية
حتول الحق
(وهي عالمة من عالمات ن�شاط الـ ُ )HPAينبئ بحدوث ّ
يف الذهان لدى الأفراد الذين هم �أمام خطر كبري ( .)129وبالتوافق مع
هذه الفكرة ,لقد اكت�شفت درا�سة �أخرى قامت على ال�شباب الذين هم �أمام
حتول الحق �إلى
خطر �أن الزيادة يف �إفراز الكورتي�سول ي�شري �إلى حدوث ّ
أي�ضا �أنت�شار الكورتي�سول مرتبطً ا ب�صورة �إيجابية
الذهان ( ,)130وكان � ً
ب�أعرا�ض االكتئاب والتوتر ,وذلك لدى الأفراد الذين هم �أمام خطر زائد
( .)131وقد ظهر �أن �أقارب مر�ضى ا�ضطرابات الذهان من الدرجة الأولى
الأ�صحاء تفاعل زائد مع ال�ضغوط وم�ستويات مرتفعة من الكورتي�سول
أي�ضا الدرا�سة التي
( )132وت�ضخم حجم الغدة النخامية ( .)133لقد �أدلت � ً
قام بها كوليب و�آخرون ( )132وجود عالقة بني �إفراز الكورتي�سول وزيادة
أي�ضا امل�شاعر ال�سلبية ,وذلك يتماثل مع
يف اخلربات التي ت�شبه الذهان و� ً
تلك التي ُتالحظ لدى مر�ضى الذهان.
وبتجميع هذه االكت�شافات م ًعا ,جند �أنها تقرتح �أن ن�شاط حمور
تطور
ال�ضغوط/الـ  HPAقد يكون عالمة حيوية هامة على وجود �إمكانية ّ
امرا�ض نف�سية .من الهام �أن نالحظ �أن الأمناط املميزة للخلل الوظيفي يف
أي�ضا
حمور الـ  HPAقد يحدث يف خالل الت�شخي�ص النف�سي ,وقد يتغري � ً
ن�شاط الـ  HPAب�سبب ت�أثري مدة املر�ض.

عالمات ال�ضغوط االلتهابية والت�أك�سدية
هناك العديد من الأدل��ة التي تقت�ضي ت�ضمن العمليات االلتهابية
يف الفي�سيولوجيا املر�ضية لال�ضطرابات النف�سية الكبرية� .إن م�ستويات
ال�سيتوكني مبثابة اكت�شاف متزايد يف �أغلب االمرا�ض النف�سية الكربى.
وبالطبع �إن �إدخال ال�سيتوكني املوايل لاللتهاب والإنرتفريون من �أف�ضل
النماذج الب�رشية التجريبية عن االكتئاب ( )134وم��ن املعروف �أن
م�ستويات ال�سيتوكني املرتفعة ترتبط بالذهان واالكتئاب والهو�س (-135
.)137
وبالتوازي ,هناك كم كبري ومت�سق من الأدلة عن الزيادة يف ال�ضغوط
الت�أك�سدية يف حاالت ا�ضطرابات املزاج واال�ضطرابات الذهانية ,والتي
انخفا�ضا يف م�ستويات غلوتاتيون املخ وتغيريات يف الأنزميات
تت�ضمن
ً
امل�ضادة للأك�سدة والبريوك�سيد الدهني وكربلة الربوتينات وتلف يف
أي�ضا تغيريات بنائية تدريجية تتفق مع التلف الت�أك�سدي
الـ  DNAو� ً
(.)13,14,138
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يبدو �أن امل�ستويات املرتفعة من ال�سيتوكني املوايل لاللتهاب ي�سبق
تطور اال�ضطراب مرة �أخرى ,مما يقرتح �أنه يلعب دور يف تركيبه (.)139
ّ
كان ُيظن �أن الو�ساطة االلتهابية ترتبط بالعمليات التي تدعم االنحدار
الإدراكي والبنيوي املرتبط باملرحلة ( )140وقد يكون مرتبطً ا بحدوث
انتكا�سة �شديدة التغيريات يف بنية املخ املتعلقة� .إن �أولى البيانات التي
تدعم هذا الفر�ض هو االكت�شاف الذي يقول �أن ال�سيتوكني  6-ILاملوايل
لاللتهاب والـ  TNF-αكانا مرتفعان يف املراحل املبكرة واملت�أخرة
من اال�ضطرابات ,بينما ال�سيتوكني  10-ILامل�ضاد لاللتهاب كان متزاي ًدا
فقط يف املراحل املبكرة من اال�ضطراب ( ,)141بالإ�ضافة �إلى ذلك ,يكون
الـ  – TNF-αمرتف ًعا على مدار م�سار املر�ض – و�أعلى يف املراحل
املت�أخرة ,مما يقرتح �أن حالة االلتهاب ت�صبح �أكرث ا�ضطرا ًبا الح ًقا يف
م�سار اال�ضطراب.
هناك تغيريات �شبيهة م�ستقلة عن احلالة يف املتثابتتات (املعلمات)
الت�أك�سدية� .أما يف املر�ضى يف احلاالت املت�أخرة ,ف�أن ن�شاط الإنزميات
اال�سا�سية يف م�سار الغلوتاتيون وبريوك�سيداز الغلوتامني وتران�سفرياز
الغلوتاتيون  Sتزداد باملقارنة مع مر�ضى املرحلة الأولى والأ�صحاء
(� .)142إن هذه التغيريات يف البيولوجيا الت�أك�سدية املرتبطة باملرحلة,
جزءا
والتي تت�شابه مع النماذج التي تظهر بعالمات �إلتهابيه ,قد ت�شكل ً
من الف�شل التدريجي يف الآليات التعوي�ضية مع مرور الوقت ,وقد تقف وراء
ظاهرة تقدم املر�ض (.)143,144
وبالتزامن مع دور هذه امل�سارات ,هناك دليل يقول ب�أن �أغلب العوامل
النف�سية املعروفة ,والتي تت�ضمن املثبتتات املزاجية والعقاقري امل�ضادة
للذهان الالمنوذجية ,لديها ت�أثريات دائمة على امل�سارات الت�أك�سدية
وااللتهابية (� .)145,146إن مانع الـ  2-COXال�سيليكوك�سيب االنتقائي
ُيعر�ض فاعلية ُمرتقبة يف عالج ا�ضطرابات الثنائي القطب ( )147والف�صام
( .)148يبدو �أن ا�ستخدام ال�ستاتني ,الذي له خ�صائ�ص حقيقية م�ضادة
لاللتهاب وم�ضادة للأك�سدة ,مرتبط بن�سب منخف�ضة من خطر الإ�صابة
با�ضطرابات مزاجية ,وذلك يف الدرا�سات التي قامت على املجتمع ويف
جمموعات الأفراد الذين يعانوا من ا�ضطرابات القلب (ُ .)139,149يظهر
�أ�سيتيل �سي�ستئني ,الذي له خ�صائ�ص �أ�سا�سية م�ضادة للأك�سدة وم�ضادة
لاللتهاب ,فاعلية �إكلينيكية واعرا�ض �أولية يف ح��االت اال�ضطرابات
الثنائية القطب والف�صام ( )13و ُيحتمل �أن يكون مر�شح ع�صبي وقائي
( .)150يبدو �أن الأ�سبريين ُيقلل اعرا�ض الف�صام يف التجارب التي تقوم
على العقاقري الوهمية (ال ُغفل) ( )151ويرتبط بتدرج قليل يف املر�ض
يف حالة اال�ضطراب الثنائي القطب ,وذلك يف درا�سة قامت على العقاقري
الدوائية ( .)152لدى املينو�سكلني ,الذي له خ�صائ�ص م�ضادة للأك�سدة
وم�ضادة لاللتهاب� ,إمكانية مرتقبة يف مناذج مر�ضية خمتلفة (.)153

عالمات الأحما�ض الدهنية
�إن الدهون الف�سفورية مبثابة العن�رص البنائي الأ�سا�سي لكل الأغ�شية
اخللوية ,وهي ت�شكل حوايل  %60من الوزن اجلاف يف املخ .تلعب الأحما�ض
دورا مركز ًيا يف نطاق وا�سع من
الدهنية املتعددة
ّ
الالت�شبعية (ً )PUFAs
الوظائف الف�سيولوجية ,مثال من الـ  PUFAsالهامني ب�صفة خا�صة هم
حم�ض االيكو�سابنتانويك الدهني ( )EPAوحم�ض الأراكيدونيك (,)AA
وهما العبان �أ�سا�سيان يف نقل الإ���ش��ارات ونقل الأي��ون��ات وح�سا�سية
أي�ضا
امل�ستقبالت (مثل لل�سريوتونني والدوبامني والكانابينويد الداخلي) و� ً

ما ي�سبق التخليق احليوي للإكو�سنويد (الربو�ستاجالندين واليوكوترين
والرثومباك�سانز) الذى يتو�سط اال�ستجابة االلتهابية .من الـ PUFA
الأ�سا�سية الأخ��رى ,هو حم�ض الدوكو�ساهيك�سانويك ( )DHAويخدم
كم�شري �إلى الدوكو�سانويد ,وله ت�أثري ع�صبي وقائي.
�إن الـ  PUFAsمبثابة �أحما�ض دهنية ب�صفة �أ�سا�سية ,وحيث �أن
الب�رش ال يتمكنوا من تخليقهم من جديد ,البد �أن يح�صلوا عليه من خالل
الطعام؛ فتتكون الوجبة التقليدية يف الغرب من م�ستويات منخف�ضة من
�أحما�ض �أوميجا  3الدهنية امل�ضادة لاللتهاب (مثل الـ  )EPAوم�ستويات
عالية من �أحما�ض �أوميجا  6الدهنية املوالية لاللتهاب (مثل )AA
والأحما�ض الدهنية املُ�شبعة ,مما ي�ؤدي �إلى زيادة �إنتاج الإكو�سانويد
املوايل لاللتهاب� .أن اخللل يف هذا التوازن له العديد من النتائج املر�ضية,
أي�ضا حم ّفز قوي للأمرا�ض ال�شديدة (.)154
وهو � ً
�أما فيما يخ�ص ال�صحة النف�سية ,قد تلعب الأوميجا PUFAs 3
دورا يف الأمرا�ض ذات الت�أثري الكبري ( )155,156ويف اال�ضطرابات
ً
الذهانية ( .)157قد ت�شمل التغيريات يف الأحما�ض الدهنية يف حاالت
االكتئاب ال�شديدة زي��ادة يف الأوميجا  PUFAs 3وزي��ادة يف ن�سب
الأوميجا  6والأوميجا  PUFA 3يف الدم وكرات الدم احلمراء واخلاليا
الدهنية وخاليا املخ بعد الوفاة (� .)156,158,159إن مناذج التغيريات
يف هذه اخلاليا الدهنية لي�ست مق�صورة على االكتئاب� ,إال �أنها تظهر يف
حاالت �أخرى م�صحوبة بزيادة يف القلق الت�أك�سدي ,مثل يف داء الزهامير
واال�ضطرابات الثنائية القطب والف�صام و�أثناء التقدم الطبيعي يف العمر
( .)160لقد �أ�ستنتج حتليل تلوي حديث قام على  18درا�سة يف الف�صام
كثريا (الـ DHA
ت�ستهدف درا�سة الأرب��ع  PUFAsالتي مت فح�صها
ً
وال��ـ  AAوحم�ض الدوكا�سابينتانويك وحم�ض الليولنيك)� ,أ�ستنتج
�أن امل�ستويات املنخف�ضة من الـ  DHAوالـ  AAكانت تتواجد لدى
املر�ضى الذي ال يعرفون العقاقري امل�ضادة للذهان .بالإ�ضافة �إلى ذلك,
قد تعمل العقاقري امل�ضادة للذهان – جزئ ًيا – على تخفيف مقيا�س الـ
 .)161( PUFAلكن لذلنا ال نعرف بالكامل ال�سبب وراء ذلك ال�ضعف يف
�أغ�شية الـ � ,PUFAإال �أن املعلومات املتاحة لدينا تقرتح �أن الزيادة يف
ال�ضغوط الت�أك�سدية قد تكون واحدة من الآليات التي تقف وراء امل�ستويات
املنخف�ضة من �أوميجا  PUFAs 3لدى الأفراد الذين يعانوا من اكتئاب
�شديد �أو ا�ضطرابات الذهان (.)162,163
قد تظهر التغيريات يف اغ�شية الـ  PUFAsقبل الدخول يف املرحلة
الثانية من اال�ضطرابات .لقد وجدت درا�سة قامت على  33,000امر�أة من
العامة عالقة بني تواجد الأ�سماك يف الوجبة الغذائية (�أغنى م�صدر غذائي
بالـ  )PUFAsوفيتامني  Dواالعرا�ض التي متيل �إلى الذهان (.)164
أي�ضا دليل �أويل يقول ب�أن ال�ضعف يف الأحما�ض الدهنية قد يظهر
هناك � ً
�أثناء املراحل املبكرة (املرحلة  )1bمن اال�ضطرابات الذهانية ,مثال لقد
�أظهرنا �أنه ب�إمكان �إ�ضافة �سل�سلة طويلة من احما�ض �أوميجا  3الدهنية
�أن يقلل من خطر تطور اال�ضطراب الذهاين لدى الأف��راد الذين هم �أمام
خطر متزايد للإ�صابة بالذهان ( ,)165بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد اكت�شفنا
�أن امل�ستويات املنخف�ضة من الـ � PUFAsأوميجا  3ترتبط ب�أعرا�ض
�سلبية �أكرث �شدة لدى الأفراد الذين هم �أمام خطر متزايد ( .)166وب�أخذ هذه
االكت�شافات جمتمعة جند انها ت�شري �إلى �أن ال�ضعف يف � PUFAأوميجا
 3قد يتواجد قبل ظهور بدايات الف�صام .يف حقيقة الأم��ر� ,إن �أحما�ض
الأوميجا  3الدهنية هي مبثابة العالج الوحيد الذي يتفوق على العالج
التحول من املرحة � 1bإلى املرحة الثانية من
الوهمي (ال ُغفل) ,وذلك ملنع
ّ

الذهان ( ,)167وعلى الناحية الأخرى ,قد يكون لدى �إ�ضافة الـ PUFA
�أقل فائدة لدى مر�ضى الف�صام امل�ؤكد ( .)168وبينما �أن الـ PUFAs
الأوميجا  3مبثابة عامل قوي م�ضاد لاللتهاب ,يقرتح هذا الأم��ر �أن
االلتهابات الع�صبية قد تكون ظاهرة خا�صة باملرحلة التي قد ت�سبق
تفاعل الدوبامني املرتبط بالنوبات الذهانية الأولى (املرحلة .)2
أي�ضا دليل يقول ب�أن حم�ض النريفونيك ( ,)NAوهو حم�ض
هناك � ً
الت�شبع الذي مت التقرير عنه ب�أنه يقل لدى الأفراد
�أوميجا  9دهني �أحادي
ّ
ليميز بني الأفراد
بيولوجية
كعالمة
يعمل
قد
(,)169
امل�صابني بالف�صام
ّ
مبكرا) الذين هم �أمام خطر مبا�رش
البادرين (�أي الذين يظهر عليهم االعرا�ض ً
لالنتقال �إلى الذهان ,عن ه�ؤالء الذين ال يتقدمون �إلى املرحلة الثانية
املكون الرئي�سي لل�شحميات ال�سيفنغولية
( .)166وبينما �أن الـ  NAهو
ّ
يف �أغ�شية امليالني ,قد تعك�س امل�ستويات املنخف�ضة من الـ  NAحالة
تكوين امليالني دون امل�ستوى االمثل التي ُترى لدى الأفراد الذين هم �أمام
خطر متزيد ويتحولون �إلى ا�ضطرابات ذهانية .جتد هذه الر�ؤية تدعيمها
من جانب درا�سة قامت بت�صوير �أنت�شار الع�ضلة املوترة لدى الأفراد الذين
يعانوا من ا�ضطرابات ذهانية ذات بدايات حديثة ,مظهرة �أن انخفا�ض
جمموع تركيز الـ  PUFAيرتبط باختالفات �ضئيلة يف اجل�سم ال�سفني
واجلدار اجلانبي واملادة البي�ضاء ال�صدغية واجلبهية (.)170
أخريا� ,إن زيادة ن�شاط ف�سفوليباز  ,A2وهو جمموعة من الإنزميات
� ً
التي حتفز انق�سام الـ  PUFAsعن مو�ضع الـ  2-snلل�شحميات الف�سفورية,
مبثابة اكت�شاف بيولوجي قوي يف حالة الف�صام ( .)171بالتزامن مع
منوذج ت�صنيف املراحل ,يبدو �أن ن�شاط �إنزمي الف�سفوليباز � A2أعلى يف
�أولى نوبات الذهان (املرحلة � ,)2إال �أنه لي�س كذلك يف حالة تعدد نوبات
الف�صام (املراحل من � 3إلى  .)172( )5لقد �أظهر البحث خا�صتنا الذي
قام على دور الف�سفوليباز  A2الذي بداخل اخلاليا ( inPLA29لدى
الأفراد الذين هم �أمام خطر عايل� ,أن م�ستويات ن�شاط �أغ�شية �أوميجا  3و
� PUFAsأوميجا  6والـ  inPLA2كانت مرتابطة ب�صورة قوية� ,إال �أن
البع�ض من الروابط الهامة كانت يف االجتاه املعاك�س لدى الأفراد الذين قد
أي�ضا الذين مل ينتقلوا �إلى الذهان (رابط
انتقلوا �إلى الذهان (رابط �إيجابي) و� ً
�سلبي) ( .)173تقرتح هذه االكت�شافات وجود تغيريات م�ستمرة يف تفاعل
عالمات الأغ�شية الأي�ضية �أثناء م�سار مراحل املر�ض التي تت�سم بزيادة
اخلطر (املرحلة .)1b
وبالتايل فهناك دليل متكرر يقول ب�أن �أغ�شية خاليا الـ PUFAs
تدخل يف في�سيولوجيا ا�ضطرابات الذهان واملزاج .من املمكن �أن يقدم
متيز املرحلة التي تتعلق ب�صفة خا�صة باملراحل
الأي�ض الدهني ظاهرة ّ
املبكرة من املر�ض ,والبد من درا�ستها ب�صورة �أكرث واعتبارها من تدخالت
الوقاية.

اخلامتة
يف خال�صة الأمر ,هناك حجم كبري من البيانات التي قد تقدم عالمات
أي�ضا عالمات عن عمليات الفي�سيولوجيا
تنب�ؤيه وت�شخي�صية مبكرة ,وهناك � ً
املر�ضية التي قد تختلف عرب مراحل تقدم اال�ضطرابات النف�سية الكُربى .لقد
حاولنا ان جنمع دالئل من العديد من خطوط البيولوجيا الع�صبية ,وذلك
ملخاطبة م�شكالت التداخل املعقد وتغاير امل�سار والنتائج عرب اال�ضطرابات
النف�سية .قد يعمل نهج ت�صنيف املراحل الذي يخت�ص باحليوية الع�صبية
مرورا بالت�شخي�صات احلالية على جلب تو�ضيح لهذا التعقيد� .إن الأمر الذي
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 ونحن,قد تقدمنا باقرتاحه هو وجود �إطار عمل للخطوة التالية يف البحث
نقرتح �أن التحلي باحلذر بالأمر الذي ي�ستحق االنتباه بينما يتقدم هذا
.املجال �إلى الأمام
�أوال من الهام ل ُنهج ت�صنيف املراحل �أن يكون بعي ًدا عن حدود علم
 قد يعمل هذا الأمر.ت�صنيف الأمرا�ض التقليدي الذي يقوم على االعرا�ض
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. بالأمر الع�صيب:ج ًدا �أن يكون حتمية “عدم الإ�رضار
تت�ضمن العالمات احليوية الأخ��رى مكون تنموي – ب�صفة خا�صة
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اي�ضا على �إدراكنا عن الفي�سيولوجيا
ً فقط على االختيارات العالجية بل
 �إن درا�سة الروابط املعقدة بني حاالت.املر�ضية لهذه الأمرا�ض املعقدة
الإرباك يف البيولوجيا الع�صبية الأ�سا�سية وعلم االعرا�ض الذي �سرناه يف
 �سيكون مبثابة خطوة كبرية جتاه تطوير علم نف�س,علم النف�س الإكلينيكي
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لقد مت يف ال�سنوات القليلة املا�ضية تعريف ال�ضعف الإدراكي يف حال
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متيل �إلى ا�ستبيان �أمر التدخل يف ال�ش�ؤون وحلها بعد �أن تبد�أ.
تقرتح الآلية امل��زدوج��ة لنظرية ال�سيطرة ,وه��ي �شبيهة بنظريات
�آخري عن ال�سيطرة الإدراكية� ,أن ال�سيطرة اال�ستباقية تعتمد على متثيل
املعلومات ب�صورة ن�شطة يف ق�رشة اجلبهة اجلانبية ( ,)20وذلك با�ستخدام
هذه املعلومات لتعاون الن�شاط مع الأنظمة الع�صبية والنف�سية الأخرى
( )22,21و�أن تطوير هذه املعلومات واحلفاظ عليها يعتمد على �إدخاالت
قيمة من �أنظمة الناقل الع�صبي ,مثل الدوبامني ,وذلك يف الق�رشة الأمامية
( .)20وعلى هذا النحو ,قد يكون الن�شاط اال�ستباقي �ضعيفًا ب�صورة
جزئية �أم��ام االرتباك ,حيث �أنه يتطلب امل�صادر ويعتمد على التفاعل
القوي بني اجلبهة الأمامية والدوبامني ,وبالتايل فقد اقرتحنا �أن الأفراد
الذين يت�صفون بوجود ا�ضطراب يف وظائف الدوبامني واجلبهة الأمامية
(مثل الأفراد امل�صابني بف�صام) قد يعتمدون ب�شكل مكثف على ال�سيطرة
اال�ستباقية ,حيث �أنها قد تكون �أكرث قوة يف مواجهه مثل هذا العجز (.)12
هناك دليل مقنع عن العالقة بني ال�ضعف يف ن�شاط الـ DLPFC
وال�ضعف يف الن�شاط اال�ستباقي يف حالة الف�صام ( )26-23لكِال من
عالجا ()28,17
عالجا ( )27وه�ؤالء الذين مل يتلقوا
املر�ضى الذين تلقوا
ً
ً
أي�ضا له�ؤالء الذين هم �أمام خطر تقدم اال�ضطراب ( .)30,29وقد وجدت
و� ً
هذه االكت�شافات ما يدعمها من جانب حتليل تلوي قام على الدرا�سات
الت�صويرية لل�سيطرة التنفيذية وال�سيطرة اال�ستباقية ,وهذا يو�ضح انخفا�ض
يف ن�شاط الـ  DLPFCيف حالة الف�صام ( ,)25بالإ�ضافة �إلى ذلك ,تقرتح
الأدلة املتنامية على وجود دور حا�سم للعالقة ال�ضعيفة بني الـ DLPFC
أي�ضا
وغريها من ال�سيطرة الإدراكية املتعلقة مبناطق املخ ( )36-31و� ً
لل�ضعف املتو�سط بالـ  )37( GABAيف حاالت التقلبات الع�صبية التي
أي�ضا توثيق العالقة
قد تدعم التمثيل يف الـ  .)39,38( DLPFCلقد مت � ً
بني وظائف الدوبامني ون�شاط الـ  DLPFCيف حالة الف�صام ()40
والت�أثري الإيجابي لتقوية الدوبامني يف ال�سيطرة الإدراك��ي��ة يف حالة
الذهان (.)42,41

الذاكرة العاملة يف حالة الف�صام
بالرغم من �أن العديد من الدرا�سات قد ركزت على فهم عجز ال�سيطرة
الإدراكية يف حالة الف�صام� ,إال �أنه قد مت تكري�س قدر �أكرب من الأبحاث
لدرا�سة العلوم الع�صبية للـ  ,)43( WMمما �أدى �إلى وجود قدر �ساحق من
الأدلة التي تدعم �ضعف الـ  WMيف حالة الف�صام (مثل .)44,5
ت�شري الـ  WMب�صورة تقليدية �إل��ى التخزين امل�ؤقت للمعلومات
«على �شبكة الأنرتنت» وا�ستخدامها خلدمة هدف ما (� ,)45إال �أنه لي�س
بناية وحدوية ,مثال يقرتح منوذج باديلي للـ � WMأنه يتكون من نظام
م�صادر مركزية ونظامني خادمني فرعيني (الدوائر الكالمية (ال�صوتية)
ولوحة الر�سم الب�رصية واملكانية) ودارئ نوباتي (.)45
هناك دليل �ضعيف ن�سب ًيا يقول ب�أنه يمُ كن �أن يكون ال�ضعف يف الـ
 WMمرتبطً ا – ب�صورة ال لب�س فيها – بعجز يف �إما النظام الكالمي �أو
نظام الدارئ الب�رصي واملكاين ,حيث �أن مر�ضى الف�صام ُيظهرون �شذوذًا
يف مهام الـ  WMمع الكثري من �أن��واع املواد املختلفة ,مع دليل على
وجود �ضعف �أمام نوع مادة واحدة يتفوق على نوع مادة �أخرى (.)44,5
لقد �أدى هذا الأمر �إلى االعتقاد ب�أن �ضعف الـ  WMيف حالة الف�صام
قد يعك�س ب�صورة �أولية وجود عجز يف جهاز امل�صادر التنفيذي املركزي
�أو قد يعك�س احلفاظ الن�شط للمعلومات وا�ستخدامها مع الوقت ,ويتفق هذا
20
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التف�سري مع الدور املركزي لل�ضعف يف ال�سيطرة اال�ستباقية لل�سلوكيات.
�إال �أن هناك جدال عن املدى الذي يعك�س به �ضعف الـ  WMيف حالة
الف�صام عن وجود عجز يف االحتفاظ باملعلومات ,باملقابل مع الت�شفري
الأويل للمعلومات �أو متثيلها ,مثال مل يتغري حجم ت�أثري �ضعف الـ WM
يف حتليل تلوي واحد عرب الدرا�سات باعتباره فرتة الت�أخر املُ�ستخدمة,
مما ي�شري �إلى �أن العجز يف التوالد الأويل من التمثيل قد ي�ؤثر على ثبات
هذا التمثيل ,وبالتايل على القدرة على االحتفاظ الدقيق به عرب الوقت.
وباالتفاق مع هذا االفرتا�ض ,لقد �أو�ضحت الدرا�سات التي فح�صت عجز
الت�شفري �أن مر�ضى الف�صام ُيظهرون عج ًزا حتى يف عدم وجود ت�أخري
(مثل  ,)46ويف ذات الوقت ,لقد �أظهر عدد من الدرا�سات دليال عن العجز
يف القدرة على االحتفاظ باملعلومات مع مرور الوقت يف حالة الإ�صابة
بالف�صام ,وحتى بعد مراقبة اختالفات الت�شفري (مثل .)47,46

توظيف ق�رشة اجلبهة الأمامية �أثناء الذاكرة العاملة يف حالة
الف�صام
هناك درا�سات قوية عن الت�صوير الع�صبي الوظيفي – �شبيهة بتلك
عن ال�سيطرة الإدراكية ووظائف الـ  – DLPFCالتي ت�رشح وجود �شذوذ
يف �إجالب ق�رشة اجلبهة الأمامية املرتبطة بعجز يف الـ  WMيف حالة
الف�صام.
تقرتح غالبية االكت�شافات �أن املناطق التي تت�ضمن �شبكة اجلدار
الظهري الأمامي تت�أثر لدى املر�ضى ,وقد ُت�ساهم يف �شذوذ الـ .WM
وب�صفة خا�صة ,لقد مت توثيق وجود انخفا�ض يف تن�شيط الـ DLPFC
(املنطقة التابعة لربودمان  )46/9بينما كان املر�ضى ي�ؤدون مهام الـ
 ,WMمما يقرتح �أن املر�ضى ُيظهرون ق�صور يف اجلبهة الأمامية متعل ًقا
باملهام ( .)48,17لقد مت ت�أكيد هذه االكت�شافات عن طريق درا�سات كمية
حتليلية تلوية (� .)50,49إن مثل هذا العجز يف الـ  DLPFCمتواجد حتى
أي�ضا – ولو
لدى املر�ضى الذين ال يعرفون الكثري عن العالج ( ,)17ويحدث � ً
كان مبدى �أقل – لدى �أقارب مر�ضى الف�صام من الدرجة الأولى (مثل ,)29
دورا حمتمال كعالمة منطية ظاهرية داخلية.
مما يقرتح وجود ً
بالإ�ضافة �إلى ذلك ,وكما يف ال�سيطرة الإدراكية اال�ستباقية ,هناك دليل
يقرتح وجود دور رئي�سي ل�ضعف االت�صال بني الـ  DLPFCواملناطق
الأخرى املتعلقة بالـ ( WMمثل الق�رشة اجلدارية واملهاد واملخطط) يف
أي�ضا دليل على
تو�ضيح �ضعف الـ  WMيف حالة الف�صام ( )55-51و� ً
حتول ن�شاط الغاما والثيتا املتذبذب يف املناطق اجلبهية املرتبطة ب�ضعف
ّ
الـ  WMيف هذا اال�ضطراب (مثل .)58-56
لقد عمل هذا النقا�ش ال�سابق على الرتكيز على ن�شاط الـ DLPFC
املنخف�ض مع �سيطرة ا�ستباقية و� ,WMإال �أنه كان هناك اكت�شافات
متعار�ضة فيما يخ�ص ما �إذا كان مر�ضى الف�صام ُيظهرون انخفا�ضا �أم
زيادة يف ن�شاط الـ � DLPFCأثناء الـ  ,)61-59( WMولكي نو�ضح
هذا الأمر ,قامت بع�ض الكتابات بالرتكيز على فكرة �أن �سعة الـ  WMقد
تعتمد على م�ستوى �إجالب الـ  ,DLPFCالذي ُيظن �أنه يعمل بح�سب منوذج
 Uمعكو�س ( .)62يقرتح مثل هذا النموذج – مع زيادة يف متطلبات الـ
� – WMأنه يوجد زيادة يف �إ�شارات الـ  DLPFCاملتثابتية املتزامنة,
�إال �أنه بينما تزيد طلبات حتميل الـ  WMوت�صل �إلى حدود ال�سعة ,تبد�أ
�إ�شارات الـ  DLPFCتتدنى ,وقد يرجع ذلك �إلى �أن حتميل املعلومات
يزيد عن املوارد احل�سابية املتاحة (.)62

تقرتح الدالئل بالتوافق مع هذا االفرتا�ض �أن مر�ضى الف�صام قد
ومتحول� ,إن مثل حمدودية ال�سعة هذه حتدث
ُيظهرون �أداء  Uمعكو�س
ّ
�رسي ًعا (�أي مع م�ستويات حتميل  WMمنخف�ضة) ,وقد ت�ؤدي �إلى �إجالب
زائد �أو منخف�ض عند املقارنة بالأ�صحاء ,وذلك باالعتماد على م�ستوى
حتميل ال��ـ  WMال��ذي ُتقارن على �أ�سا�سه املجموعات (,)65-63
ومبعنى �آخر ,قد يجد املر�ضى الأداء �أكرث �إجها ًدا عند م�ستويات ال�صعوبة
املنخف�ضة وقد يتوجب عليهم �إجالب م�صادر �أكرث من الق�رشة اجلبهية �أكرث
من الأ�صحاء عند �إمتام بع�ض املهام ,مما ي�ؤدي �إلى اكت�شافات تتمثل يف
«فرط ن�شاط» الق�رشة اجلبهية .وبالتوازي مع هذا النموذج ,قام حتليل تلوي
( )50بتو�ضيح �أن اختالفات حجم �أداء الـ  WMبني املر�ضى والأ�صحاء
كان مرتبطً ا ب�صورة �إيجابية بحجم اختالفات التن�شيط يف مناطق الف�ص
اجلبهي الظهراين اجلانبي.
من الطرق الأخرى لإدراك االجتاهات املختلطة لن�شاط الـ DLPFV
املتعلق بالـ  WMيف حالة الف�صام هو �أن نفكّر يف امل�سار امل�ؤقت للـ
أي�ضا �ضعف
WM؛ ف�إذا كان �ضعف الـ  WMيف حالة الف�صام يعك�س � ً
يف ال�سيطرة اال�ستباقية ويف �أداء الـ  DLPFCاملتو�سط ,ف ُيمكن �إذاً عمل
املزيد من التكهنات املحددة عن توقيت ن�شاط املخ املتغري يف مهام الـ
 WMيف حالة الف�صام� .سيقرتح الف�شل يف ا�ستخدام ال�سيطرة اال�ستباقية
منخف�ضا �أثناء الت�شفري و�/أو ال�صيانه,
�أن املر�ضى قد ُيظهرون ن�شاطً ا
ً
وذلك يف منطقة الف�ص اجلبهي اجلانبي .عندما يكون هناك احتياج �إلى رد
فعل ,قد يحتاجون �إلى ا�سرتجاع الذاكرة ,مما قد ي�ؤدي �إلى زيادة يف ن�شاط
مناطق املخ التي ترتبط با�سرتجاع الذاكرة �أو اختيار رد الفعل.
لقد �أظهر عدد من الدرا�سات التي قامت بفح�ص امل�سار الزمني للن�شاط
�أثناء جتارب الـ � ,WMأظهر دليل على انخفا�ض الن�شاط �أثناء فرتات
أي�ضا غريها من الـ  WMاملتعلقة
الت�شفري وال�صيانة يف الـ  DLPFCو� ً
مبناطق املخ ( ,)69-66,12بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد وجدت الدرا�سات التي
فح�صت – على وجه اخل�صو�ص – الأن�شطة املتعلقة باال�سرتجاع ,دليال
على زيادة الن�شاط لدى مر�ضى الف�صام �إما يف ذات املناطق التي �أظهرت
منخف�ضا �أو يف غريها ( ,)65,12وبالتايل قد يكون بالأمر
ت�شفريا�/صيانة
ً
ً
أي�ضا لدرا�سة
النافع يف الأبحاث امل�ستقبلية لإثارة مكونات الـ  ,WMو� ً
دور م�ستوى الأداء ب�أكمله.

الذاكرة العر�ضية يف الف�صام
لي�س الـ  EMكيا ًنا وح��دو ًي��ا� ,إال �أن��ه يت�ضمن ع��د ًدا من املكونات
الوظيفية املختلفة ونظام ع�صبي مت�صل .تطرح الدرا�سات احلالية التي
قامت على الـ  EMقوانني حا�سمة لكِال من الف�ص ال�صدغي الإن�سي ,مع
تركيز خا�ص على احل�صني ,ومناطق اجلبهة الأمامية.
من الأفكار الرئي�سية يف النظريات التي تخ�ص دور احل�صني يف الـ EM
هي فكرة �أنه بالأمر احلا�سم للربط ال�رسيع للت�صور اجلديد للمعلومات (مثل
 .)71,70وباالتفاق مع مثل هذه النظريات� ,أظهرت العديد من الدرا�سات
الت�صويرية وجود ن�شاط يف منطقة احل�صني �أثناء ت�شفري معلومات عالئقية
املح�سن للح�صني/
جديدة� ,أو ا�سرتجاعها (مثل  ,)72و�أظهرت �أن الن�شاط
ّ
احل�صني املجاور يف وقت الت�شفريُ ,ينبئ با�سرتجاع ناجح لهذه املعلومة
(مثل  .)74,73بالإ�ضافة �إلى ذلك ,يو�ضح العمل الذي قام على الأفراد
امل�صابني بالن�سيان ,مدى �أهمية بنية احل�صني يف املعاجلة العالئقية
(مثل .)75

تقرتح مناذج حديثة �أكرث عن الـ  EMوجود �أدوار مميزة للح�صني
باملقابل مع املناطق املحيطة بالأنف للف�ص ال�صدغي الإن�سي ,وذلك يف
�أمر ت�شفري البنود باملقابل مع الذاكرة العالئقية ( ,)76ويف ذات الوقت,
أي�ضا �إ�سهام هام ووا�ضح من جانب مناطق اجلبهية .يمُ كن �أن
هناك � ً
يت�سبب �أي تلف يف الق�رشة اجلبهية الأمامية يف حدوث �ضعف يف الـ ,EM
وذلك من بني حاالت �ضعف �إدراكي �آخري (مثل  ,)78,77بالإ�ضافة �إلى
ذلكُ ,ي�شري الن�شاط �أثناء الت�شفري يف عدد من املناطق اجلبهية (مثل املنطقة
التابعة لربودمان  45و� )47إلى وجود ذاكرة الحقة ,وذلك عندما ُيطلب
من امل�شاركني تقدمي معلومات لفظية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات الإعدادات
اجل�سدية ( .)80,79بالإ�ضافة �إلى ذلك ,هناك الكثري من الكتابات التي
تقرتح �أن الـ  DLPFCقد ُي�ساهم ب�صفة خا�صة يف الت�شكيل الناجح
للذاكرة العالئقية وا�سرتجاع املعلومات ( .)83-81وكما قد �أ�رشنا �ساب ًقا,
لقد �أقرت العديد من الكتابات التي حتدثت عن الـ � EMأن احل�صني بالأمر
الع�صيب يف ربط املعلومات يف الذاكرة ,وقد قام عدد من الدرا�سات بفح�ص
ما �إذا كان لدى الأفراد الذين يعانوا من ف�صام عجز يف هذا الربط ,وذلك
بفح�ص ما �إذا كانوا �أكرث �ضعفًا يف الذاكرة اخلا�صة باملعلومات الرتابطية
(مثل ربط الكلمات �أو البنود التي لي�س لها عالقة �سابقة) باملقارنة مع
ذاكرة للبنود الفردية ,مثال لقد عمل �أ�شيم وليباج ( )84حتليل تلوي قام
مبقارنة الأداء على اختبار الذاكرة الرتابطية والبندية ,وذلك للأفراد الذين
يعانوا من ف�صام ,وقد ا�ستنتجوا �أن هناك دليل يدعم وجود �ضعفًا �أكرث
بن�سبة  %20يف الذاكرة الرتابطية باملقارنة مع الذاكرة البندية� ,إال �أن
عدد من الدرا�سات التي قامت على الذاكرة الرتابطية والتي مت ت�ضمنها
يف التحليل التلوي ,كانت مبثابة اختبارات للذاكرة امل�صدرية (�أي ذاكرة
تخ�ص الزمان واملكان الذي وقع فيه حدث ما) ولي�س روابط �أزواج جديدة
من البنود ,وتقرتح الكتابات الع�صبية نف�سية �أن �أداء الـ  PFCقد يعمل
هاما يف ذاكرة امل�صدر (.)85
إ�سهاما ً
� ً
لقد بد�أ الباحثون الإكلينيكيني حديثًا با�ستخدام مهام م�ستخل�صة من
الدرا�سات احليوانية التي قامت على وظائف احل�صني ,مثل اختبار التدخل
االنتقايل ,ويقوم هذا االختبار بقيا�س املقدرة على تعلّم العالقة بني الأزواج
أي�ضا اختبار النموذج االنتقايل ,حيث
التحفيزية املُرتبة ب�صورة هرمية ,و� ً
يتوجب على الأفراد �أن يتعلموا عن العالقة بني البنود ليقوموا باختيارات
�صحيحة .يت�صف مر�ضى الف�صام بوجود �ضعف يف حاالت قوية من هذه
املهام التي تتطلب عمل عالقة ,ولي�س يف احلاالت التي تتطلب عمل ترابط
تقوية ب�سيط ( ,)88-86بالرغم من �أن هذا لي�س يف كل الدرا�سات (.)89
وقد قامت درا�سات �أخرى با�ستخدام مقايي�س حركة العني للذاكرة
العالئقية  -وهو الأمر الذي ظهر ب�أنه �ضعيف لدى املر�ضى ذي �إ�صابة
يف احل�صني (مثل  - )90وذلك لتعريف �ضعف الذاكرة العالئقية يف حالة
أي�ضا بع�ض الدرا�سات التي ت�شري �إلى وجود
الف�صام (مثل  .)92,91هناك � ً
�ضعف يف كِ ال من اال�سرتجاع العالئقي والبندي للمعلومات التي كان قد مت
ت�شفريها ب�صورة عالئقية ,وذلك يف حالة الف�صام ( .)93وهناك درا�سات
�أخ��رى قامت بتقدمي دالئل على حاالت �ضعف �أكرب يف التذكر �أكرث من
الإملام بالأمور ,وذلك يف حالة الف�صام ,وهو الأمر الذي قد مت تف�سريه
أي�ضا باعتباره يعك�س وجود �ضعف يف الذاكرة العالئقية (مثل  .)94من
� ً
املمكن بالطبع �أن منط �ضعف الـ  EMهذا يف حالة الف�صام يقرتح وجود
�ضعف و�سائطي يف احل�صني (� ,)95إال �أنه ,وكما قد �أ�رشنا م�سب ًقا ,ت�ساهم
بنية اجلبهة الأمامية يف الـ  ,EMوقد يكون هذا الأمر هام ب�صفة خا�صة
لل�سيطرة على الوظائف ,مثل املقدرة على عمل وتطبيق ا�سرتاتيجيات
املجلة العاملية للطب النفسي

21

الذاكرة الفعلية التي ُت�ساعد يف ربط املعلومات اجلديدة يف الذاكرة .ووف ًقا
لذلك ,تقرتح بع�ض الدرا�سات �أن الأفراد مر�ضى الف�صام يعانوا من �ضعف
يف مقدرتهم على عمل ا�سرتاتيجيات حقيقية ت�ساعد يف تقوية الذاكرة ,و�أن
تقدمي ذاكرة فعالة للأفراد مر�ضى الف�صام يعمل على تعزيز وظائف الـ
( EMللمراجعة انظر .)96
من الأمور الهامة هي �أنه قد �أظهر حتليل تلوي عن التغيريات التي حتدث
يف �أن�شطة املخ �أثناء عمل الـ  EMيف حالة الف�صام دليال متنا�س ًقا عن
انخفا�ض الن�شاط يف كِ ال من ق�رشة اجلبهة الأمامية البطنية اجلانبية والـ
� ,DLPFCإال �أنها مل جتد دليال متنا�س ًقا للتغيريات التي حتدث يف ن�شاط
احل�صني ( .)97وقد �أظهرت درا�سات حديثة قامت على ت�شفري وا�سرتجاع
الذاكرة العالئقية ,وجود دليل عن �ضعف وظائف الـ  DLPFCاملتعلقة
بوظائف املخ العالئقية ( )98والذاكرة الذاتية ( )99يف حالة الف�صام ,هذا
أي�ضا وظائف احل�صني (.)100
بالرغم من �أن درا�سات �أخرى قد ت�ضمنت � ً
وب�أخذ هذه االكت�شافات جمتمعة ,جند �أنها تقرتح وجود �أدوار خمتلفة
لكِال من وظائف احل�صني وق�رشة اجلبهة الأمامية يف الـ  ,EMوتقرتح
أي�ضا احتمالية �أن �ضعف ال�سيطرة الإدراكية قد ي�ساهم يف �ضعف الـ EM
� ً
يف حالة الف�صام.

احلالة الإدراكية يف اال�ضطرابات الذهانية
من اال�سئلة املحورية هي ما �إذا كانت طبيعة و�/أو �شدة ال�ضعف
الإدراكي الذي يوجد لدى االفراد املت�أثرين �شبي ًها �أم خمتلفًا عن ذلك الذي
يوجد يف حاالت الف�صام؛ ف�إذا كان خمتلفًا ب�صورة نوعية� ,سيقدم هذا الأمر
الكثري من اجلدل حول وجود دور خمتلف – ب�صفة �أ�سا�سية – للإدراك يف
حاالت الذهان� ,إال �أنه �إذا كان منوذج �أو ملف ال�ضعف الإدراكي م�شاب ًها,
�ستكون مثل هذه النتيجة متناغمة مع االفرتا�ض الذي يقول ب�أن هناك
ابعاد م�شرتكة من الأمرا�ض النف�سية يف حاالت الذهان العاطفي والذهان
الغري عاطفي (.)101
لقد �أظهرت – ب�صورة ثابتة �إلى حد كبري  -كِ ال من درا�سات التحاليل
التلوية والدرا�سات التجريبية� ,أن درج��ة ال�ضعف الإدراك���ي يف حالة
الف�صام �أ�سو�أ عنه يف حالة اال�ضطرابات الثنائية القطب (للمراجعة �أنظر
 )102وحاالت االكتئاب الذهانية ال�شديدة ( ,)103مع حجم ت�أثري يقع
يف نطاق من � 0,3إلى � .)107-103( 0,5إن الدرا�سات التي قامت على
مقارنة اال�ضطرابات الف�صامية العاطفية بالف�صام ,بالأمر املختلط ,مع
وجود بع�ض الدرا�سات التي اكت�شفت مقدار �شبيه ج ًدا من ال�ضعف الإدراكي
يف كِ ال اال�ضطرابني ( ,)110-108وهناك البع�ض الآخر الذي �أقر بوجود
�ضعف �أ�سو�أ يف حالة الف�صام (.)111,107
وبالرغم من الدليل الذي يقول بوجود قدر �أكرب من ال�ضعف الإدراكي
يف حالة الف�صام كما ُيقارن بالذهان العاطفي ,جتد �أن الدرا�سات متناغمة
ب�شكل ثابت يف تو�ضيح �أن ملف ال�ضعف الإدراك��ي �شبي ًها يف حاالت
الف�صام والذهان العاطفي ( .)113,112مبعنى �آخر� ,إن ال�شدة الن�سبية
لل�ضعف بني جماالت الإدراك املختلفة متيل �إلى �أن تكون مت�شابهة ج ًدا
يف اال�ضطرابات الثنائية القطب وا�ضطرابات االكتئاب الذهانية ال�شديدة
واال�ضطرابات الف�صامية العاطفية ,وهذا باملقارنة مع الف�صام (مثل
.)114,109,105,104
بالطبع �إن واحد من �أو�ضح الأمثلة على هذه النتيجة هي التي قدمها
ري�شينبريج و�آخرون ()114؛ فقد قام ه�ؤالء الباحثني مبقارنة االفراد ذي
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ت�شخي�صات البحوث الإجماعية للف�صام وا�ضطرابات الف�صام العاطفي
أي�ضا مقارنة اال�ضطرابات
وا�ضطرابات االكتئاب ال�شديدة ,مبظاهر الذهان و� ً
الثنائية القطب مبظاهر الذهان .وقد �أظهر الأفراد الذين يعانوا من ف�صام
وا�ضطرابات ف�صامية عاطفية �ضعفًا �أكرث من االفراد الذين يعانوا من
ا�ضطرابات الذهان العاطفي ,وكان �أنت�شار ال�ضعف الإدراك��ي �أعلى يف
حاالت الف�صام واال�ضطرابات الف�صامية العاطفية� ,إال �أنه قد �أظهر الأفراد
يف الأربعة جمموعات ذات النموذج الن�سبي ال�ضعف يف جماالت الإدراك,
وكان �أقوى مظاهر ال�ضعف يف الذاكرة اللفظية ,بينما كانت �أقل مظاهر
ال�ضعف يف املعاجلة الب�رصية والقدرة اللفظية العامة.
لقد قدم ديب و�آخ��رون ( )104مثاال �آخر يف درا�ستهم التي تقارن
الأفراد مر�ضى الف�صام �أو اال�ضطرابات الثنائية القطب بالعامة ,وقد كان
ملف ال�ضعف �شبي ًها ج ًدا يف جمموعتي املر�ضى ,مع ظهور �أكرث �أ�شكال
ال�ضعف يف �رسعة ت�شكيل املعلومات وكانت �أق��ل مظاهر ال�ضعف يف
اختبار ال�ضعف املبلور ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,هناك دليل يقول ب�أن عامل
بنية الإدراك �شبيه ج ًدا يف حاالت الف�صام واال�ضطرابات الثنائية القطب
أي�ضا بع�ض
(� ,)116,115إال �أنه يوجد بع�ض اال�ستثنائيات لهذه النتائج و� ً
الدرا�سات التي �أظهرت اختالفات يف ا�ضطرابات الذهان فيما يخ�ص منوذج
ال�ضعف الإدراكي (مثل .)111
وبالتايل فيقرتح كم الدالئل �أن كل حاالت الذهان (العاطفي والغري
عاطفي) مرتبطة ببع�ض م�ستويات ال�ضعف الإدراكي ,وقد يكون هذا ال�ضعف
مت�ساوي يف ال�شدة يف حاالت الف�صام واال�ضطرابات الذهانية العاطفية,
�إال �أنه كان �أقل �شدة لدى الأفراد الذين يعانوا من اال�ضطراب الثنائي القطب
الذهاين واالكتئاب الذهاين ال�شديد ,و�أن ملف �أو منوذج ال�ضعف الإدراكي
عرب حاالت الذهان العاطفي �شبي ًها بذلك الذي ُيرى يف حاالت الف�صام.
تتفق هذه االكت�شافات مع فكرة �أنه يوجد �آليات �شائعة ت�ؤدي �إلى �ضعف
�إدراك��ي عرب حاالت اال�ضطرابات الذهانية ,مع وجود ت�أكيد قوي على
تعريف الأنظمة الع�صبية الأ�سا�سية التي ت�ساهم يف ال�ضعف الذي يتخلل
احلدود الت�شخي�صية التقليدية (.)117

قيا�س الإدراك يف الـ 5-DSM
وكما قد ا�ستعر�ضنا �ساب ًقا ,هناك الكثري من الأدلة التي تقول ب�أن ن�سبة
كبرية من الأفراد مر�ضى الف�صام وغريها من اال�ضطرابات الذهانية ُيعانوا
أي�ضا
من �ضعف يف نطاق وا�سع من جماالت الإدراك (مثل  ,)114وهناك � ً
دليل متنامي يقول ب�أن م�ستوى ال�ضعف الإدراكي ُينبئ بقدرات وظيفية
(اجتماعية ووظيفية وحالة معي�شية) (مثل .)121-119,118
وبالرغم من �أهمية الإدراك يف وظائف الفهم يف حالة الف�صام
وغريها من ا�ضطرابات الذهان� ,إال �أن اللجنة اخلا�صة بالذهان التابع
للـ  5-DSMال تقرتح ت�ضمن ال�ضعف الإدراك��ي كمعيار اعرا�ض �أولية
للف�صام �أو لأي ا�ضطراب ذهاين �آخر ,ويرجع هذا �إلى �أن الإدراك قد ال
يكون ناف ًعا ك�أداة ت�شخي�صية فارقة .وكما قد �أو�ضحنا �ساب ًقا ,يت�شابه
ملف ال�ضعف الإدراكي عرب حاالت الذهان العاطفي والذهان الغري عاطفي
( ,)122,114,109,105-103هذا بالرغم من �أن م�ستوى ال�ضعف قد
يكون �أكرب يف حاالت الذهان الغري عاطفي (� ,)103،106إال �أن مدى وفرة
املعلومات يقرتح �أن االنف�صال لي�س بالأمر الكايف لتربير ت�ضمن الإدراك
باعتباره معيار اعرا�ض ف�صام �أولية.
ومع ذلك فيبدو �أنه من الوا�ضح �أن الأداء الإدراكي بالأمر الهام لفهم

أي�ضا يف غريها
احلالة الإدراكية يف حالة الف�صام ( ,)124,123,121و� ً
من اال�ضطرابات الذهانية ,والتي منها اال�ضطرابات الثنائية القطب
( ,)128-125و�أن ال�ضعف الإدراك��ي ال ُيعالج ب�شكل جيد با�ستخدام
العقاقري امل�ضادة للذهان (مثل  ,)129وبالتايل فقد ت�ضمنت اللجنة
تقييما ُبعد ًيا للإدراك ,وذلك لت�أكيد
اخلا�صة بالذهان التابع للـ 5-DSM
ً
االحتياج املتوقع للمزيد من و�سائل العالج الإ�ضافية التي ت�ستهدف
ب�صورة خا�صة عالج الإدراك يف حالة الف�صام وغريه من اال�ضطرابات
الذهانية (مثل .)130,131
�إن هذا التقييم �أحادي ال ُبعد ,وهو يختفي عرب املجاالت املحتملة من
ال�ضعف الإدراك��ي ,ومن الناحية املثالية ,قد يكون لدى املرء ت�صنيف
ُبعدي منف�صل لأغلب املجاالت الكُربى من ال�ضعف الإدراكي يف حاالت
الذهان ,وذلك ب�صورة منف�صلة ,حيث �أنه من املمكن �أن نرى التفكك عرب
م�ستوى ال�ضعف يف جمال واحد باملقابل مع جماالت �آخ��ري يف الفرد
(يت�سم ب�ضعف يف الـ � WMأكرث من يف الـ � ,)EMإال �أن هذا لي�س بالأمر
املمكن من الناحية العملية ,و�أن التظاهر ب ُبعد عاملي واحد على الأقل,
�سي�ساعد يف الت�أكيد على االحتياج �إلى االهتمام بال�ضعف الإدراكي عند
ت�صور و�سائل العالج والتك ّهن لفرد يعاين من ذهان.
ّ
�إن املعلومات التي تخ�ص الأداء الإدراك��ي لي�س �أم� ً�را �سهال ب�صورة
ج��زءا من املقابلة النف�سية
متميزة حتى ي�سهل تقييمها باعتبارها
ً
التقليدية ,فمن الناحية املثالية ,يح�صل املرء على تقييم ع�صبي نف�سي
�إكلينيكي �أ�سا�سي يف افراد مر�ضى بالذهان ,وذلك للح�صول على �إدراك
كامل لطبيعة و�شدة �ضعفهم الإدراك��ي ,وقد يكون هذا التقييم ذات قيمة
خا�صة يف املراحل املبكرة من املر�ض ,وذلك عند الو�ضع يف االعتبار
باخلطط املتعلقة باملزيد من التعليم واملزيد من الوظائف املهنية .و�إذا
تعرث �أمر احل�صول على تقييم ع�صبي مر�ضي ,فقد �أظهر عدد من الدرا�سات
�أن العديد من نهج التقييمات املخت�رصة املختلفة تقدم معلومات قيمة من
الناحية الإكلينيكية تخ�ص امل�ستوى العام من ال�ضعف الإدراكي للمري�ض
(� ,)136-132,8,7إال �أن �أدوات الت�صوير املخت�رصة لال�ستخدام يف الك�شف
عن حاالت اخلرف ال�رصيحة ,مثل اختبار احلالة العقلية امل�ص ّغر ,لي�ست
ح�سا�سة لأنواع ال�ضعف التي ُتالحظ لدى مر�ضى الف�صام ,وبالتايل ف�أن
ا�ستخدامهم بالأمر الغري حُم ّبز يف هذا ال�سياق.
تقرتح الأدلة املتنامية التي قامت على و�سائل تقييم �آخري للأداء
الإدراكي (مثل التقارير الذاتية واال�ستطالع الإكلينيكي)� ,أن لديها عالقة
حمدودة باملقايي�س املو�ضوعية للأداء الإدراكي ( ,)137هذا بالرغم من
ا�ستخداما يف التكهن بحالة الأداء ( .)144-137و�إذا كان
�أنه قد اليزال لها
ً
التقييم الأ�سا�سي للإدراك لي�س بالأمر املمكن ,ف�سيكون من الهام للطبيب
الإكلينيكي �أن ي�ستخدم �أف�ضل املعلومات املتاحة لتقدمي قرارات بخ�صو�ص
الأداء الإدراكي للفرد� ,شامال تدخالت الطبيب الإكلينيكي مع املري�ض و/
�أو التقارير التي تخ�ص �أفراد الأ�رسة �أو جمموعة الأطباء الإكلينيكيني,
�إال �أنه من املحتمل �أن يكون لدى هذه التقييمات – بعي ًدا عن التقييمات
املو�ضوعية – �أقل موثوقية و�صالحية ,بالرغم من �أنه ي�ؤمل �أن ت�ستمر يف
عملها لت�أكيد االحتياج احلا�سم للعالج الذي يخاطب هذا اجلانب امل�ضنى
من ا�ضطرابات الذهان.

اخلامتة
ُيظهر الأف��راد من مر�ضى الف�صام حاالت �ضعف �شديدة يف عدد من

جماالت الإدراك املختلفة التي ت�شمل ال�سيطرة الإدراكية والـ  WMوالـ
 ,EMوجند �أن منوذج ال�ضعف �شبي ًها لذلك الذي ُيرى يف ا�ضطرابات
الت�صور اجلديد للإدراك يف حالة الف�صام
الذهان العاطفي .وبتقدمي �إعادة
ّ
(�أو كل اال�ضطرابات الذهانية) ,كما يعك�س �شذوذًا ع�صب ًيا حيو ًيا �أ�سا�س ًيا,
نقرتح �أن ال�ضعف يف ال�سيطرة اال�ستباقية يمُ كن �أن ي�ؤثر على الأداء يف
نطاق وا�سع من جماالت الإدراك املختلفة ,وبالتايل قد ميثل �آلية عامة
ت�ساهم يف هذا ال�ضعف.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ,نقرتح �أنه على امل�ستوى الع�صبي ,قد يكون القا�سم
امل�شرتك يف مثل هذا ال�ضعف هو وظائف الـ  DLPFCال�ضعيفة ,وارتباطها
يدعم التحديثات
مبناطق املخ الأخرى و� ً
أي�ضا نظام الناقل الع�صبي الذي ّ
وال�صيانة الدقيقة لتمثيالت الهدف التي تمُ كّن ال�سيطرة اال�ستباقية.
نحن ال نق�صد �أن نقول �أنه يمُ كن �رشح كل جماالت الإدراك يف حالة
الف�صام با�ستخدام هذه الآليات؛ فالف�صام مبثابة ا�ضطراب مع ّقد ومن
الوا�ضح �أن االقرتاح ب�أن �آلية واحدة ب�إمكانها تو�ضيح �أ�شكال ال�ضعف
املختلفة التي ُترى يف هذا املر�ض ,مبثابة فرط يف التب�سيط ,ومع ذلك,
نحن نظن �أنه من الأهمية �أن نثري احتمالية وجود �آلية �أ�سا�سية م�شرتكة
ب�إمكانها امل�ساعدة يف تو�ضيح  -على الأق��ل  -جمموعة فرعية من
أي�ضا ب�إمكانها �أن تخدم كهدف للتدخالت العالجية التي
ا�شكال ال�ضعف ,و� ً
مبقدورها تعزيز الأداء الإدراكي ونتائج الإدراك يف هذا املر�ض.

�شكر خا�ص
ي�ساهم كِ ال الكاتبني بالت�ساوي يف هذا العمل املُق ّدم يف هذه املقال.
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ً �بحيث يتمكنوا من احلفاظ على املو�ضوعية وwhat
a process where physicians establish a certain emotional the patient is most concerned about at that moment can help
أوdistance
� مب�ستويات �شبيهة
الأبحاث �أن الطالب يف جمال الطب يبد�أوا الكلية
.)11( للعواطف ال�سلبية التي مير بها املر�ضى ب�صفة روتينية
from their patients in order to maintain objectivity physicians maintain empathy (11). Intensive training in mindإالand
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�
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�إال �أن
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rienced
by those
patients
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كلية
الدرا�سة يف
�سنوات
على مدار
التدخالت �أن التعاطف ينخف�ض ب�صورة كبرية
لأنand
�أوالburnout,
,كن دعمهand
 بالأمرempathy
ال�شخ�صي» لي�س
ُالذي يم
 �أما الأ�سباب الدقيقة التي تقف وراء هذا الأمر لي�ست بالأمر,)10( أي�ضا الطب
ً � مما ي�ؤدي �إلى حت�سني دقة الإدراك و,العاطفية ت�ساهم يف �أمر التعاطف
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دورا� ,إال �أنه لطاملا كان هذا
املفهوم ,وهناك عدة �أدوار ُيحتمل �أنها تلعب ً
االنخفا�ض مرتبطً ا مبنهج درا�سي يعمل على حتفيز مو�ضوعية املري�ض
( )19وزيادة كم العمل ومراقبة �سوء املعاملة من جانب م�رشفني وقلة
أي�ضا اكت�شاف �أن امل�ستويات العالية من
الدعم العاطفي ( .)20 ,6لقد مت � ً
الإره��اق وال�ضغوط ال�شخ�صية واالكتئاب والقلق ت�ساهم يف انخفا�ض
التعاطف يف كلية الطب (.)20 ,7
من اجلدير باملالحظة �أن االنخفا�ض يف التعاطف لي�س بالأمر الثابت
بني الطالب؛ فقد وجدت درا�سة مطولة قامت على  446طال ًبا يف كلية
كبريا على ميزان
الطب ,جمموعتني متمايزتني ,فقد �أظهر %70
ً
انخفا�ضا ً
جيفري�سون لقيا�س التعاطف النف�سي ,بينما �أظهر  %30عوامل ا�ستباقية
عملت على تعادل انخفا�ض التعاطف ( .)10تو�ضح هذه الدرا�سة �أن االفراد
انخفا�ضا �أقل يف
يف التخ�ص�صات التي تقوم على املري�ض قد �أظهروا
ً
ن�سبة التعاطف من الأفراد يف التخ�ص�صات التي تقوم على التكنولوجيا,
وقد اقرتحت �أن الطالب ذي ال�صفات ال�شخ�صية التي حتيل دون انخفا�ض
التعاطف ,يختارون ب�أنف�سهم التخ�ص�صات التي تركز على املري�ض (,)10
قد يكون هذا هو احلال� ,أو قد يكون �أن التدريب يف املجاالت التي تركز على
املري�ض ت�ضع ت�أكي ًدا �أكرب على املهارات ,مثل اال�ستماع للمري�ض وكيفية
املواجهة املو�ضوعية للمري�ض ,وهو الأمر الهام للحفاظ على التعاطف يف
التفاعالت بني املري�ض والطبيب املمار�س.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لطاملا كان الدعم االجتماعي املُدرك من جانب
الكلية والر�ضى الكامل بجودة التعليم ,مرتبطً ا بزيادة يف القدرة على
أي�ضا لطاملا ارتبطت م�ستويات مرتفعة من ال�ضغوط
مقاومة الإرهاق و� ً
والتعب بانخفا�ض يف القدرة على مقاومة الإرهاق ( ,)21وذلك حيث �أن
زيادة الإرهاق كان مرتبطً ا يف ال�سابق بانخفا�ض يف التعاطف لدى طالب
أي�ضا يف
كلية الطب ( ,)22ومن املمكن �أن هذه العوامل الوقائية قد ت�ساهم � ً
املحافظة على التعاطف.

نهج العلوم الع�صبية اجتماعية لتنمية التعاطف
�إن التعاطف مبثابة ق��درة عاطفية اجتماعية قد تطورت مع عقل
الثدييات لت�شكيل العالقات االجتماعية واملحافظة عليها ,وهو يت�ضمن
مكونات خمتلفة ( .)13وي�شري الت�شارك العاطفي ,وهو العن�رص الأول
للتعاطف الذي يظهر �أثناء تطور الكائن احلي� ,إلى الت�شارك الغري مق�صود
للحالة العاطفية اخلا�صة بفرد �آخر ,والتي يمُ كن تقييمها مبقايي�س اتفاق
املوا�صلة اجللدية (فهر�س اليقظة الذاتية) بني فردين ( .)23ي�ستلزم الإدراك
العاطفي انتباه واعي للحالة العاطفية اخلا�صة بفرد �آخر .وي�شري الوعي
التعاطفي �إلى التحفيز لالهتمام بفرد ما يكون يف حاجة .وميكّن للتنظيم
العاطفي الناجح من ال�سيطرة على العاطفة والدوافع والتحفيزات يف خدمة
�سلوك تال�ؤمي ,وبالرغم من �أن هذه املكونات متداخلة وغري م�ستقلة عن
بع�ضها البع�ض� ,إال �أنه من اجليد اعتبارها ب�صورة م�ستقلة عن بع�ضها
البع�ض ,حيث �أن كل منهما ُي�ساهم يف جوانب متعددة من خربات التعاطف
ويمُ كن �أن تكون هدف التدخالت املحددة لتحفيز التعاطف الإكلينيكي
لدى طالب كلية الطب ( .)24تو�ضح الدرا�سات التي متت يف جمال العلوم
الع�صبية اجتماعية با�ستخدام الت�صوير الع�صبي الوظيفي� ,أن املكونات
العاطفية والإدراكية والتنظيمية للتعاطف تت�ضمن تفاعل الدوائر الع�صبية
( .)25تتو�سط اليقظة التعاطفية بات�صال قوي ثنائي االجتاه بني جذع
أي�ضا بات�صاالت بني الوطاء (ما
املخ واللوزة املخية والق�رشة احل�سية ,و� ً

حتت املهاد) واجلزيرة اللحائية والق�رشة احل�سية اجل�سدية ( .)24 ,13تت�صل
املجاالت الإدراكية من التعاطف ,مثل الفهم العاطفي والتنظيم العاطفي,
بعمليات تدخل يف التحدث عن وجهات النظر والتنظيم الذاتي واالنتباه
التنفيذي الذي يقوده ق�رشة اجلبهة الأمامية والق�رشة اجلانبية الظهرانية
أخ�يرا ,لدى املقدرة على ال�شعور
اجلانبية والتقاطع اجل��داري ال�صدغيً � .
باالهتمام بالآخرين وتقدمي رعاية لهم ,جذور تطورية ُيحتمل �أن تكون
قد تطورت يف م�سار الرعاية الأبوية ( ,)26وقد مت العثور على ت�أييدها
الع�صبي يف الأنظمة الع�صبية التحت ق�رشية ال�شبيهة بتلك املعروف
ب�أنها تنظّ م �سلوكيات الأمومة ,وب�صفة خا�صة املهاد والق�رشة الأمامية
املدارية(.)27
ت�ساهم كل ه��ذه املكونات ب�صورة خمتلفة يف خ�برات التعاطف
الإكلينيكي ,وقد تعمل امل�شاركة العاطفية ك�أمر ي�سبق الفهم التعاطفي,
بينما �أن املكونات الإدراكية بالأمر الهام لتمثيل احلاالت النف�سية للذات
وللآخرين� ,إال �أنها �رضورية لعمل قرارات يف ال�سياق الطبي ( .)24ومن
الأمور الهامة هي �أن نوع التنظيم العاطفي الذي يوظفة املرء ُيحدد ب�صورة
كبرية ما �إذا كانت امل�صادر الإدراكية قد ا�ستنزفت �أم ما زالت غنية (.)28
وب�صفة خا�صةُ ,تظهر االبحاث �أن وجهة النظر ال�شخ�صية ب�إمكانها �أن
ُتعبئ ردود الأفعال العاطفية �أو تفلرت املعلومات العاطفية ,ويمُ كن �أن
يكون هذا الأمر تال�ؤم ًيا للطبيب اجلراح بينما ُيجري عملية على مري�ضه
الذي هو حتت ت�أثري املخدر� ,إال �أنه قد يكون غري تال�ؤمي عندما يتفاعل
ذات الطبيب مع مري�ضه بعد العملية ( .)28يو�ضح هذا املثال مدى مرونة
انتظام العواطف يف املوا�ضع الإكلينيكية ,ويعتمد هذا على كِ ال من هدف
الطبيب واحتياجات املري�ض.
يعمل �أمر �إدراك الآالم الذى يعاين منه الآخرون مبثابة عالمة تعاطفية
أي�ضا يجذب
تعمل على �إثارة انتباه الأفراد على �أن هذا الفرد �أمام خطر ,و� ً
انتباههم ويح ّفز �سلوكياتهم االجتماعية .لطاملا كانت ُت�ستخدم اال�ستجابة
الع�صبية جتاه �أالم الآخرين وحمنهم – وهو املوقف الذي ي�ألف عليه
الأطباء – يف �أبحاث العلوم الع�صبية كنافذة �إلى الت�أييد الع�صبي احليوي
للتعاطف .يتم تن�شيط العديد من املناطق التي تدخل يف التعبري عن الآالم
اجل�سدية ,وت�شمل هذه املناطق الق�رشة احلزامية الأمامية واجلزيرة اللحائية
وال�سنجامية املحيطة بامل�سال والق�رشة الأمامية املدارية واللوزة املخية,
يتم تن�شيطها ب�إدراك �أو حتى بتخيل وجود فرد ما يت�أمل ( ,)29ومن الأمور
ويكن
الهامة هي �أن منوذج ردود الأفعال الع�صبية بالأمر املرن بقوة مُ
تعديله بعدد من العوامل ال�سياقية والإدراكية واالجتماعية والعالئقية
(.)25
ففي ال�سياق الطبي ,قامت جتربتان ت�صويريتان باختبار الردود
النف�سية ع�صبية لإدراك الآالم لدى الأطباء ( ,)31 ,30فقد مت �إخ�ضاع �أطباء
أي�ضا �أفراد �أ�صحاء لي�سوا �أطباء للت�صوير بالرنني املغناطي�سي الوظيفي
و� ً
�أثناء م�شاهدتهم لفيلم ت�سجيلي يتم فيه �إدخال �إبر يف ج�سد فرد ما (يف
أي�ضا فيلم �آخر يتم فيه تالم�س هذه الأع�ضاء بقطعة
وجهه ويداه ورجاله) ,و� ً
قطن ( ,)30وقد �أظهر االطباء تن�شيطً ا �أقل بكثري يف مناطق املخ التي تدخل
يف التعاطف مع الأمل (الق�رشة احلزامية الأمامية واللحاء) من االفراد الغري
�أطباء ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد �أظهر الأطباء ن�شاطً ا �أكرب بكثري يف املناطق
التي تدخل يف ال�سيطرة التنفيذية والتنظيم الذاتي واحلالة النف�سية للفهم.
تقرتح هذه االكت�شافات وجود يقظة تعاطفية �أقل وتنظيم �إدراكي
�أكرب لرد الفعل العاطفي بني الأطباء ,وت�شري �إلى �أن انخفا�ض تنظيم ردود
االفعال جتاه الآالم اخلا�ص بالأطباء يعمل على �إخماد اليقظة ال�سلبية
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جتاه �آالم الآخرين .قد يكون لهذا الأم��ر نتائج مفيدة تتمثل يف حترير
أي�ضا للتعبري عن االهتمام
امل�صادر الإدراكية ال�رضورية لتقدمي امل�ساعدة و� ً
التعاطفي.
أي�ضا �إلى االختالفات الفردية يف انخفا�ض
قد ت�شري هذه النتائج � ً
التعاطف وال�ضغوط املهنية .لقد �أظهرت التحاليل التلوية �أن حمن الأطباء
الإكلينيكيني مبثابة م�ؤ�رش �أ�سا�سي النخفا�ض التعاطف (� ,)6إن طالب كلية
الطب الذين هم �أكرث عر�ضة للمحن املهنية التي قد ت�ؤدي �إلى �إعياء عاطفي
وانف�صال عن الآخرين وانخفا�ض الإح�سا�س بالإجناز ,قد يكونوا ه�ؤالء الذين
يعانوا من م�شكالت يف تنظيم العواطف ال�سلبية ,وعلى الناحية الأخرى� ,إن
الطالب ذي ا�ستجابات مكبوتة جتاه الآالم ويقظة �سلبية �ضعيفة� ,سيعانوا
أي�ضا من م�شكالت يف �أمر التعاطف .قد يكون القليل ج ًدا من بع�ض اليقظة
� ً
التعاطفية (�أو امل�شاركة العاطفية) بالأمر ال�رضوري مل�ساعدة الأطباء على
التناغم مع م�شاعر املر�ضى وفهمهم ب�صورة تعاطفية .يتطلب �إعادة التقييم
العاطفي مكونات عاطفية من جانب املري�ض حتي ي�سهل فهمه مرة �أخرى,
مما ي�شكل معلومات هامة حيثما ت�صبح متاحة (.)28

االختالفات الفردية يف ردود الأفعال التعاطفية
تختلف نزعة التعاطف من فرد لآخر ,وتعود هذه االختالفات جزئ ًيا
�إلى التفاعل بني تاريخ حياة الأفراد واخل�صائل النف�سية والرتكيبة اجلينية,
و�أن الروابط واحدة يف هذه البنايات  -وهو الأمر الذي مت اقرتاحه �أوال
من جانب باويل ( – )32التي تبدو و�أنها تقف يف مقدمة الثالثة م�ؤ�رشات
هذه .تقدم نظرية الروابط �إطار عمل قهري لإدراك �إمكانية الفرد لالرتباط
بالآخرين وت�شكيل عالقات تدعيمية تكون مبثابة م�صادر للت�أقلم وهي
أي�ضا ت�شري �إلى االختالفات الفردية يف التعاطف (� ,)33أما �أمان الرتابط
� ً
فريتبط بدرجة التعاطف لدى الأفراد والتنظيم العاطفي الناجح ,ويرتبط
ب�صورة عك�سية بالتقارير اخلا�صة بالآالم واملحن العاطفية ( .)34تدل
أي�ضا االبحاث التجريبية �أن الأم��ن الذي يقدمه الرتابط يقدم ك�أ�سا�س
� ً
لالهتمام التعاطفي وتقدمي الرعاية ( ,)35ومن اجلدير باالهتمام هو �أن
�أمناط الرتابط هذه ثابتة ب�صورة ن�سبية عرب فرتات احلياة.
لقد بد�أ قدر كبري من الدرا�سات على مدار ال�سنوات القليلة املا�ضية
ب�إظهار البع�ض من �أ�س�س الت�رشيح الع�صبي والكيمياء الع�صبية التي تقف
وراء العمليات التي تتعلق بالرتابط و�أن االختالفات يف هذه الأمور تربط
بني اجلن�س الب�رشي ( .)36لقد عمل مثل هذا البحث على تعريف عدد من
الببتديد الع�صبي الذى يدخل ب�صورة وا�ضحة يف عدد من ال�سلوكيات
االجتماعية التي تتعلق بالرتابط ,والتي منها الأفيون والفازوبر�سني1
والأوك�سيتو�سني.2
دورا مركز ًيا يف بدء �سلوكيات
لقد مت تو�ضيح �أن الأوك�سيتو�سني يلعب ً
الأمومة والإدراك االجتماعي وربط �أزواج القوار�ض ( .)37وقد او�ضحت
الدرا�سات التي قامت على الب�رش �أن �إدخ��ال الأوك�سيتو�سني ب�إمكانه
تعديل عدد من ال�سلوكيات التي ترتبط بالتعلّق ,والتي منها الثقة والكرم
واالهتمام التعاطفي والدقة التعاطفية (� .)38إن تعاطي الأوك�سيتو�سني
ي�ساعد ب�صورة انتقائية على تخفي�ض اليقظة العاطفية جتاه ال�صور
أي�ضا يع ّدل االنتباه الب�رصي
االجتماعية التي تت�سم بالتهديد ( )39وهو � ً
جتاه الإ�شارات االجتماعية لل ُنهج االيجابية ( ,)40بالإ�ضافة �إلى ذلك,
يبدو �أن الأفراد الذين يفتقدون الروابط االجتماعية عالية اجلودة ُيظهرون
ردود �أفعال منخف�ضة ب�صورة كبرية جتاه تعاطي الأوك�سيتو�سني (,)39
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وهو الأمر الذي قد يعك�س انخفا�ض الإح�سا�س بامل�ستقبالت.
لقد قدمت الأب��ح��اث التي قامت على ت�أثري االختالفات اجلينية
يف م�ستقبالت الأوك�سيتو�سني دليال تقارب ًيا على ال��دور ال��ذي يلعبه
الأوك�سيتو�سني يف ال�سلوكيات االجتماعية الب�رشية .وقد ظهر �أن تعدد
�أ�شكال م�ستقبالت الأوك�سيتو�سني يرتبط بال�سلوكيات املنت�سبة والتعاطف
أي�ضا الروابط االجتماعية املُدركة ( .)41وباملثل,
ال�سلوكي وامليويل و� ً
ترتبط االختالفات الوراثية يف م�ستقبالت الأوك�سيتو�سني بانخفا�ض يف
الن�شاط الع�صبي ال�صماوي والن�شاط الذاتي جتاه ال�ضغوط االجتماعية
ويتفاعل مع الدعم االجتماعي املُدرك لإخماد الن�شاط الفي�سيولوجي جتاه
التهديدات االجتماعية التقييمية (.)41
من اجلدير بالذكر �أن هذا الأمر ال يقرتح �أن ال�سلوكيات التي تتعلق
أي�ضا �أن نعترب الأليل املعني يف
بالتعاطف حُمددة ب�صورة وراثية .يمُ كن � ً
نظام م�ستقبالت الأوك�سيتو�سني (�أو الفازوبر�سني �أو االنظمة الأفيونية)
الذي مت اعتباره فيما م�ضى «جينات �ضعف» ,بكونه «جينات ليونة»,
حيث �أنه ي�سمح لبع�ض الأفراد �أن ي�صبحوا �أكرث ح�سا�سية للبيئة االجتماعية
ب�صفة عامة ( .)42يتفق هذا الأمر مع مالحظة االختالفات الفردية الكُربى
فيما يمُ كن �أعتباره «ح�سا�سية بيولوجية جتاه ال�سياق» ,حيث يكون الأفراد
ماهرين ب�صفة خا�صة بني بع�ضهم البع�ض يف البيئات االجتماعية الداعمة
ومتلهفني وم�سوقني يف بيئات تت�سم بالت�شويق (.)43

التعاطف الإكلينيكي و�صحة املري�ض� :أليات حمتملة
لقد �أكت�شف حتليل تلوي قام على الدرا�سات التي متت على تقييم
الت�أثريات ال�سياقية املتعددة على نتائج املر�ضى� ,أن الأطباء الذين قد
تبنوا نهج يت�سم بالديفء والود والطم�أنة ,اكرث فاعلية من الأطباء الذين
ي�ستخدمون اهتماما يت�سم باال�ستقالل ( .)44قد تقدم الرعاية الطبية
التعاطفية للمر�ضى �إح�سا�س الرتابط ال�شخ�صي وال�سيطرة على حالتهم
ال�صحية ,وهو الأمر الذي ي�ؤدي �إلى ا�سرتاتيجيات ت�أقلم عاطفي وي�ؤثر على
النتائج ال�صحية ,وذلك عن طريق �إحداث تعديالت قوية يف ردود الأفعال
جتاه التوتر النف�سي .يف حقيقة الأمر ,لقد �أو�ضح ربع قرن من الأبحاث
يف جمال الأع�صاب والغدد ال�صماء و�سيكولوجية ال�ضغوط� ,أن �إدراك الدعم
االجتماعي و�إمكانية التحكّم يف ال�ضغوط مُيكن �أن يكون له ت�أثري قوي
على ردود االفعال الهرمونية واملناعية جتاه جمموعة كبرية من ردود
أي�ضا ردود االفعال من جانب �أوعية القلب ,وذلك
االفعال الفي�سيولوجية و� ً
يف كِ ال من النماذج الب�رشية والنماذج الغري ب�رشية (.)45
يف حقيقة الأم��ر ,ترتبط القدرة على التحكّم يف ال�ضغوط بتنظيم
توا�سطي يف ق�رشة اجلبهة الأمامية املتو�سطية لبنايات جزع املخ (نواه
الرفاء الظهري) واحلويف (لوزة املخ واملهاد) املرتبطة بتفاعلية اجلهاز
م�سارا
الع�صبي ال�صماوي والأوتونومي (الذاتي) ( .)45يقدم هذا الأمر
ً
مبا�رشا نتمكن عن طريقه من �إدراك قابلية الفرد للتحكم يف جماالت
ً
مر�ضه من تنظيم العمليات الفي�سيولوجية التي ترتاوح من �أي�ض اجللوكوز
و�ضغط الدم وحتى التعديل املناعي وتخلّق الن�سيج الع�صبي (.)46
يقدم الأطباء ملر�ضاهم ب�صفة روتينية معلومات ب�إمكانها عمل ردود
فعل في�سيولوجية حقيقية جتاه ال�ضغوط ,فتمثل العالقة بني الطبيب
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 ي�سمح االهتمام التعاطفي – باملقابل مع االهتمام.)3( التدخالت الدوائية
املُقدم عن ُبعد – للأطباء لأن يفهموا مر�ضاهم ب�صورة �أف�ضل و�أن ُيع ّدلوا
 وبتقدمي الدرا�سات التي.نهجهم حتى يتنا�سب مع الأفراد الذين يعاجلونهم
متت يف ربع القرن املا�ضي التي تبني �أنه لدى الروابط العاطفية عالية
اجلودة ت�أثريات جيدة على النتائج ال�صحية مثل ال�سمنة وارتفاع �ضغط
 جند �أنه من الوا�ضح �أن ال ُنهج التعاطفية بالأمر الالزم لرعاية,)47( الدم
.املر�ضى

اخلامتة
�إن ال��ر�ؤي��ة احلالية للتعاطف يف املمار�سات الإكلينيكية بالأمر
, وهي تركز ب�صفة �أولية على التقارير الذاتية التي يقدمها الأطباء,املحدود
مع وجود القليل من الفهم للآليات التي ت�ساهم يف انخفا�ض التعاطف
أي�ضا غياب التعاطف ب�صفة عامة يف املجال
ً ��أثناء الدرا�سة يف كلية الطب و
 هناك احتياج �إلى �إدراك علمي �أف�ضل عن العالقة بني الآليات التي.الطبي
,أي�ضا التعاطف و�سلوكيات تقدمي الرعاية
ً �تدخل يف احل�سا�سية بني الأفراد و
وذلك مل�ساعدة الأطباء يف احلفاظ على م�ستويات عالية من التعاطف يف
املمار�سات الإكلينيكية بينما ي�ضعون ح ًدا للإرهاق وال�ضغوط ال�شخ�صية
 البد من ت�ضمن هذا الإدراك يف الأبحاث التي تتحدث عن العوامل.)48(
.ال�سياقية والتنظيمية التي ت�شكل املهنة الطبية
لقد ا�صبح من املمكن يف الوقت احلايل درا�سة نهج خطر �أن يكون املرء
 وهو النهج, يف �ضوء التعاطف الإكلينيكي,معر�ضا للإ�صابة ب�أمرا�ض
ً
 �سيعمل هذا.الذي يعد �أن يكون �أكرث دقة و�أكرث �شموال من البحث ال�سابق
النهج على زيادة �إمكانيتنا لأن ن�ؤ�س�س معاهد وتدخالت تعليمية �أف�ضل
.لتدعيم �أمر التعاطف يف املمار�سات الإكلينيكية وللوقاية �ضد انخفا�ضه
لقد �أظهرت بع�ض التدخالت التي تهدف �إلى حت�سني التعاطف والتوا�صل
 ت�أثريات ايجابية على الر�ضى املهنى للأطباء,بني الأطباء واملر�ضى
مكر�س لريد على
ً �و
ّ  �إال �أن هناك احتياج �إلى وجود نهج,أي�ضا جودة احلياة
االحتياج احليوي لتعزيز التعاطف يف جمال الطب با�ستخدام برامج تعمل
.على �إدماج املعرفة التي تقوم على العلوم الع�صبية اجتماعية
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)تيمبليتون (علم مبادرة عمل اخلري والأبحاث يف احلكمة من جامعة �شيكاغو
(R01MH087525;R01MH084934) أي�ضا من املعهد الوطني لل�صحة
ً �و
.�إلى دي�سيتي

:املراجع

1. Halpern J. What is clinical empathy? J Gen Intern
Med 2003;18: 670-4.
2. Hojat M, Louis DZ, Markham FW et al. Physicians’
empathy and clinical outcomes for diabetic patients.
AcadMed 2011;86:359-64.
3. Rakel DP, Hoeft TJ, Barrett BP et al. Practitioner
empathy and the duration of the common cold. Fam
Med 2009;41:494-501.

Knowing you care: effects of perceived empathy
and attachment style on pain perception. Pain
2010;151:687-93.
35. Mikulincer M, Shaver PR. Attachment security,
compassion, and altruism. Curr Dir Psychol Sci
2005;14:34-8.
36. Insel TR, Young LJ. The neurobiology of attachment.
Nat Rev Neurosci 2001;2:129-36.
37. Carter CS, Grippo AJ, Pournajafi-Nazarloo H et al.
Oxytocin, vasopressin and sociality. Prog Brain Res
2008;170:331-6.
38. Guastella AJ, MacLeod C. A critical review of the
influence of oxytocin nasal spray on social cognition
in humans: evidence and future directions. Horm
Behav 2012;61:410-8.
39. Norman GJ, Cacioppo JT, Morris JS et al. Selective
influences of oxytocin on the evaluative processing of
social stimuli. J Psychopharmacol 2011;25:1313-9.
40. Domes G, Sibold M, Schulze L et al. Intranasal
oxytocin increases covert attention to positive social
cues. Psychol Med 2013;43:1747-53.
41. Kumsta R, Heinrichs M. Oxytocin, stress and social
behavior: neurogenetics of the human oxytocin
system. Curr Opin Neurobiol 2013;23:11-6.
42. Br€une M. Does the oxytocin receptor (OXTR)
polymorphism (rs2254298) confer “vulnerability”
for psychopathology or “differential susceptibility”?
Insights from evolution. BMC Med 2012;10:38.
43. Ellis BJ, Boyce WT. Biological sensitivity to
context. Curr Dir Psychol Sci 2008;17:183-7.
44. Di Balsi Z, Harkness E, Ernst E et al. Influence of
context effects on health outcomes: a systematic
review. Lancet 2001;357:757-62.
45. Maier SF, Watkins LR. Stressor controllability and
learned helplessness: the roles of the dorsal raphe
nucleus, serotonin, and corticotropin-releasing
factor. Neurosci Biobehav Rev 2005;29: 829-41.
46. McEwen B. Brain on stress: how the social
enviornment gets under the skin. PNAS
2012;109(Suppl. 2):17180-5.
47. Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB. Social
relationships and mortality risk: a meta-analytic
review. PLoS Med 2010;7:e1000316.
48. Gleichgerrcht E, Decety J. Empathy in clinical
practice: how individual dispositions, gender, and
experience moderate empathic concern, burnout,
and emotional distress in physicians. PLoS One
2013;8:e61526.
DOI 10.1002/wps.20146

19. Haque OS, Waytz A. Dehumanization in medicine:
causes, solutions, and functions. Perspect Psychol
Sci 2012;7:176-86.
20. Riess H. Empathy in medicine – a neurobiological
perspective. JAMA 2010;304:1604-5.
21. Dyrbye LN, PowerDV, Massie FS et al. Factors
associated with resilience to and recovery from
burnout: a prospective, multi-institutional study of
US medical students.Med Educ 2010;44:1016-26.
22. Thomas MR, Dyrbye LN, Huntington JL et al. How
do distress and well-being relate to medical student
empathy? A multicenter study. J Gen Intern Med
2007;22:177-83.
23. Marci CD, Ham J, Moran E et al. Physiologic
correlates of perceived therapist empathy and
social-emotional process during psychotherapy. J
Nerv Ment Dis 2007;195:103-11.
24. Decety J. Dissecting the neural mechanisms
mediating empathy. Emot Rev 2011;3:92-108.
25. Decety J, Norman GJ, Berntson GG et al. A
neurobehavioral evolutionary perspective on the
mechanisms underlying empathy. Prog Neurobiol
2012;98:38-48.
26. Bell DC. Evolution of parental caregiving. Personal
Soc Psychol Rev 2001;5:216-29.
27. Davidov M, Zahn-Waxler C, Roth-Hanania R et al.
Concern for others in the first year of life: theory,
evidence, and avenues for research. Child Dev
Perspect 2013;7:126-31.
28. Moser JS, Most SB, Simons RF. Increasing negative
emotions by reappraisal enhances subsequent
cognitive control: a combined behavioral and
electrophysiological study. Cogn Affect Behav
Neurosci 2010;10:195-207.
29. Lamm C, Decety J, Singer T. Meta-analytic evidence
for common and distinct neural networks associated
with directly experienced pain and empathy for
pain. NeuroImage 2011;54:2492-502.
30. Cheng Y, Lin C-P, Liu H-L et al. Expertise
modulates the perception of pain in others. Curr
Biol 2007;17:1708-13.
31. Decety J, Yang C-Y, Cheng Y. Physicians
down-regulate their pain empathy response: an
event-related brain potential study. NeuroImage
2010;50:1676-82.
32. Bowlby J. Attachment and loss, Vol. 1. New York:
Basic Books, 1969.
33. Mallinckrodt B. Attachment, social competencies,
social support, and interpersonal process in
psychotherapy. Psychother Res 2000;10:239-66.
34. Sambo CF, Howard M, Kopelman M et al.
املجلة العاملية للطب النفسي

32

PERSPECTIVE

وجهة نظر

العالجي
إمكانات التحالف
توظيف
Harnessing the potential of the
therapeutic
alliance
BRUCE A. ARNOW, DANA STEIDTMANN
Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA

حتى هذه الدرا�سات املحكومة جي ًدا قد ال تق ّدر حجم العالقة بني التحالف
developed
within
psychoanalytic
 �أنOriginally
تقاريرا ت�ؤكد على
)5( آخرون
�كر�ستوف و
 قدم كريت�سpsychothera لقد.والنتيجة
ً
py, the therapeutic alliance has emerged as a widely studied
فقط
واحدة
ا�ستخدام
بعك�س
–
املتعددة
املبكر
التحالف
تقييمات
ا�ستخدام
pantheoretical change variable. In fact, a Google Scholar
خ�صائ�صfor
أقوى من
� ,التحالف والنتيجة
قوية بني
أظهر وجودreturns
� – قد
search
“therapeutic
alliance”
andعالقة
“outcome”
%4,7 واحد135,000
نتيجة حتالف
 فقد,احلديثة
التلوية
التحاليل
أكت�شافات
�
roughly
hits. ف�رست
The vast
majority
of these
studies
have
reported
onجل�سات
the relationship
the ,النتيجة
allianceأختالفات
and psychoمبكرة حوايل
متو�سط �ستةbetween
بينما قد ف�رس
� من
therapy outcome. However, a smaller but growing literature
.)5(  منها%15
has also examined the relationship between the therapeutic
النتيجة وand
 بنيpharmacotherapy
هاما يف العالقة
ت�شخي�ص املري�ض
قد يلعب
ً دورا
ً adherence
alliance
and outcome.
بنيThe
هامةtherapeutic
العثور على عالقة
يف
ف�شلت
التي
الدرا�سات
بني
فمن
or working alliance involves an,التحالف
ongoing
collaboration
between
and,والنتيجة
provider
encompassing
ثالثة و�سائل عالج
 بفح�صpatient
قامت درا�سة
العالجي
التحالف
both
affectively-oriented
features
of their relationيف هذهtaskملُطلقand
التحالف ا
وبالرغم من �أن م�ستويات
,)6( الكوكايني
لتعاطي
ship. Specifically, it is often defined as: a) the extent of patientلدى
للمر�ض
”“الفو�ضوية
الطبيعة
تكون
أن
�
املمكن
من
,عالية
الدرا�سة
provider agreement on treatment goals; b) collaboration on
.)6(necessary
 مع النتيجةfor
العالقة
م�سئولة عنand
,املر�ضى
�ه
treatment tasks
goalغياب
attainment;
c) theؤالء
affective bond (e.g., caring, liking, trust) between patient and provider (1). Patient and provider-rated, as well as observer-rated
التحالف يف العالج بالعقاقري
instruments are represented in the alliance-outcome literature.

لقد بد�أ الباحثون حديثًا بدرا�سة العالقة بني التحالف وااللتزام بالعالج
THE
AND
PSYCHOTHERAPY
ونتيجةALLIANCE
جودة التحالف
العالقة بني
الدرا�سات الأولية �أنOUTCOME
 وتقرتح,والنتيجة
 مثال لقد وجدت,أي�ضا يف العالج بالعقاقري
ً � االعرا�ض بالأمر املتواجد
Consistent with previous findings, a recent meta-analysis
املبكر
التحالف
أن
�
,االعرا�ض
قبيل
تظهر
التي
 علىrelationship
درا�سة قامت
(2) involving 190 studies reported a التغيريات
significant
الذين يتلقونthe
أفرادtherapeutic
االكتئاب بني الalliance
يف اعرا�ضand
الحقةpsychotherapy
نبئ بوجود تغيرياتoutُي
between
come
r5.28, آليات
p<0.0001).
meta-analytic
(ُعدلة هيweighted
املرجحة للنتائج امل
 من ال.)7(Overall,
م�ضادة لالكتئاب
عقاقري
findings
reveal
that
the
magnitude
of
the
alliance-outcome
 يف حقيقة الأم��ر لقد كانت ج��ودة التحالف مرتبطة.االلتزام بالعالج
relationship is modest, accounting for 5-8% of the variance
) ونوبات8( بااللتزام بالعالج بني مر�ضى اال�ضطرابات الثنائية القطب
in outcome. However, the relationship is consistent, having
من جانب
الذي مت تقييمهacross
التحالفa�أنvariety
بالرغم من
,الذهان الآول��ى
been
demonstrated
of هذا
populations
and
 لقد قامت.)9( الذهان
يف حالة
�ؤية الوحيدةcouples/family
الرعاية هو العالمة التنب
مقدمas
treatments,
including
individual,
as well
child
and adolescent
psychotherapy.
خارج نطاق
وااللتزام بالعالج
درا�سة �شبيهة بفح�ص العالقة بني التحالف
Although the literature linking the therapeutic alliance and
 مثال لقد كانت امل�ستويات املرتفعة من التحالف يف,و�صف العالج النف�سي
psychotherapy outcome is robust, it is characterized by methمب�ستويات عالية من
 مرتبط,اجلهازية
احلمامية
الذئبة
لدى مر�ضى
العملthe
odological
shortcomings
that have
raised
questions
about
.)10(
بالعالج
االلتزام
causal relationship between the alliance and symptom outcomes. Extant findings are observational rather than experimental. Inferring a causal relationship between alliance and
املتغريات املتعلقة بالتحالف بني املري�ض والطبيب
outcome in such studies requires temporal precedence (3).
لتعريفis,اجلهود
العالج على حث
التحالف
العالقة بني
لقد عملتwhile
That
the alliance
must ونتائج
predict
subsequent
outcome,
accounting
prior toجودة
theؤ�رشات
alliance
ؤ�رشات املتعلقةfor
� املchange
القليل منthat
تعريفoccurred
 وقد مت,التحالف
�م
assessment
Manyالدميغرافية
studies inاخل�صائ�ص
this literature
not ruled
(وجود عالقات3).
للمري�ض
 تو�ضحhave
 ومل,باملري�ض
out the possibilities that the alliance is “predicting” change
 �إن واح��دة من امل�ؤ�رشات القليلة الفعالة.متناغمة مع جودة التحالف
that has already occurred or that symptom change is bringing
االرتباط الأمن
هي طرازalliance,
العالج النف�سي
و�سائل
يفthe
اجلودة
للتحالف العايل
about
an improved
rather
than
reverse.
العناية
مقدمني
مع
تتطور
نظرية
أ�صبح
�
الذي
أمر
ل
ا
وهو
,)11(
املري�ض
A recent review which examined eleven studies
that مع
met
one
or both
of the criteria
byاملبكرة
Feeleyاحلياة
et alفرتات
(3) –يف
i.e.,
يظهر يف
والرعاية حتى
التكهنيةsuggested
من التفاعالت
alliance predicting subsequent outcome
and/or
accounting
.�آخر الأمر كنموذج عالقات ثابتة
for change that occurred prior to the alliance assessment –
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لقد ظهر التحالف النف�سي ب�أنه نظرية �شاملة مت درا�ستها ب�صورة
reported
a median
correlation
between
alliance
and,مو�سعة
outcome
.النف�سي
والعالج
التحاليل النف�سية
أ�صل يف
ظهرت يف ال
وهي التي
of .24, with a mean of .19 (4). Although there was some vari135,000  البحث العلمي الذي مت على جوجل, يف حقيقة الأمر,لقد �أ�صاب
ability in the findings, they supported the conclusion that
بني
أهمية العالقةalliance
�الدرا�سات ب
يف هذه
الغالبية العظمى
 وقد �أقرت,هدفًاouttherapeutic
is a key
contributor
to psychotherapy
بلcome.
– النامية
الدرا�سات
من
القليل
أن
�
إال
�
,النف�سي
العالج
ونتائج
التحالفmay
However, even such well-controlled studies
underestimate
theالعالقة
magnitude
alliance-outcome
العالجي
بني التحالف
ا بفح�صof
أي�ض
� قامت
حجما – قد
لأ�صغرrelaا
ً the
ً
tionship. Crits-Christoph et al (5) .والنتائج
reportedبالعالج
that وااللتزام
the use of
multiple early alliance assessments, as opposed to just one,
يت�ضمن التحالف العالجي �أو الدرا�سي تعاون م�ستمر بني املري�ض
revealed a stronger alliance-outcome relationship than is
,ومهامها
 عالقتهمof
أثريcurrent
�تقوم على ت
وت�شمل هذه مظاهر
,اخلدمة
characteristic
meta-analytic
findings;
oneومقدم
alliance
املري�ض
بني
أهداف
ل
ا
على
االتفاق
مدى
-1
بكونها
هذه
ف
عر
ت
 وغال ًباthe
score accounted for 4.7% of outcome variance,
ّ ُ ماwhile
average
of six
accounted
for-2و
nearly
15%ومقدم
(5).
للو�صول
الالزم
لأمرearly
وهو اsessions
,مهام العالج
التعاون يف
الرعاية
Patient
diagnosis
may
play
an
important
role
in� �إلthe
 الرابط العاطفي (مثل الرعاية والر�ضى والثقة) بني-3�ى الهدف و
alliance-outcome relationship. Among well-controlled studومقدم
 جند متثيال لأدوات تقييم املري�ض.)1( املري�ض ومقدم الرعاية
ies that failed to find a significant relationship between the
نتائج
 قامت علىalliance
الدرا�سات التي
تقييم املالحِ ظ
أي�ض
الرعاية
ً � وexamined
therapeutic
andيفoutcome
wasأدوات
one� اthat
.التحالف
three treatments for cocaine dependence (6). Although absolute alliance levels in this study were reportedly high, it is possible that the “chaotic” nature of the illness in these patients
نتائج التحالف والعالج النف�سي
was responsible for the lack of relationship with outcome (6).

 قام,)2(  قدم حتليل تلوي حديث,وبالتوازي مع اكت�شافات �سابقة
THE العالجي
ALLIANCE
INبني
PHARMACOTHERAPY
ونتائج
التحالف
تقريرا عن العالقة الهامة
, درا�سة190 على
ً
 و ُتظهر اكت�شافات التحاليل,)0.0001<p ,28 =r العالج النف�سي (تزن
More recently, researchers have begun to examine the
أمرrelationship
و التحالف بالbetween
بني النتيجة
التلوية ب�صفة عامة �أن حجم العالقة
alliance, pharmacotherapy adherence
العالقة
 �إال �أن,النتيجةInitial
االختالفات يف
%8 �إلىthat
5 منtheّيف�سرrelationship
,املتو�سط
and outcome.
studies من
suggest
,العالج
و�سائل
من
والكثري
العامة
من
العديد
لدى
تو�ضيحها
مت
وقد
ثابتةprebetween alliance quality and symptom outcome is also
sent .واملراهقني
in pharmacotherapy.
For example,
a study
controlling
عالج نف�سي للأطفال
أي�ضا
�أفراد و
� �شاملة
ً ��أ�رس و/أزواج
for
prior
symptom
change
found
that
early
alliance
 وبالرغم من �أن الدرا�سة التي تربط بني التحالف العالجي ونتائجpredicted subsequent change in depressive symptoms among
إثارة
�  �إال �أنها تت�سم بنقائ�ص منهجية عملت على,العالج النف�سي كبرية
those receiving antidepressant medication (7). A probable
واالكت�شافات
,والعالج
نتائج التحالف
ال�سببية بنيis العالقة
�ؤال حولadherال�س
mechanism
for improved
outcomes
medication
بني
�سببية
عالقة
ا�ستنتاج
إن
�
.جتريبية
ولي�ست
إر�صاديه
�
املتواجدة
ence. Indeed, alliance quality has been associated with treatthose with
bipolar
disorder
(8) and
أنment
�  �أي,)3(adherence
أ�سبقية م�ؤقتةamong
� الدرا�سات يتطلب
مثل هذه
والنتيجة يف
التحالف
first-episode
psychosis,
although
only
provider-rated
 بينما يعلل التغيري الذي يحدث قبيل,التحالف البد �أن ُينبئ بنتيجة الحقةalliance was predictive in psychosis (9). A smaller literature has
با�ستبعاد
 مل تقم العديد من الدرا�سات يف هذا املجال.)3( تقييم التحالف
examined the relationship between alliance and medication
االعرا�ض
أن تغيريoutside
� بالفعل �أو
نبئ» بتغيري قد
أن التحالف « ُيprescribing.
� احتمالية
adherence
the متdomain
of psychiatric
.ولي�س العك�س
,أف�ضلerythematosus,
� ينتج حتالف ًا
For example, in patients with systemic
lupus
working
alliance
معhigher
توافقتlevels
درا�سةofع�رش
بدرا�سة �إحدى
قامwere
حديثassociated
أقر ا�ستطالعwith
�  لقدgreater
medication
adherence
(10).
) – �أي التحالف3( واحدة �أو �أثنني من املعايري التي �أقرتحها فيلي و�آخرون
�أو يف�رس التغيري الذي حدث قبيل تقييم التحالف/الذي ُينبئ بنتائج الحقة و
ومتو�سط
24 إلى
� ي�صلTHERAPIST
التحالف والنتائج
متو�سطة بني
بوجود عالقة
PATIENT
AND
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RELATED
TO–
االختالفات
 وبالرغم من �أنه كان يوجد هناك القليل من,)4( 19 ي�صل �إلى
THE ALLIANCE
 �إال �أنها عملت على تدعيم اال�ستنتاج الذي يقول ب�أن,يف هذه االكت�شافات
relationship
alliance
and
treatment
إال �أنهThe
� ,النف�سي
نتائج العالجbetween
م�ساهم �أ�سا�سي يف
مبثابة
العالجي
التحالفoutcome has stimulated efforts to identify predictors of alliance
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تطور التحالف ب�أن لها ت�أثري كبري
تظهر اختالفات الطبيب املعالج يف ّ
على العالقة بني النتيجة والتحالف �أكرث من اختالفات املري�ض (,)12
فقد ظهر �أن خ�صائ�ص الطبيب ,مثل الثقة والدفئ وال�صرب واملرونة ,ترتبط
بتطور التحالف العالجي العايل اجلودة (.)13
ب�صورة ايجابية ّ
وبالرغم من �أن التحالف يرتبط مبهارات الطبيب وبع�ض اخل�صائ�ص
الغري حمددة� ,إال �أنه يظهر يف ال�سياق حيث تكون التدخالت الفنية مرتبطة
ب�أ�شكال معينة من العالج .وباعتبار �أن التحالف يت�ضمن اتفا ًقا على
أي�ضا الرابط العاطفي ,جند �أن ت�ضامن �آليات
اهداف العالج ومهاراته ,و� ً
معينة �إلى هذا التحالف بالأمر الغري مده�ش .وعند مقارنة العالقة بني
التحالف والنتيجة يف �صورة مهيكلة من العالج الإدراك��ي باملقابل مع
عالج داعم خمت�رص (حيث يعتمد فيه الطبيب ب�صفة �أ�سا�سية على العنا�رص
الغري حمددة للعالج) ,جند �أن حجم العالقة بني النتيجة والتحالف �أكرب يف
العالج املُهيكل ( .)14بالإ�ضافة �إلى ذلك ,بينما �أنه ال يوجد اختالفات بني
و�سائل العالج يف تقييمات املري�ض فيما يخ�ص الرابط العاطفي� ,إال �أن
امل�شاركني قد قاموا بتقييم االتفاق على املهام والأهداف بدرجات عالية
يف و�سائل العالج الأكرث هيكلة ,وذلك �أكرث من ه�ؤالء يف حاالت العالج
الداعم املخت�رص ,وبالتايل فيحتمل �أن تعمل مناذج التدخالت املختلفة
على حتفيز التحالف بطرق متميزة.

تطوير التحالف و�إ�صالحه
�إن املعلومات التي تخ�ص كيفية تدريب مقدمي الرعاية لتطوير
التحالف العالجي عايل اجل��ودة ,قليلة ج ًدا .فقد مت يف درا�سة ما تعليم
املتدربني �إج��راءات معينة لتطوير التحالف ,وت�شمل هذه ر�ؤية تعاونية
أي�ضا
للأهداف واملهام العالجية و�إظهارات متعمدة ومتكررة للتعاطف و� ً
االنتباه ال�ستخدام امل�صطلح «نحن» �أثناء اجلل�سات العالجية .وبينما �أن
العينة كانت �صغرية ومل تكن النتائج كبرية من الناحية الإح�صائية� ,إال �أن
التحالف الذي قام املر�ضى بتقييمه قبل التدريبات وبعدها� ,أظهر �أحجام
ت�أثري ترتاوح من املتو�سطة وحتى الكبرية (.)15
�إن التحالف مبثابة عملية �شخ�صية م�ستمرة تظهر عرب م�سار العالج.
م�سارا على
تقاريرا تقول ب�أن التحالف ُيظهر
لقد قدم بع�ض الباحثني
ً
ً
هيئة الـ � Uأو الـ  ,Vبالرغم من �أن الدالئل لي�ست مت�سقة ,ومع ذلك ف�أن
العمل ب�صورة بنائية مع ا�ضطرابات التحالف ومت ّزقه مبثابة مهارة
عالجية حرجة .تت�ضمن تو�صيات التعامل مع مثل هذا التمزق االنفتاح
على النقد وقبول خربات املري�ض ال�سلبية وقبول م�س�ؤولية الأخطاء والف�شل
التعاطفي .لقد ظهر �أن التمزق الذي مل يتم عالجه ُي�شري �إلى نتائج عالجية
�ضعيفة (.)16

اخلامتة وتوجيهات م�ستقبلية
بالرغم من التحفظات املربرة عن الأخطاء املنهجية يف نتائج العالقة
بني التحالف والعالج النف�سي ,لقد �أظهرت الدرا�سات �أن التحالف مبثابة
م�ؤ�رش مت�سق عن النتائج ,بالإ�ضافة �إلى ذلك� ,إن �أكرث النهج ال�شائعة
لقيا�س التحالف ,هي ا�ستخدام �صورة فوتوغرافية واحدة لكل جل�سة ,بعك�س
التقييمات العديدة املبكرة ,التي قد ت�ستخف بقدر حجم العالقة ( .)5تقرتح
أي�ضا بااللتزام بالعالج الدوائي
درا�سة حديثة �أن التحالف العالجي يرتبط � ً
والنتيجة.
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مل يتم ا�ستغالل احتماليات التحالف ب�صورة كاملة ,بالرغم من
عالقتها املتنا�سقة مع نتائج العالج ,ف�أن الأطباء االكلينيكيني وه�ؤالء
الذين يدربونهم لديهم القليل ج ًدا من الدالئل الإر�شادية التي تخ�ص كيفية
عمل حتالف عايل اجلودة ,وهناك احتياج �إلى املزيد من الأبحاث يف هذا
املجال احلرج .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,وبالرغم من �أنه يوجد يف الوقت احلايل
عدد من االقرتاحات البديهية ملخاطبة التمزق� ,إال �أن هناك احتياج �إلى
أي�ضا ال�سرتاتيجيات �أخرى ,وذلك
اختبارات جتريبية لهذه االقرتاحات و� ً
ال�ستنتاج تو�صيات تقوم على املعلومات لتقدمي ا�ستجابة ُمهيكلة لتمزق
التحالف.
أخ�يرا ,وبتقدمي العالقة بني التحالف والنتيجة يف جمال العالج
� ً
أي�ضا �أحدث االكت�شافات يف جمال العالج الدوائي ,البد من مد
النف�سي و� ً
هذا البحث و�صوال �إلى ما بعد موا�ضع ال�صحة النف�سية .وبالرغم من �أن
التحالف العالجي مرتبط بااللتزام بالعالج� ,إال �أنه يتم درا�سة احتمالية
توظيف التحالف لتعزيز االلتزام بالعالج خارج جمال و�صف العالج
النف�سي .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,تت�ضمن نهج العالج للعديد من احلاالت الطبية
التمرن �أو التوقف عن التدخني.
ال�شديدة تو�صيات بتغيري ال�سلوكيات ,مثل
ّ
لقد مت درا�سة الدور الذي قد يعلبه التحالف بني املري�ض ومقدم اخلدمة
لت�سهيل التغيري يف هذه املجاالت� ,إال �أنه تقرتح القليل من الدرا�سات �أن
التحالف الذي يقيمه املري�ض يرتبط بااللتزام بتو�صيات العالج ور�ضى
املري�ض وجودة احلياة والكفاءة الذاتية لإحداث تغيريات �سلوكية مرتبطة
بال�صحة (.)17
وبالتايل ف�أن �إعادة �صياغة التحالف العالجي ب�صورة �أو�سع ودرا�سة
ت��أث�يرات التحالف بني املري�ض ومقدم العناية عرب جم��االت الرعاية
ال�صحية ,قد ينتج ب�صرية تعمل على حت�سني النتائج للعديد من احلاالت
ال�صحية ال�ضاغطة يف العامل.
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PERSPECTIVE

وجهة نظر

Towards a hermeneuticالنفسي
shift الطب
in psychiatry
نحو التحول التفسيري في
PAT BRACKEN
Centre for Mental Health Care and Recovery, Bantry General Hospital, Bantry, County Cork, Ireland

 نحتاج �إلى �إعادة,»قائما على «الدليل
ً  فقد قام �إذا اردنا ح ًقا �أن يكون تخ�ص�صنا,)1( مير الطب النف�سي يف الوقت احل��ايل ب�أزمة يف الثقة
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�أي فرد معني ,و�أن معنى اخلربة هو الذي �سيحدد النتائج الطويلة املدى.
�إن ه��ذا الأم��ر حقيقي فيما يخ�ص �أك�ثر اخل�برات التي يعاين منها
مر�ضانا ,فعملنا نحن ك�أطباء نف�سيني هو �أن «جند معنى» من وراء
اخل�برات ,مثل تدين احلالة املزاجية و�أفكار االنتحار و�سماع اال�صوات
انتباها �إلى ال�سياق وا�ستخدام التعاطف.
والبارانويا .ويتطلب هذا الأمر
ً
ويمُ كننا با�ستخدام الأدوات املتاحة لدينا (اال�ستماع الى جانب الر�ؤى
اخلا�صة بعلم الظواهر وعلم النف�س والعلوم الع�صبية والعلوم االجتماعية
والر�ؤية املتخ�ص�صة املُقدمة �إلينا عن طريق التدريبات الطبية) �أن نبد�أ يف
نادرا ما جند هذا الأمر وا�ضح ,ويتوجب
ا�ستيعاب ما يحدث لدى مر�ضاناً .
على كل الأطباء النف�سيني �أن يتعاي�شوا مع �أمر الغمو�ض والريبة.

التوجه ناحية التف�سري
كثريا �أمر �أن الطب النف�سي يت�ضمن تركي ًزا �أوليا على املعاين
لقد حتديت ً
والقيم والعالقات فيما يخ�ص كيفية التعامل مع املر�ضى وحتديد من
�أين جاءت م�شكالتهم ( ,)11وال ينفي هذا فكرة �أن الطب النف�سي البد �أن
فرعا من فروع الطب� ,أو �أن الأطباء الآخرين يتعاملون يف بع�ض
يكون ً
الأحيان مع م�شكالت املعنى� ,إال �أنه بالن�سبة للطب النف�سي� ,إن تف�سري وفهم
ال�رصاعات ال�شخ�صية التي مير بها مر�ضانا مثل مهارات الت�شغيل والتقنية
الالزمة للطبيب اجلراح ,وهذا ما يجعل الطب النف�سي خمتلفًا عن العلوم
الع�صبية .عندما ن�ضع كلمة «نف�سي» قبل كلمة «مر�ض» ,نحن ن�ضع حدو ًدا
حول معاناة الب�رش التي تهتم يف جوهرها باملعاين ,ويتطلب هذا الأمر
بب�ساطة ردا تف�سري ًيا مننا نحن ,و�أين �أعتقد �أن العديد من الأطباء النف�سيني
�سريف�ضون الفكرة التي تقول �أنه البد لهم �أن يتدربوا على �أال يكونوا مهتمني
مب�شكالت مر�ضاهم ,بح�سب ما قاله ذلك املتحدث يف جملة New York
.)10( Times
يعتمد التف�سري على فكرة �أنه من املمكن �إحراز معني �أي خربة معينة
أي�ضا ال�سياق امل�ؤقت) الذي يعي�ش
عن طريق �إدراك ال�سياق (الذي يت�ضمن � ً
فيه الفرد والذي عن طريقه يكون لهذه اخلربة �أهمية� .إنها عملية جدلية
حيث �أننا نتحرك جتاه �إدراك ال�صورة الكاملة عن طريق �إدراك جزء منها,
�إال �أننا ال يمُ كن �أن ندرك الأجزاء بالتمام بدون �إدراك ال�صورة الكاملة .لقد
�أقرتح الفيل�سوف الأملاين جادامري �أن فكرة التف�سري تت�صل ب�صورة خا�صة
بعمل الطبيب النف�سي (.)16
فيمكننا تبني نهج تف�سريي لنظرية املعرفة ب�أن ن�رشع لفهم ال�رصاعات
التي مير بها مر�ضانا ,وذلك بذات الطريقة التي ن�رشع بها لإدراك عمل فني
كبري؛ فلكي نحرز معني الغرنيكا التابعة لبيكا�سو مثال ,نحتاج �أن ندرك
ما الذي يحدث على اللوحة الزيتية هذه وكيف متكن الفنان من جت�سيد
الإح�سا�س بالتوتر واخلوف عن طريق �أ�سلوبه يف ا�ستخدام اخلطوط والألوان
أي�ضا نحتاج �أن نفهم قيمة هذا الفن يف مهنة بيكا�سو الفنية
وال�صيغةً � ,
وكيف يرتبط عمله بتاريخه الذي ميتد �إلى الفن الغربي واحلقائق ال�سيا�سية
التي كانت يف �أيامه والتي كان يج�سدها يف ر�سمه� .إن املعني الذي يقدمه
أي�ضا من رد فعل
العمل يخرج من التفاعل اجلديل لكل هذه امل�ستويات ,و� ً
الرائي� .إن الر�سم املادي احلقيقي مبثابة عامل �رضوري � -إال �أنه لي�س
كاف ًيا – يف تقدمي عمل فني يحمل الكثري من املعني� .أما النهج االختزايل
لتقدير الفن ,فهو فكرة �أننا قد ن�صل �إلى معني الفن عن طريق التحاليل
الكيميائية للألوان املختلفة املت�ضمنة.

اخلامتة
ال �أعتقد �أب ًدا �أننا �سنتمكن من تف�سري العامل املليء بالأفكار والعواطف
وال�سلوكيات الب�رشية ب�صورة اختزالية� ,أي با�ستخدام «�أداه العلوم الع�صبية
الإكلينيكية» ,فان هذا العامل لي�س بداخل العقل .وتقدم لنا العلوم الع�صبية
ر�ؤية قوية� ,إال �أنها لن تتمكن �أب ًدا من �إعداد طب نف�سي يركز على التف�سري
واملعني .يف حقيقة الأمر ,من الوا�ضح �أن هناك ُبعد تف�سريي كبري للعلوم
الع�صبية يف حد ذاتها ( ,)17و�أن الطب النف�سي املدرو�س ي�شتمل على
أي�ضا واقع «�أن امل�رشوع الع�صبي البيولوجي
العلوم الع�صبية� ,إال �أنه يقبل � ً
يف الطب النف�سي يجد حدوده يف احلقيقة الب�سيطة بل واملتكررة التي هي
�أن اال�ضطرابات النف�سية مبثابة م�شكالت الفرد ولي�ست م�شكالت العقل؛
فاال�ضطرابات النف�سية لي�ست م�شكالت العقل يف معامل االختبارات ,بل
هي م�شكالت اجلن�س الب�رشي يف الزمان واملكان والثقافة والتاريخ (.)18
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FORUM – PROMISE AND LIMITATIONS OF COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY
FOR SEVERE MENTAL DISORDERS

منتدى – وعود ومحدوديات العالج السلوكي اإلدراكي لالضطرابات النفسية الشديدة
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.)0.43
�أما يف �أحدث التحاليل التلوية ,فقد و�ضع
تورنري و�آخرون يف االعتبار ( )7ثمانية و�أربعني
 BCTالذين يدر�سوا التدخالت النف�سية يف
ح���االت ال��ذه��ان ,وق��د ا�شتملوا على 3,295
م�شاركً ا ,وق��د ا�ستنتجوا �أن ال��ـ � CBTأكرث
فاعلية من التدخالت الأخ��رى التي اجتمعت
لتخفي�ض االعرا�ض الإيجابية ( .)0.16=gومن
أي�ضا عند
اجلدير بالذكر �أن الـ  CBTكان فعاال � ً
مقارنته ب�صورة مبا�رشة مع االعرا�ض املتزامنة
ب�صفة عامة ( )0.42=gوامل�شورة التدعيمية
للإعرا�ض الإيجابية (.)0.23=g
وقد ظهرت حمدودية واح��دة يف التحاليل
التلوية هذه ,وهي وجود ن�سبة عالية من التغاير؛
فقد كانت ال��درا���س��ات متنوعة وق��د ت�ضمنت
جمموعات خمتلفة من املر�ضى ومناذج خمتلفة
من الـ  CBTذات م�ستويات خمتلفة من ال�شدة.
ومع ذلك ,فحتى نقاد الـ  CBTيتفقون على �أن
هناك حجم ت�أثري حقيقي للـ  ,CBTو�إن كان
�صغريا ولكنه يفوق العالج وح��ده ( ,)8ومن
ً
أي�ضا �أن الباحثني مل يجدوا ايه
اجلدير بالذكر � ً
دليل على انحياز كتابات يف هذه الدرا�سات
(.)8
لقد كان ال�س�ؤال امللح هو ما �إذا كان الـ
 CBTنافعا للمر�ضى الذين قد يحتاجون
�إلى �أق�صى قدر من امل�ساعدة� ,أي ه�ؤالء الذين
يقاومون امل�سارات املتعددة للعالج با�ستخدام
العقاقري امل�ضادة للذهان ,وهو ال�س�ؤال الذي قد
خاطبه ب�صورة مبا�رشة التحليل التلوي التابع
فاح�صا الفائدة الإ�ضافية
لبورنز و�آخرون (,)9
ً
للـ  CBTلدى املر�ضى ذى اعرا�ض مقاومة
للعالج يف ف�ترات �إك��م��ال العالج واملتابعة,
وقد مت ت�ضمن اثنى ع�رشة جتربة ُمراقبة مع
 639م�شاركً ا ,والذين من بينهم قد قام 552
ب�إكمال التقييم الذي يلي العالج (ن�سبة التوقف
عن العالج  .)%14وقد ُوجدت فائدة �شاملة للـ
 CBTالإ�ضايف يف الفرتات التي تلي العالج,
وذلك للأعرا�ض الإيجابية (الـ  gالتابعة لهيدج
=  )0,47واحلالة العامة للأعرا�ض (,)0.52=g
وق��د مت املحافظة على ه��ذه ال��ت ��أث�يرات يف
مرحلة املتابعة ( 0.41=gو 0.40بالتوايل
ل�ل�أع��را���ض الإي��ج��اب��ي��ة واالع��را���ض العامة).
وعندما مت ا�ستهداف بع�ض الأعرا�ض اخلا�صة,
مثل الهالو�س القيادية ( ,)10كانت للتحاليل
أي�ضا قد او�ضحت
أي�ضا نتائج �إيجابيةً � .
التلوية � ً
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درا�سة حديثة قامت بالرتكيز ب�صفة خا�صة على
الأعرا�ض ال�سلبية ( )11وجود فائدة هامة من
الناحية الإح�صائية وفائدة �إكلينيكية للـ CBT
أي�ضا درا�سات ناجحة
الإ�ضايف .لقد كان هناك � ً
قامت على حاالت الذهان املبكر ( )12واملر�ضى
أي�ضا
ذي تاريخ من ال�سلوكيات العنيفة ( )13و� ً
املر�ضى الذين يقاومون �أخذ العقاقري امل�ضادة
للذهان ( ,)14ففي درا�سة واحدة قامت على الـ
 CBTلدى مر�ضى الذهان الذين كانوا ُي�سيئوا
تعاطي العقاقري ( ,)15عمل الـ  CBTالإ�ضايف
على حت�سني النتائج ب�صورة كبرية ,هذا بالرغم
من �أنه يف الدرا�سة الثانية ,كان املزيج الذي
يجمع بني املقابلة التحفيزية والـ  CBTقد ف�شل
أثريا �أيجاب ًيا ( .)16لقد كان هناك
يف تو�ضيح ت� ً
بع�ض االعرتا�ض على ن�سبة الت�أثري ب�صفة عامة
وذلك عند املقارنة بالعالج التدعيمي (,)17 ,8
هذا بالرغم من �أن اجلمهور الذي ح�رض جدال مت
حديثًا يف معهد الطب النف�سي يف مدينة لندن,
قد رف�ض االدعاء الذي يقول ب�أنه قد مت بيع الـ
 CBTلعالج الذهان ,ب�صورة مفرطة (.)18
ه��ن��اك �أي��� ً��ض��ا ق���در م��ن الأدل����ة النف�سية
واالجتماعية التي تدعم البحث العملي يف
«ظهورات االمرا�ض» ( ,)19وال��ذي هو مبثابة
مفهوم نافع ج ًدا يف و�صف ال�ضعف الذي قام
العالج والـ  CBTمبخاطبته .لقد مت تو�ضيح
ت�أثريات ال�صدمات والعوامل االجتماعية ,مثل
الفقر والهجرة ب�أنها مت�صلة بالذهان (,)20
وهذه مبثابة مراكز تركيز �أ�سا�سية يف الـ CBT
التكيف الثقايف
( ,)21م��ع وج��ود جن��اح يف
ّ
(.)22
�إال �أن ت�ضمن الـ  ,CBTوحتى يف الدول
التي ت�ؤيد ا�ستخدامه بقوة ,مثل يف اململكة
املتحدة ,بالأمر البطيء ,وتقرتح التقديرات �أن ما
ي�صل �إلى  %90من املر�ضى امل�ؤهلني ال�ستخدام
عالجا �إ�ضاف ًيا يف هذه
الـ  CBTال ُيقدم لهم
ً
الدولة ,وبالتايل فقد بد�أ برنامج عمل ذات مواقع
رائدة مبخاطبة م�شكلة التوزيع هذه.
�أما ا�ستخدام الـ  CBTلعالج الذهان ,فقد
جاء من عمل بيك الأ�صلي يف جمال االكتئاب,
وهو الذي عمل على الربط بني الأفكار وامل�شاعر
وال�سلوكيات ,وعمل على تو�سيع وجهات نظرنا
النف�سية احليوية عن العالج النف�سي (� ,)23إال �أن
ا�ستخدام الـ  CBTلعالج الذهان يتطلب تركي ًزا
�أول ًيا على ت�ضمن الأفراد الذين ال يعرفون �أنهم
يعانوا من �أمرا�ض نف�سية بل وقد يجادلوا يف هذا

الأمر .وبالتايل فهناك احتياج �إلى تطوير �صيغة
متفق عليها للم�شكالت املقبولة لدى الأف��راد,
وذلك من جراء الق�ص�ص التي يقدمونها .ي�سمح
هذا الأمر بزيادة الفهم واملقدرة على الت�أقلم مع
أي�ضا
الهالو�س وال�ضالالت واالعرا�ض ال�سلبية و� ً
القلق واالكتئاب ,ف�أن الهدف هو تقليل ال�ضغوط
وال�ضعف ,وذلك عن طريق العمل مع هذه اخلربات
واالعرا�ضُ .يظهر الدليل �أن االعرا�ض مثل �سماع
�أ�صوات و�شدة الأفكار ال�ضاللية قد يرتاجع� ,إال
�أن هذا مبثابة هدف فرعي.
يتطلب العمل مع ال�ضالالت درا�سة الق�ص�ص
التي يتلوها الفرد – �أي ما الذي �أدى �إلى ظهور
ه��ذه الأف��ك��ار – وبعد ذل��ك تفا�صيل امل�شاعر
وال�سلوكيات التي ت�صطحب هذه الأفكار .جند
�أن النهج اال�ستنتاجي بالأمر امل�ساعد يف �إعادة
اختبار �أ�س�س الأفكار �أو على الأقل يف �إدخال
�شكوك تكون كافية لل�سلوكيات لأن تنتقل من
الوقاية املتطرفة �أو �سلوكيات الدفاع عن الذات
�إلى �أفعال بنائية �أكرث.
م��ن املمكن �أن ت��ك��ون الأف��ك��ار اخلا�صة
بالهالو�س بالأمر املُ�ستنبط – فهي تلك التي
متيل �إلى �أن تت�ضمن التخارج 1والقدرة الكلية
واملعرفة الغري حم���دودة ,ويمُ ��ك��ن درا���س��ة كل
واحدة من هذه ,وقد تكون التفا�سري البديلة التي
ت�صل غال ًبا با�ستخدام املعلومات ال�سوية –
مثل مناق�شة ت�أثري احلرمان من النوم وت�شابه
الأ�صوات مع الأحالم – بالأمر النافع .قد تكون
اال�صوات التي ي�سمعها املري�ض تت�ضمن �أوامر
مف�سدة – يمُ كن �أن يبد�أ العمل الذي يهدف �إلى
مقاومة الأ�صوات ب�إ�ضعاف االعتقاد باخلجل
والذنب وامل�شاعر ال�سلبية العامة� .إن تقليل
م�شاعر القلق واالكتئاب يمُ كن �أن ي�ساهم يف
�إح���داث حت�سن يف ال�صحة العامة .غال ًبا ما
ت�سبق الأحداث امل�أ�ساوية بداية �سماع �أ�صوات
ت�ؤدي �إلى �إح��داث �أ��ضرار ,و�أن العمل على هذا
الأمر ب�صفة مبا�رشة �أو عن طريق �إعادة البناء
الإدراك��ي للأفكار ال�سلبية عن ال��ذات يمُ كن �أن
يكون بالأمر الناجح ج ًدا.
غال ًبا ما تظهر الأعرا�ض ال�سلبية عن طريق
أي�ضا من �ضغوط
تثبيط الهمة� ,إال �أنها قد تقي � ً
الأعرا�ض الإيجابية وانتكا�ساتها .يعمل ال ُبعد
االجتماعي على تقليل ال�ضغط �إال �أنه يت�سبب يف
الكثري من ال�ضعف الوظيفي – وب�إمكان العمل
على ايجاد طرق بديلة للت�أقلم مع ال�ضغوط التي
منها التن�شيط ال�سلوكي� ,أن يقدم خربات تدعيم

قوية� .إن �إدراك املعتقدات مثل توهم الإر�شاد
والبث الفكري ,ب�إمكانها تقدمي الثقة واملرونة
للتحفيز ومقاومة العزلة االجتماعية وال ُبعد
االجتماعي.
وباخت�صار� ,إن ا�ستخدام الـ  CBTلعالج
الذهان بالأمر املب�رش بالأمل وبه تقدم (,)24
و�أن ال��دل��ي��ل وا���ض��ح على �إمكانيته لتقليل
املعاناة� ,إال �أنه ُيق ّدم للقليل ج ًدا من االفراد يف
دول قليلة ج ًدا .لقد مت �إر�شاد الأطباء النف�سيني
( )25وممر�ضني الطب النف�سي ( )26ومديرين
احل���االت ( )27لكيفية ا�ستخدام ال��ـ CBT
بفاعلية وب�أمان عند العمل مع مر�ضى الف�صام.
�إن التدريب بالأمر املتاح وهناك الكثري والكثري
م��ن العاملني يف جم��ال ال�صحة النف�سية –
أي�ضا – ممن �سينتفعوا من ا�ستخدام
ومر�ضاهم � ً
و�سائل عالج م�ؤثرة وتركز على التعايف .حتتاج
احلكومات واجلمعيات النف�سية الوطنية �إلى
خماطبة م�شكالت توزيع الـ  CBTباعتباره
بالأمر احلرج.

ا�ضطرابات االكتئاب ال�شديدة
�إن ال��ـ  CBTه��و �أف�ضل من���اذج العالج
النف�سي ال��ذي مت درا�سته لعالج اال�ضطرابات
أي�ضا �أف�ضل �شكل
االكتئابية ال�شديدة ( .)28هو � ً
من �أ�شكال العالج النف�سي الإ�ضايف لال�ستخدام
مع العقاقري امل�ضادة لالكتئاب� .أما فيما يخ�ص
و�سائل العالج اخلارجية للنوبات الغري ذهانية
ال�ضطرابات االكتئاب التي تظهر مع ا�ستمرار
ال�شدة ,فقد �أظهر احتاد الـ  CBTمع العقاقري
امل�ضادة لالكتئاب يف التحاليل التلوية ب�أنها
تنقل ح��وايل � 10إل��ى  %20من املميزات يف
معدالت اال�ستجابة �أو الت�سكني (.)30 ,29
وبتقدمي �أكرب �إ�سهامات ت�أثري العالج الغري
حمدد يف حاالت االكتئاب املتو�سطة (�أنظر رقم
 31مثال) ,مت اق�تراح �أن فاعلية ت�أثري و�سائل
العالج املتحدة �ستكون �أكرب �إذا مت ا�ستخدامها
بالأف�ضلية مع مر�ضى ا�ضطرابات االكتئاب
ال�شديد �أو الع�سري �أو حتى مع مر�ضى االكتئاب
ال��ذي��ن يقاومون ال��ع�لاج� ,أي ه����ؤالء ال��ذي��ن ال
ُيحتمل �أن يهد�أ املر�ض لديهم با�ستخدام العالج
الأحادي (.)28
مل يحدث حتى يومنا هذا �أن قامت درا�سة
�أو حتليل تلوي وا�سع النطاق بت�أكيد االفرتا�ض
الذي يقول ب�أن مميزات اجلمع بني الـ CBT

والعالج الدوائي �أكرب حلاالت االكتئاب املزمنة,
�إال �أن ثا�سي و�آخرون قد اكت�شفوا ( )32يف حتليل
تلوى ق��ام على بيانات املر�ضى الفردية فى
الدرا�سات التي قامت على حاالت ا�ضطرابات
االكتئاب ال�شديدة التي ا�ستخدمت �إما الـ CBT
�أو العالج النف�سي ال�شخ�صي (� ,)IPTإما وحده
�أو باالحتاد مع العقاقري امل�ضادة لالكتئاب,
ميزة �شاملة هامة للعالج املتحد ,وال��ذي قد
مت تهدئته ب ��إح��داث ت��ع��اون ه��ام ب�ين ال�شدة
وا�سرتاتيجية العالج .وقد كانت ميزة العالج
االحت��ادي ب�صفة خا�صة �أعلى ثالثة مرات من
العالج النف�سي ملر�ضى اال�ضطرابات االكتئابية
ال�شديدة املتكررة واعرا�ض االكتئاب الأكرث �شدة,
وذلك عن بقية املر�ضى .لقد كان هناك درا�ستني
كبريتني للـ  CBTللمر�ضى الذين مل ي�ستجيبوا
للعقاقري امل�ضادة لالكتئاب؛ فقد مت عمل الدرا�سة
الأولى كجزء من م�رشوع بدائل العالج املت�سل�سل
لتهدئة االكتئاب ( ,)STSR*Dوهو جتربة
متعددة امل��راك��ز مت��ت يف ال��والي��ات املتحدة
( ,)33وق��د ت�ضمن ه��ذا امل��ك� ّ�ون اخل��ا���ص من
مري�ضا خارج ًيا
الدرا�سة املتعددة املراحل 304
ً
يعانوا من اال�ضطرابات االكتئابية ال�شديدة
والتي مل تهد�أ حتى بعد جتربة ا�ستمرت من 12
أ�سبوعا من عالج ال�سيتالوبرام .لقد مت
�إلى ً � 14
حتديد املر�ضى الذين �سيتلقون �إما الـ CBT
�أو �إحداث تغيري يف العالج الدوائي� ,إما وحده
�أو بالإ�ضافة �إلى ا�ستمرار عالج ال�سيتالوبرام.
وقد مت عالج ح��وايل  %40من امل�شاركني يف
ممار�سات الرعاية الأولية� ,أما البقية فقد ح�صلوا
على عالج يف العيادات النف�سية اخلارجية.
لقد كانت ال��ق��وة الإح�صائية للمكونات
الع�شوائية للـ  STAR*Dغري مق�صودة� ,إال
�أنها قد ت�أثرت ب�صورة عك�سية بقرار ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية ع�شوائية للتوازن الطبقي ,وقد كانت
هذه مالحظة تناق�ضية ,حيث كان الهدف من
التوازن الطبقي الع�شوائي �أن يعمل على تقليل
ال�رضر عن طريق زيادة اختيار املري�ض .وحيث
�أن ح��وال  %30من املر�ضى امل�ؤهلني للعالج
قد قبلوا الطبقية الع�شوائية التي قدمت يف الـ
� ,CBTإال �أنه لدى الدرا�سة قوة �إح�صائية �أقل
بكثري من املُخطط لها ,وكانت النتيجة �أنها
ت�ستطيع فقط �أن تك�شف اختالفات املجموعة
الكبرية بكونها هامة من الناحية الإح�صائية.
لقد اق�ترح البع�ض �أن حقيقة �أن العديد من
املر�ضى قد ان�سحبوا بعي ًدا عن العالج النف�سي,

منخف�ضا يف
تدل على �أنه لدى الـ  CBTقبوال
ً
موا�ضع “العامل احلقيقي”� .إن هذا التف�سري –
بينما �أنه مفهوم – غري �صحيح ,وذلك لأن ن�سب
أي�ضا ال ترغب يف
م�شابهة من املر�ضى كانت � ً
قبول الع�شوائية يف �إما اختيارات الزيادة �أو
التحول يف طبقة العالج بالعقاقري وحدها.
ّ
ومن بني الأفراد الذين قبلوا الع�شوائية ,كانت
أ�سبوعا للمر�ضى الذين تلقوا
نتائج االثني ع�رش � ً
الـ �( CBTإما وحدة او باالحتاد مع ا�ستمرار
ع�لاج ال�سيتالوبرام) ,م�شابهة ل�ل�أف��راد الذين
تلقوا العالج بالعقاقري وحدها ,ومل يكن هناك
يف حقيقة الأمر اختالفات كبرية من الناحية
الإح�صائية يف انخفا�ض االعرا�ض �أو يف ن�سب
اال�ستجابة/االنتكا�س .ولي�س من املده�ش �أن
املر�ضى الذين تلقوا الـ  CBTوحده كان لديهم
عالجا
�أعرا�ض جانبية �أقل من ه�ؤالء الذين تلقوا ً
بالعقاقري وحدها ,وكان لدى الأفراد الذين تلقوا
الـ  CBTك�إ�ضافة �إلى ا�ستمرار ال�سيتالوبرام,
وق ًتا �أطول يف تهدئة املر�ض عن ه�ؤالء الذين
تلقوا �إ�ضافات عقاقريية.
�أما الدرا�سة الثانية التي قامت على الأفراد
الذين ال ي�ستجيبون للعقاقري امل�ضادة لالكتئاب,
والتي ُتعرف بـ  ,CoBaITفقد متت يف اجنلرتا
( ,)34وق��د قامت ه��ذه الدرا�سة التي متت يف
عيادات الرعاية اخلارجية ,بالتعيني الع�شوائي لـ
مري�ضا يعانوا من اال�ضطرابات االكتئابية
469
ً
اجل�سيمة ومل ي�ستجيبوا لتجربة واح��دة على
الأقل م�ضادة لالكتئاب يف النوبة احلالية �إال
�أما ب�إ�ضافة الـ � CBTإلى “الرعاية املعتادة”
(� )UCأو الـ  UCوحده .ومن اجلدير بالذكر �أن
ت�صميم الـ  CoBaITيختلف عن ت�صميم الـ
 ,STAR*Dحيث �أنه مل ُتبذل �أي جهود يف
الـ  UCللت�أكد من �أن املر�ضى يتلقون م�سارات
منا�سبة من العالج بالعقاقري .لقد اختلف الـ
 CoBaITعن الـ  STAR*Dحيث �أنه قد مت
تقييم النتائج الأولية بعد مرور �ستة �أ�شهر من
بعد الع�شوائية ,ولي�س بعد م��رور ثالثة �أ�شهر,
وبالتايل ف�أن الـ  CoBaITقد در�س املر�ضى
الذين قد تلقوا عالج الـ � CBTسبعة مرات �أكرث
م�سارا �أط���ول من
م��ن ال��ـ  STAR*Dوق��دم
ً
العالج باملقارنة مع حاالت العالج بالعقاقري
الأقل دقة.
وبتذكر هذه الأختالفات يف الت�صاميم ,قد ال
مده�شا �أن نعرف �أن جتربة الـ CoBaIT
يكون
ً
قد وجدت اختالفًا قو ًيا يقف يف �صف املجموعة
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التي قد تلقت عالج الـ  CBTبالإ�ضافة �إلى الـ
 ,UCباملقارنة مع املجموعة التي تلقت الـ
 UCوحده ,مثال �أن  %46من املر�ضى الذين
مت عالجهم با�ستخدام الـ  CBTقد توافقوا مع
تعريف اال�ستجابة للعالج بعد مرور �ستة �أ�شهر,
وذل��ك باملقارنة مع  %22فقط من املجموعة
التي تلقت عالج الـ  UCوحده .لقد مت اكت�شاف
أي�ضا اختالفات كبرية يف العديد من النتائج
� ً
الثانوية ,والتي منها مقايي�س اعرا�ض االكتئاب
والقلق.
لقد قامت درا�سة ثالثة بتقييم مدى نفع
الـ  CBTللوقاية من االنتكا�سات التي تلي
العالج الناجح با�ستخدام العالج بالتخليج
الكهربي ( .)35( )ECTوه��ذا مبثابة تطبيق
هام للـ  ,CBTوذلك ب�أنه بالرغم من كونه �أكرث
التدخالت فاعلية حلاالت االكتئاب ال�شديدة� ,إال
�أن النتائج الطويلة الأمد التي تلي العالج بالـ
� ECTأ�سوء من املرغوب ,وذلك ب�سبب الن�سبة
العالية من حدوث االنتكا�سات.
�أما يف تلك التجربة املتعددة املراكز التي
مري�ضا باال�ضطرابات
متت يف �أملانيا ,لقد بدء 90
ً
االكتئابية اجل�سمية الذين قد تلقوا دورة عالجية
من الـ � ECTأحادية اجلانب بداخل امل�ست�شفى,
دورة عالج العقاقري امل�ضادة لالكتئاب يقودها
املبادئ التوجيهية ,وقد مت تعيينهم ب�صورة
ع�شوائية يف واحدة من ثالثة حاالت ,وهم :قد
تلقى ربع واحد منهم عالج الـ  CBTالإ�ضايف
وتلقى رب��ع �آخ��ر م��ن ه����ؤالء املر�ضى ECT
�إ�ضايف ,بينما مل يتلقى الربع الأخري �أيه عالج
�إ�ضايف (�أي فقط العالج الأ�سا�سي).
وبالرغم من �أن لهذه الدرا�سة التمهيدية فقط
قوة �إح�صائية لك�شف الت�أثريات الكبرية ب�صورة
دائما موج ًها ناحية
مفرطة� ,إال �أن االجتاه كان ً
املر�ضى الذين تلقوا الـ  ,CBTمثال قد توافق
فقط  %77من املجموعة التي تلقت عالج الـ
 CBTمع معايري اال�ستجابة القوية ,وذلك بعد
�ستة �أ�شهر من العالج امل�ستمر ,وهذا باملقارنة
مع  %40و %44من املر�ضى يف املجموعات
الذين مل يتلقوا عالج نف�سي �إ�ضايف .وبعد �أثنى
ع�رش �شهر %65 ,من املر�ضة الذين تلقوا الـ
 – CBTباملقارنة مع فقط  %28و %33من
املر�ضى يف جمموعة الـ  ECTوا�ستمرار العالج
الدوائي – ظهر لديهم ا�ستجابة قوية.
تقرتح هذه االكت�شافات �أنه من بني جمموعة
املر�ضى الذين يكونوا عر�ضة حلدوث �أنتكا�سة
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بالرغم من ا�ستمرار العالج بالعقاقري امل�ضادة
لالكتئاب و�/أو الـ  ,ECTقد ح�صلت ن�سبة كبرية
ن�سب ًيا على رد فعل قوي مع الـ  ,CBTبالإ�ضافة
�إلى ذلك ,ومبعرفة �أن م�شكلة االنتكا�سة التي
تلي التداوي بالـ  ,ECTتقرتح هذه النتائج �أن
القيمة املحتملة للـ  CBTكعالج بديل تعني
حت�سني النتائج التي على املدى البعيد ,وهذا
يحتاج �إلى املزيد من الدرا�سة.
لقد عملت الدرا�سة الكبرية املتعددة املراكز
التابعة لكيلري و�آخرون ( ,)36على تقييم منفعة
التدخل ال��ذي ُيدعى نظام التحليل ال�سلوكي
الإدراكي للعالج النف�سي ( )CBASPيف �أكرث
مري�ضا خارج ًيا يعاين من �أمن��اط
من 600
ً
مزمنة من اال�ضطرابات االكتئابية ال�شديدة .لقد
قام ذلك الـ  RCTاملتعدد املراحل مبقارنة
نتائج املجموعة التي تلقت عالج الـ CBASP
وحده والنيفازودون امل�ضاد لالكتئاب وحده,
مع املجموعة التي تلقت العالج املتمثل يف دمج
كِ ال منهما ,وقد كانت النتائج عند نهاية االثني
أ�سبوعا يف �صالح ا�سرتاتيجية الدمج ,وذلك
ع�رش � ً
ب�سبب ميزة اال�ستجابة املتمثلة يف النية للعالج
أي�ضا معدالت االنتكا�سة التي تبلغ حوايل %20
و� ً
(.)36
وق��د �أو���ض��ح حتليل ث��ان��وي �أك�ثر تف�صيال
للت�سل�سل الزمني لتغيري الأع��را���ض� ,أن ميزة
جمموعة الدمج تتمثل يف ادماج كِ ال من البداية
املبكرة للفائدة التي ُتظهر يف جمموعة التداوي
بالنيفازودون وحده والفائدة التي تظهر فيما
بعد يف جمموعة التداوي بالـ  CBASPوحده
( ,)37فقد كان التداوي املدمج �أكرث فاعلية من
العالج بالعقاقري وحدها ,وذلك للمر�ضى ذي
التاريخ التطوري لالعتداء اجلن�سي �أو اجل�سدي
( )38و�أي��� ً��ض��ا – باملقارنة بالـ CBASP
وح��ده – بني املجموعة الفرعية من مر�ضى
ا�ضطرابات النوم املزمنة (� .)39أما يف مرحلة
االنتقال التي كانت حمدودة للأفراد الذين مل
ي�ستجيبوا للدورات الأول��ى من العالج لأى من
العالج الأحادي ( ,)40قد �أدى التقدمي الت�سل�سلي
لل�شكل البديل� ,إلى النتائج الأخرية التي – عند
الأ�سبوع الرابع والع�رشين – تنا�سبت مع ه�ؤالء
من جمموعة العالج املدمج عند الأ�سبوع الثاين
ع�رش.
مل يتم ت�أكيد قيمة ت�سل�سل العالج املدمج
ل�ل�أمن��اط ال�شديدة م��ن ا�ضطرابات االكتئاب
املزمن يف التجارب الالحقة املتعددة املراكز

(� ,)41أم��ا يف ه��ذه الدرا�سة ,فقد تلقى 491
مري�ضا خارج ًيا يعانوا من ا�شكال مزمنة من
ً
اال���ض��ط��راب االكتئابى ال�شديد ومل ي��ه��د�أ بعد
حماولة التداوي بالعقاقري امل�ضادة لالكتئاب
(ال�سريتراالين الأويل) ,تلقوا دورة ثانية من
العقاقري امل�ضادة لالكتئاب ,وبالإ�ضافة �إلى
أي�ضا ت�صنيفهم ب�صورة ع�شوائية ليتلقوا
ذلك ,مت � ً
ا�سبوعا من الـ  CBASPالإ�ضايف والعالج
12
ً
التدعيمي الإ�ضايف (�أي توا�صل “دافئ”) �أو بال
عالج نف�سي� ,إال �أنه مل يتم مالحظة �أي ميزات
– خا�صة �أو عامة – يف املجموعات التي تلقت
عالجا نف�س ًيا �إ�ضاف ًيا ( ,)41ومل تتمكن الدرا�سات
ً
حتى يومنا هذا من تعريف �أي عوامل لتو�ضيح
التناق�ض يف االكت�شافات بني ه��ذه الدرا�سة
ال�سلبية والدرا�سة االيجابية ب�صورة �أو�سع التي
قامت على الـ .CBASP
ويف خال�صة الأمر ,لقد مت تدعيم الوعد الذي
قدمه الـ  CBTلتح�سني نتائج العالج النف�سي
ملر�ضى اال�ضطرابات االكتئابية التي ي�صعب
عالجها ,وذل��ك جزئ ًيا م��ن جانب الدرا�سات
املحكمة التي متت على م��دار العقد املا�ضي.
وبالرغم من �أن الدليل تدعيمي ب�صفة عامة,
�إال �أن هناك عدة درا�سات مل يتم فيها مالحظة
الفوائد الإ�ضافية التي مت التكهن بها للـ CBT
(مثل .)41 ,33

اال�ضطرابات الثنائية القطب
وبتقدمي االحتياجات الغري ُملباه بوجود
م��ع��دالت �أف�ضل للتعايف ال��ق��وي ل��دى مر�ضى
االكتئاب الثنائي القطب ال��ذي��ن ي�ستجيبون
للعالج ال��دوائ��ي ,جند �أن هذا املجال قد �شهد
اهتماما جدي ًدا بالدور االحتمايل للـ CBT
كعالج �إ�ضايف يف حاالت اال�ضطرابات الثنائية
القطب.
لقد قامت �ستة  RCTحتى يومنا هذا
باختبار فاعلية الـ  CBTالإ�ضايف ,وقد انتجوا
ثالثة درا���س��ات قامت بتقييم ع�لاج املراحل
أي�ضا
ال�شديدة من نوبات االكتئاب ( ,)44 -42و� ً
ثالثة درا�سات قامت بالرتكيز على الوقاية من
االنتكا�سة كنتيجة حتظى باهتمام كبري (-45
.)47
يف الدرا�سة الأول��ى ,وهي جتربة �صغرية
�أحادية املوقع ( )52=nمتت يف ا�سرتاليا (,)42
ح�صل املر�ضى الذين تلقوا � CBTإ�ضايف على

انخفا�ض �أكرب بكثري يف اعرا�ض االكتئاب ,وذلك
يف التقييم الذي مت عند ال�شهر ال�ساد�س (نقطة
النهاية الأول��ى) �أكرث من املر�ضى الذين تلقوا
عالجا بالعقاقري وحدها� ,إال �أن ميزة الـ CBT
ً
مل تكن ذات �أهمية �إح�صائية كبرية يف فرتة العام
الأول من املتابعة ,هذا بالرغم من �أن امليل الذي
كان اليزال يف �صالح جمموعة الـ  ,CBTكان
كبريا مبا يكفي ليكون ذا معنى �إكلينيكي �إذا مت
ً
ت�أكيده يف درا�سة �أكرب.
�أم��ا الدرا�سة اخلا�صة مبيكلويتز و�آخ��رون
( ,)43والتي كانت جتربة كبرية متعددة املراكز,
ومتت كجزء من برنامج تقييم العالج النظامي
لال�ضطرابات الثنائية القطب (,)STEP-BD
مري�ضا
فقد قامت ب�صورة ع�شوائية بتعيني 293
ً
باالكتئاب ليتلقوا �إما تدخالت نف�سية اجتماعية
مكثفة �أو ثالثة جل�سات من التعليم االجتماعي,
وك��ان كل امل�شاركني يتلقون عقاقري مثبتة
للحالة املزاجية و�/أو اجليل الثاين من م�ضادات
أي�ضا يتلقون
ال��ذه��ان ,وك��ان الغالبية منهم � ً
عقاقري م�ضادة لالكتئاب .بالإ�ضافة �إلى درا�سة
الـ  ,CBTقام دار�سوا الـ  STEP-BDبدرا�سة
و�سائل العالج التي تركز على الأ�رسة ()FFT
والبديل ال��ذي هو العالج ال�شخ�صي والعالج
االجتماعي ال�شخ�صي املنظم ( .)IPSRTلقد
تكونت هذه الدرا�سة من مرحلة �شديدة متثلت
يف �ستة �أ�شهر وف�ترة متابعة ت�صل �إل��ى عام
واح��د ,فحدث يف نهاية املرحلة ال�شديدة �أن
النتائج كانت يف �صالح املجموعة التي تلقت
العالج النف�سي الإ���ض��ايف ,وذل��ك فيما يخ�ص
انخفا�ض الأعرا�ض ومعدالت هدوء املر�ض� ,أي
�أن املجموعة التي تلقت العالج النف�سي الإ�ضايف
كانت �أكرث �أحتماال بـ  %15حلدوث تهدئة للمر�ض
�أو التعايف ,وذلك �أكرث من املجموعة التي تلقت
العقاقري العالجية وحدها .وقد كانت الفوائد
أي�ضا �أثناء فرتة املتابعة ,فقد كانت نتائج
قوية � ً
املر�ضى الذين تلقوا � CBTإ�ضاف ًيا �شبيهة
بنتائج ه�ؤالء الذين تلقوا � IPSRTأو .FFT
وق���د ك���ان ه��ن��اك درا���س��ة ث��ال��ث��ة مت��ت يف
مري�ضا باالكتئاب
ا�سبانيا ( ,)44وت�ضمنت 40
ً
الثنائي القطب مل ي�ستجيبوا للعقاقري املثبتة
للحالة املزاجية والعقاقري امل�ضادة لالكتئاب,
وق��د �أ�ستمر الربوتوكول اخلا�ص بالـ CBT
�ستة �أ�شهر ,وقد مت تقييم ت�أثريات مدة العالج
على مدار فرتة املتابعة املكونة من � 5سنوات,
وبالرغم من �أن الدرا�سة كانت �صغرية� ,إال �أن

النتائج كانت وا�ضحة ,وهي �أن املر�ضى الذين
حت�سن �أكرب
تلقوا � CBTإ�ضاف ًيا ح�صلوا على ّ
يف اعرا�ض االكتئاب يف نهاية فرتة بروتوكول
العالج ال�شديد� .أما يف مرحلة املتابعة املكونة
من � 5سنوات ,فقد تعايف  %89من املر�ضى
الذين قد تلقوا � CBTإ�ضايف ,هذا باملقارنة
مع فقط  %20من املجموعة التي تلقت العالج
بالعقاقري وحدها.
لقد �أظ��ه��رت الثالثة  RCTال��ت��ي قامت
ب��درا���س��ة م��دى نفع ال��ـ  CBTالإ���ض��ايف يف
الوقاية من االنتكا�سات يف حاالت اال�ضطرابات
الثنائية القطب� ,أظهرت نتائج متناق�ضة ب�صورة
�أكرب ,وقد وجد الم و�آخ��رون ( )45يف التجربة
الأول��ى ت�أثري قوي يقف يف �صالح الـ CBT
الإ�ضايف �أثناء العام الأول من فرتة املتابعة,
مع انخفا�ض يف خطر االنتكا�سه بحوايل ,%50
�إال �أنه قد اكت�شفت جتربة الحقة متعددة املراكز
�أنه ال يوجد �أي فائدة يف الـ  CBTالإ�ضايف,
هذا باملقارنة مع �إما العالج بالعقاقري وحدها
(� )46أو بتدخالت تتمثل يف جل�سات خمت�رصة
من التعليم النف�سي (.)47
وقد انتجت حتاليل ثانوية لدرا�سة �سكوت
و�آخرون ( )46نتائج غري متوقعة قد تو�ضح –
يف حال تكرارها – تناق�ض االكت�شافات ,فقد
وجد �سكوت و�آخرون ب�صفة خا�صة �أن املر�ضى
الذين قد عانوا من نوبات مر�ضية قليلة عرب
�سنوات حياتهم (مثل  5نوبات �سابقة �أو �أقل)
ي�ستفيدوا من الـ  CBTالإ���ض��ايف ,بينما �أن
املر�ضى الذين قد م��روا بنوبات �أك�ثر (تقري ًبا
 10نوبات �سابقة �أو �أكرث) ت�ساء حالتهم عندما
ُي�ضاف عالج �إلى تدابريهم العالجية.
وبينما �أن قيمة العالج الروتيني لنوبات
االكتئاب الثنائي القطب با�ستخدام العقاقري
امل�ضادة لالكتئاب مل يتم حتديدها ب�صفة
تعريفية ,جند �أن االكت�شافات الواعدة – و�إن
كانت يف املرحلة التمهيدية – عن ا�ستخدام الـ
عالجا ُمرك ًزا للمرحلة ال�شديدة
 CBTباعتباره
ً
من نوبات االكتئاب الثنائي القطب ,ت�ؤدي �إلى
التفا�ؤل وتقرتح �سبال جديدة ملزيدا من االبحاث.
�سيكون من اجلدير باالهتمام ب�صفة خا�صة �أن
نقوم بدرا�سة فاعلية الـ  CBTعندما ي�ؤخذ
وح��ده وعندما ي�ؤخذ يف عالج �أح��ادي الدواء
وذلك ملر�ضى اال�ضطرابات الثنائية القطب من
الفئة الثانية الذين ال يكون للعقاقري املثبتة
عالجا
أي�ضا
للحالة املزاجية فائدة حمددة و� ً
ً

واح ًدا ,وهو اجليل الثاين من العقاقري امل�ضادة
للذهان التي تلقت موافقة �إدارية من ق�سم الغذاء
والعقاقري.

اخلامتة
بالرغم من �أن العديد من الأ�سئلة الهامة
التزال غري مجُ ابة� ,إال �أن احلالة الراهنة للدليل
تقرتح �أن الـ  CBTالإ�ضايف ي�شري �إلى فائدة
هامة من الناحية الإكلينيكية والإح�صائية
ملر�ضى الف�صام وحاالت اال�ضطرابات املزاجية
املزمنة و�/أو امل��ق��اوم��ة للعالج .متيل هذه
الت�أثريات ب�صفة عامة �إلى �أن تكون معتدلة يف
بناءا على الزيادة من 10
البيانات املُجمعةً ,
�إلى  %20يف معدالت االنتكا�سة ,باملقارنة مع
العالج بالعقاقري وحدها.
ت�ؤكد هذه االكت�شافات على اجلدل اخلا�ص
ببع�ض الأف��راد الذين ي�ستمرون يف ت�أكيد �أن
الت�أثري الإ�ضايف للـ  CBTملر�ضى اال�ضطرابات
«مفرط» ,ونحن نرد على هذا
النف�سية ال�شديدة ُ
االدع��اء بالقول ب�أننا نقر �أن��ه يوجد احتياج
�إلى املزيد من العمل و�أننا نحتاج �إلى املزيد
من اال�سرتاتيجيات مل�ساعدة الأف��راد الذين ال
ي�ستجيبوا للعالج بالعقاقري والـ � ,CBTإال �أننا
أي�ضا �أنه يمُ كن مقارنة ت�أثري الـ  CBTيف
نقول � ً
الـ  RCTباختالفات عقاقري ال ُغفل التي تالحظ
يف الـ  RCTاملعا�رص من اجليل اجلديد من
العالج بالعقاقري لنف�س احلاالت ,وبالتايل وحيث
�أنه يوجد هناك م�ساحة للمزيد من التطورات,
نحن �سعداء لأننا ن�ستطيع �أن نقدم �إلى مر�ضانا
عالجا �إ�ضاف ًيا لي�س دوائ ًيا قد ي�ساعد يف تقليل
ً
ويطور من جودة اال�ستجابة للعالج
االعرا�ض
ّ
�أو يزيد من حجم الأوقات ال�سعيدة بعد حتقيق
ا�ستجابة للعالج.
�أما يف ع�رص امل�صادر النادرة ,ال يمُ كن �أن
نقول �أن كل مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة
البد �أن يتلقوا � CBTإ�ضاف ًيا ,ففي احلقيقة قد
ت�شري اكت�شافات �سكوت و�آخرون (� – )46إذا مت
تكرارها – �إلى البع�ض من املجموعات الفرعية
التي الب��د �أال تتلقى ه��ذا النوع من التدخالت
الإ�ضافية.
تعمل االختالفات يف تقدمي الـ  CBTعلى
تخفي�ض التكلفة وتزيد ببطء من �إمكانية احل�صول
على العالج الذي �سوف يعمل يف �آخر الأمر على
حتويل معادلة فاعلية التكلفة ,بحيث يمُ كن �أن
املجلة العاملية للطب النفسي

43

Cochrane Database Syst Rev
2012;4: CD008712.
18. Maudsley Debates. Cognitive
therapy for psychosis has been
oversold. www.kcl.ac.uk.
19. Jensen J, Kapur S. Salience
and psychosis: moving from
theory to practise. Psychol Med
2009;39:197-8.
20. Reininghaus U, Craig TK,
Fisher HL et al. Ethnic identity,
perceptions of disadvantage,
and psychosis: findings from
the ÆSOP study. Schizophr Res
2010; 124:43-8.
21. Kingdon D, Taylor L, Ma K et
al. Changing name: changing
prospects for psychosis. Epidemiol
Psychiatr Sci 2013;22:297- 301.
22. Rathod S, Phiri P, Harris S et
al. Cognitive behaviour therapy
for psychosis can be adapted
for minority ethnic groups: a
randomised controlled trial.
Schizophr Res 2013;143:319-26.
23.
Kingdon
D,
Turkington
D. Cognitive therapy for
schizophrenia.
New
York:
Guilford, 2005.
24. Kingdon D. A golden age of
discovery. Br J Psychiatry
2013;202:394-5.
25. Turkington D, Kingdon DG.
Cognitivebehavioral techniques
for general psychiatrists in the
management of patients with
psychoses. Br J Psychiatry
2000;177: 101-6.
26. Turkington D, Kingdon DG,
Turner T. Effectiveness of a brief
cognitive-behavioral intervention
in the treatment of schizophrenia.
Br J Psychiatry 2002;180:523-7.
27. Turkington D, Munetz M, Pelton
J et al. High-yield cognitivebehavioral
techniques
for
psychosis delivered by case
managers to their clients with
persistent psychotic symptoms. J
Nerv Ment Dis 2014; 202:30-4.
28. Thase ME. Depression-focused
psychotherapies. In: Gabbard GO
(ed). Treatments of psychiatric
disorders, 3rd ed. Washington:
American Psychiatric Publishing,

examination of potential bias. Br
J Psychiatry 2014;204: 20-9.
9. Burns AM, Erickson DH, Brenner
CA.
Cognitive-behavioral
therapy for medication- resistant
psychosis: a meta-analytic review.
Psychiatr Serv (in press).
10. Trower P, Birchwood M, Meaden
A et al. Cognitive therapy
for command hallucinations:
randomised controlled trial. Br J
Psychiatry 2004;184:312-20.
11. Grant PM, Huh GA, Perivoliotis
D et al. Randomized trial to
evaluate the efficacy of cognitive
therapy for low-functioning
patients with schizophrenia. Arch
Gen Psychiatry 2012;69:121-7.
12. Stafford MR, Jackson H, MayoWilson E et al. Early interventions
to prevent psychosis: systematic
review and meta-analysis. BMJ
2013;346:f185.
13. Haddock G, Barrowclough C, Shaw
JJ et al. Cognitive-behavioural
therapy v. social activity therapy
for people with psychosis and a
history of violence: randomised
controlled trial. Br J Psychiatry
2009;194:152-7.
14. Morrison AP, Turkington D,
Pyle M et al. Cognitive therapy
for people with schizophrenia
spectrum disorders not taking
antipsychotic drugs: a singleblind randomised controlled trial.
Lancet (in press).
15. Naeem F, Kingdon D, Turkington
D. Cognitive behavior therapy
for schizophrenia in patients
with mild to moderate substance
misuse problems. Cogn Behav
Ther 2005;34:207-15.
16. Barrowclough C, Haddock
G, Wykes T et al. Integrated
motivational interviewing and
cognitive behavioural therapy
for people with psychosis and
comorbid substance misuse:
randomised controlled trial. BMJ
2010;341:c6325.
17. Jones C, Hacker D, Cormac I et
al. Cognitive behaviour therapy
versus
other
psychosocial
treatments for schizophrenia.

ُيو�صى بالعالج املدمج لأغلب املر�ضى الذين
.ال ي�ستجيبوا ب�رسعة للخط الأول من التدخالت
 قد يكون من املمكن حت�سني,�أما يف امل�ستقبل
�أمر اختيار املر�ضى الذين ُيحتمل �أن ي�ستفيدوا
 وذلك با�ستخدام تقنية, الإ�ضايفCBT من الـ
الت�صوير الع�صبي لك�شف ن�شاط الدوائر املتعلقة
 هذا بح�سب ما قد اقرتحته بع�ض,بالأمرا�ض
.)51 ,48( االكت�شافات احلديثة

:املراجع

1. Murray CJ, Lopez AD. Measuring
the global burden of disease. N
Engl J Med 2013;369:448-57.
2. Cuijpers P, van Straten A, van
Oppen P et al. Are psychological
and pharmacologic interventions
equally effective in the treatment
of adult depressive disorders?
A meta-analysis of comparative
studies. J Clin Psychiatry
2008;69:1675-85.
3. Hofmann SG, Smits JA. Cognitivebehavioral therapy for adult
anxiety disorders: a meta-analysis
of randomized placebocontrolled
trials. J Clin Psychiatry 2008;
69:621-32.
4. National Institute of Clinical
Excellence.
Schizophrenia.
Clinical Guideline 82. London:
National Institute of Clinical
Excellence, 2009.
5. Gaebel W, Weinmann S, Sartorius
N et al. Schizophrenia practice
guidelines: international survey
and comparison. Br J Psychiatry
2005;187:248-55.
6. Wykes T, Steel C, Everitt B et al.
Cognitive behavior therapy for
schizophrenia: effect sizes, clinical
models, and methodological rigor.
Schizophr Bull 2008;34: 523-37.
7. Turner DT, van der Gaag M,
Karyotaki E et al. Psychological
interventions for psychosis: a
meta-analysis of comparative
outcome studies. Am J Psychiatry
2014; 171:523-38.
8. Jauhar S, McKenna PJ, Radua
J et al. Cognitive- behavioural
therapy for the symptoms of
schizophrenia:
systematic
review and meta-analysis with
املجلة العاملية للطب النفسي

44

al.
Psychoeducation
and
cognitivebehavioral therapy for
patients with refractory bipolar
disorder: a 5-year controlled
clinical trial. Eur Psychiatry
2014;29:134-41.
45. Lam DH, Watkins ER, Hayward
P et al. A randomized controlled
study of cognitive therapy for
relapse prevention for bipolar
affective disorder: outcome of the
first year. Arch Gen Psychiatry
2003;60: 145-52.
46. Scott J, Paykel E, Morriss R et al.
Cognitive- behavioural therapy
for severe and recurrent bipolar
disorders: randomized controlled
trial. Br J Psychiatry 2006;188:
313-20.
47. Parikh SV, Zaretsky A, Beaulieu
S et al. A randomized controlled
trial of psychoeducation or
cognitive-behavioral
therapy
in bipolar disorder: a Canadian
Network for Mood and Anxiety
treatments (CANMAT) study. J
Clin Psychiatry 2012;73:803-10.
48. Siegle GJ, Carter CS, Thase ME.
Use of FMRI to predict recovery
from unipolar depression with
cognitive behavior therapy. Am J
Psychiatry 2006;163:735- 8.
49. Siegle GJ, Thompson WK, Collier
A et al. Toward clinically useful
neuroimaging in depression
treatment: prognostic utility of
subgenual cingulate activity
for
determining
depression
outcome in cognitive therapy
across studies, scanners, and
patient characteristics. Arch Gen
Psychiatry 2012;69:913-24.
50. McGrath CL, Kelley ME,
Holtzheimer PE et al. Toward a
neuroimaging treatment selection
biomarker for major depressive
disorder.
JAMA
Psychiatry
2013;70:821-9.
51. McGrath CL, Kelley ME, Dunlop
BW et al. Pretreatment brain states
identify likely nonresponse to
standard treatments for depression.
Biol Psychiatry (in press).
DOI 10.1002/wps.20149

45

املجلة العاملية للطب النفسي

chronic depression. N Engl J Med
2000;342:1462-70.
37. Manber R, Kraemer HC, Arnow
BA et al. Faster remission
of chronic depression with
combined psychotherapy and
medication than with each therapy
alone. J Consult Clin Psychol
2008;76:459-67.
38. Nemeroff CB, Heim CM,
Thase ME et al. Differential
responses
to
psychotherapy
versus
pharmacotherapy
in
patients with chronic forms of
major depression and childhood
trauma. Proc Natl Acad Sci USA
2003;100:14293-6.
39. Thase ME, Rush AJ, Manber
R et al. Differential effects
of nefazodone and Cognitive
Behavioral Analysis System
of Psychotherapy on insomnia
associated with chronic forms
of major depression. J Clin
Psychiatry 2002;63:493-500.
40. Schatzberg AF, Rush AJ, Arnow
BA et al. Chronic depression:
medication
(nefazodone)
or
psychotherapy (CBASP) is effective
when the other is not. Arch Gen
Psychiatry 2005;62:513-20.
41. Kocsis JH, Gelenberg AJ,
Rothbaum BO et al. Cognitive
behavioral analysis system of
psychotherapy and brief supportive
psychotherapy for augmentation
of antidepressant nonresponse in
chronic depression: the REVAMP
Trial. Arch Gen Psychiatry
2009;66:1178-88.
42. Ball JR, Mitchell PB, Corry JC et
al. A randomized controlled trial
of cognitive therapy for bipolar
disorder: focus on long-term
change. J Clin Psychiatry 2006;
67:277-86.
43. Miklowitz DJ, OttoMW, Frank
E et al. Psychosocial treatments
for bipolar depression. A
1-year randomized trail from
the
Systematic
Treatment
Enhancement Program. Arch Gen
Psychiatry 2007;64:419-27.
44. Gonz alez Isasi A, Echebur
ua E, Limi~nana JM et

2001:1181-27.
29. Friedman ES, Wright JH, Jarrett
RB et al. Combining cognitive
therapy and medication for
mood disorders. Psychiatr Ann
2006;36:320-8.
30. Cuijpers P, van Straten A, Hollon
SD et al. The contribution of
active medication to combined
treatments of psychotherapy
and pharmacotherapy for adult
depression: a meta-analysis. Acta
Psychiatr Scand 2010;121:41523.
31. Driessen E, Cuijpers P, Hollon
SD et al. Does pretreatment
severity moderate the efficacy of
psychological treatment of adult
outpatient depression? A metaanalysis. J Consult Clin Psychol
2010;78:668-80.
32. Thase ME, Greenhouse JB,
Frank E et al. Treatment of major
depression with psychotherapy or
psychotherapy-pharmacotherapy
combinations.
Arch
Gen
Psychiatry 1997;54:1009-15.
33. Thase ME, Friedman ES, Biggs
MM et al. Cognitive therapy versus
medication in augmentation and
switch strategies as second-step
treatments: a STAR*D report. Am
J Psychiatry 2007;164:739-52.
34. Wiles N, Thomas L, Abel A et al.
Cognitive behavioural therapy as
an adjunct to pharmacotherapy
for primary care based patients
with
treatment
resistant
depression: results of the CoBalT
randomised controlled trial.
Lancet 2013;381:375-84.
35. Brakemeier EL, Merkl A,
Wilbertz G et al. Cognitivebehavioral therapy as continuation
treatment to sustain response
after electroconvulsive therapy
in depression: a randomized
controlled trial. Biol Psychiatry
(in press).
36. Keller MB, McCullough JP,
Klein DN et al. A comparison
of nefazodone, the cognitive
behavioral-analysis
system
of psychotherapy, and their
combination for the treatment of

COMMENTARIES

تعليقات

واعدا أم
عالجا
الصحيح للــعالج املعرفى السلوكى (:)CBT
االستخدام غير
Off label
CBT: a promi
ً
ً
pluralistic
تعددية إضافية؟
therapeuticعالجية
مكونات

with dep
selves, th
ces nega
therapeu
faulty dy
those wit
remained
monogra
nitive dist
al factors
of a dep
their corr
apeutic p
predispos
might the
acute ma
benefit in
modulati
tive disto
nomenon
would ap
ple, if an
sive cogn
an episod
and with
attributio
receiving
why mig
?initiated
That e
may be o
psychiatr
ly a “dise
determin
tion to ad
tions – e
Thase et
cusing on
choses, b
protracte
pressive d
But, w
sive diso
broader
Epictetus
things bu
take of
clinical a
ease or
perturbat
ing that

GORDON PARKER
School of Psychiatry, University of New South
Wales, and Black Dog Institute, Prince of Wales
Hospital, Randwick 2031, NSW, Australia

هي�isأن� Itأيه
universallyعامل ًيا
احلقائق املعروفة
من
a truth
acknowledged
ال�ستهداف
developedالطب
يظهر يف جمال
عالج
النف�سي that any
treatment
in psychispecificب ��aأنforبهatry
target
will
نفع
احلكم عليه
�conditionسيتم
حالة معينة,
be
progressively
judged
as
having
therعالجا
عالجي حل��االت �أخ��رى� ,سواء كان هذا
ً
apeutic propensities above its station,
حاالت
مت اختباره على فئات من النا�س �أو
whether it be a medication tested “off
”labelا
عالجا نف�س ًي
developedجم��ال اخت�صا�صه
لي�س يف
�psychotherapyأوً or a
ت�صحيح
معينة ومت
ل�سيناريوهات
مت تطويره
for specific
scenarios
and repositioned
as
having
broader
if
not
universal
بعد ذلك ب�أنه ي�صلح ال�ستخدامات �أو�سع
و�ضعه
application.
�أو ا�ستخدامات عاملية.
Such a diffusion effect is neither to
للتعميم
�إن مثل هذا الت�أثري املنت�رش لي�س
be disparaged nor commended – resاحللول
تعمل
weightفالبد �أن
اال�ستخفاف به,
evalميكنوال
olution should
empirical
clinical
observations
uation.أن
 Astuteاملمكن �
التجريبية ,ومن
القيمة
على تقدير
of
such
”“secondary
targets
leadingامللحوظات الإكلينيكية املاهرة ملثل هذه
تقدم
to formal efficacy studies can provide
درا�سات
الأه��داف «الثانوية» التي ت��ؤدي �إلى
breakthrough therapeutic advances.
العالجي
التقدم
الفاعلية is,الكثري من
ر�سمية عن
A simple
exemplar
the progressive
االمتداد
الب�سيطة ofه��ي
النافز ,وم��ن
extension
أمثلهuse of
 atypicalالthe
antipsychotic
drugs
ا�ستخدامfor
managing
schizoللذهان
امل�ضادة
العقاقري
التدريجي يف
phrenia
الف�صامto ,
يف their
use
as augmenting
إلى
حتى و�صل �
للتحكم
الغري قيا�سية
antidepressant medications and in manا�ستخدامها كمزيدا من العقاقري امل�ضادة للذهان
aging bipolar disorders.
القطب.
التحكم
ويف
الثنائيةThase
اال�ضطرابات et al
يف (1) detail
such
a diffuأثري
effectللت�
for)1(cognitiveتف�صيال
ثاي�س و�آخ��رون
 therيقدمsion
behavior
(apy ,)CBT
املعريف(CBT),
ال�سلوكي with
للعالج their
الوا�سع title
raising
وذلك
some
questions
for
pondering.
Are
weمع العنوان اخلا�ص بهم الذي قد �أثار الكثري من
?simply observing CBT expansionism
أنت�شار Isالـ
اال�سئلة للت�أمل ,فهل الزلنا نالحظ �
CBT truly of value in managing
إدارة
�
يف
”disordersقيمة
andوهل الـ CBT
CBT؟
حقيقية“severe
mental
what
ت�شري
املزمنة ,وما
النف�سية
الذيdoes
”“severe
?mean
“اال�ضطراباتIf of
value, does
CBT have
a primary
كلمةrole or
only
حقيقية,
ذات قيمة
«مزمنة»؟ ف�إذا كان
anإليه
�
adjunctive
?one
Does
it
offer
substanفهل لدى الـ  CBTدور �أ�سا�سي �أم له دور �إ�ضايف
tive or skimpy add-on benefits? What
هي
فقط؟ وهل يقدم فوائد حقيقية �أم قليلة؟ وما
mechanisms are involved – a specific
عالجية
هناك ت�أثريات
املت�ضمنة ,هل
Andآليات
ال
or non-specific
therapeutic
?effect
does the
”“promise
title
«وعود»
wordكلمة
وهل ت�شري
�theأوinغري حمددة؟
حمددة
imply
potential
or
a
distillation
of
empirالتي يحملها العنوان دليال جتريبيا حمتمال؟
ical evidence? Importantly, their paper
التي
من الأم��ور الهامة هي �أن تكون املقالة
answers many of these first-phase
اال�سئة
يقدمونها حتمل �أجابة للعديد من هذه
questions.
أولى من
املرحلة ال
التي تخ�ص
املر�ضBut.
not the
issue
of expansionism.
Beck
wrote
تخ�صthat
ال he
first
فقد
االنت�شار؛
الق�ضية)(2فكرة
 comلكنmenced
to
formulate
CBT
in
the
fifties
كتب بيك (� )2أنه �رشع يف �إعداد الـ  CBTيف
for
the
management
of
depression.
His
اخلم�سينيات لغر�ض �إدارة االكتئاب ,وقد قامت
– ”theory weighted a “cognitive triad

46

املجلة العاملية للطب النفسي

نظريته بقيا�س «ثالثة جوانب من الإدراك» –
با�ستخدام مر�ضى اكتئاب ينظرون �إلى حالهم
وم�ستقبلهم وخرباتهم ب�صورة �سلبية – وبالتايل
يقدم منوذج عالجي (�أي يقلل من االجتاهات
التعجيزية اخلاطئة التي لدى الأف��راد مر�ضى
اال�ضطرابات االكتئابية) .من الأمور التي الزالت
غري وا�ضحة يف درا�سة عام  )2( 1967هي ما
�إذا كان هذا الت�شوية الإدراك��ي �ساب ًقا للعوامل
ال�سببية و�/أو «احلالة» هو نتيجة حلالة االكتئاب
املزاجي؛ ف�إذا كان نتيجة ,ف�سيكون ت�صحيحها
قد قدم منوذج عالجي منطقي للأفراد �أ�صحاب
النمط ال�شخ�صي املهيئ ,وبالتايل قد ال ي�شريون
أي�ضا �إلى
فقط �إل��ى تدابري عالجية �شديدة بل � ً
فوائد وقائية تتمثل يف منع النوبات امل�ستقبلية
عن طريق تخفيف العامل املُ�سبب .اما �إذا كان
الت�شوية الإدراكي بب�ساطة ظاهرة ثانوية حلالة
املزاج االكتئابية� ,سيظهر الـ  CBTب�أنه يفتقر
�إلى املنطق ,مثال �إذا اظهر فر ًدا ما وجود ت�شوية
�إدراكي اكتئابي فقط �أثناء فرتة اكتئاب �سودوي
وم��ع كِ �لا من ال�صفات االكتئابية وال�صفات
املختلة ,وتنتهي بعد �أ�سبوعني من تلقي العقاقري
امل�ضادة لالكتئاب ,فلماذا نعتزم الـ � CBTأو
حتى نبد�أه؟
يقرتح هذا النموذج �أنه قد ال يكون للـ CBT
�أي فائدة مبا�رشة عندما تكون احلالة املر�ضية
«مر�ضا» جوهر ًيا مع وجود حمددات
النف�سية
ً
عالجا ملخاطبة الت�شوي�ش
وتتطلب
أولية
�
حيوية
ً
احليوي – ب�صفة خا�صة املنطقة التي �أختارها
ثاي�س و�آخ��رون للرتكيز على الف�صام والذهان
املتعلق بالأمر واال�ضطرابات الثنائية القطب
واال�ضطرابات االكتئابية املزمنة وتلك املمتدة
وتلك املقاومة للعالج.
ل��ك��ن ب��ي��ن��م��ا ق���ام ب��ي��ك ب��ال�ترك��ي��ز على
أي�ضا بتو�ضيح
اال�ضطرابات االكتئابية ,قام � ً
«منوذج �إدراك��ي» وا�سع ,حيث �أقتب�س ما قاله
�أبكتيتو�س قائال« ,يتم الت�شوي�ش لدى املرء لي�س
ب�سبب �أ�شياء بل ب�سبب الآراء التي يعتقدونها عن
�أنف�سهم» ( ,)2فاملر�ضى الذين ي�سعون �إلى تلقى
م�ساعدة �إكلينيكية ال يعانون فقط من مر�ض
�أو من ا�ضطراب ,بل من ت�شوي�ش نف�سي و�ضغط
ي�لازم ه��ذه احلالة ونتائجها .وكما قد الحظ
مونتجامري ( )3قائال« ,يرغب املر�ضى يف
معرفة اخلط�أ الذي يعانوا منه ,وما �إذا كان هذا

الأمر خطر ومدة ا�ستمراره وما �إذا كان �سي�ؤدي
�إلى �إحداث تغيري يف خطط حياتهم» ,فحتى �إذا
مر�ضا نف�س ًيا �أول ًيا م�ستجي ًبا للعالج,
كان لديهم ً
�سيكون لهذا التزامن الغري مر�ضى احتمالية
اال�ستفادة من التدخل ال�شخ�صي للطبيب – �سواء
كان ُيق ّدم ب�صورة ر�سمية �أم كعالج نف�سي ر�سمي
– مما يحيل دون ظهور �أي��ه ر�ؤى تقول ب�أن
عالجا ج�سد ًيا فقط.
املر�ض يتطلب
ً
لقد قمنا حديثًا بتو�ضيح (� )4أ�سبقية و�سائل
ال��ع�لاج امل�ضادة لالكتئاب على ال��ـ ,CBT
أ�سبوعا
وذل��ك يف درا���س��ة ا�ستمرت مل��دة ً � 12
قامت على مر�ضى املالنخوليا ال�سوداء – وهو
«داء» اكتئابى وهمي� ,إال �أننا قد حددنا كم ًيا
�أنه ال يوجد �أيه فائدة من الـ  CBTعلى مدار
الأربعة �أ�سابيع الأولى ,بينما قد الحظنا وجود
حت�سن على مدار الثمانية �أ�سابيع التالية .لقد مت
تو�ضيح هذا النموذج املع ّقد من جانب العديد من
املواد التي تقول ب�أنه ( )5بينما �أن الـ CBT
مل يقدم �أي �شيء للحاالت االكتئابية� ,إال �أنه قد
�ساعد ب�صورة تدريجية يف التعامل مع الأمور
أي�ضا يف
امل�صاحبة للمر�ض (مثل القلق) و� ً
خماطبة الإدراك االكتئابي التلوي ,مثل الهلع
وتثبيط الهمة ب�سبب هذه احلالة املر�ضية .لقد
ب��دى ال��ـ  CBTيف الأ�سا�س ب�أنه غري فعال
كعالج للمالنخوليا ال�سوداء� ,إال �أنه قد �ساعد
الأفراد الذين يعانوا من هذا املر�ض يف الت�أقلم
معه ومع نتائجه – فهو عالج �إ�ضايف �إال �أنه
مكون عالجي هام.
ّ
م��ن امل��ع��روف �أن ف��وائ��د ال��ع�لاج النف�سي
حتدث من جراء الفوارق الآلية املعينة الكامنة
يف منوذجه النظري (مثال ب�إمكان الـ CBT
أي�ضا من املكونات
تعديل �سلوكيات ال�ضعف) و� ً
العالجية الغري حمددة (التي تت�ضمن التعاطف
وعر�ض الأ�سباب الوا�ضح والعالقة العالجية)
ومع املكونات املحددة التي تبدو و�أنها تقدم
�أقل �إ�سهام ,مثال لقد قام ا�ستطالع المبريت عن
الدرا�سات التجريبية ( )6بتحديد �أن فقط  %15من
التقدم الذي يحدث �أثناء العالج النف�سي يرتبط
ب�آليات حم��ددة – باملقابل مع �أرتباط %30
بالعالقات العالجية و %15بت�أثريات التوقع
و %40بعوامل فرط العالج .من املحتمل �أن مثل
هذه العوامل الغري حمددة (بل املفيدة) �أن تكون
عالمات الأفراد الذين يعانوا من احلاالت التي
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و�إذا مت توفري الـ  ,CBTمتى �س ُيق ّدم كمجموعة
من املزيج �أو كنموذج مت�سل�سل بعد �أن يتم حتديد

ت�أثري العالج؟
لقد عملنا يف هذه املقالة على التقليل من
ذكر بيانات ن�سيج احلكمة عن الفاعلية مع فارق
فاعلية «العامل احلقيقي» ,وهو الأمر املتوقع من
ه�ؤالء الكُتاب .لقد عمل تقييم الكُتاب املتزن على
متكيننا ال�ستنتاج �أن هذه االكت�شافات ,بالرغم
من �أنها واع��دة ,ال ت�ضع ال��ـ  CBTالإ�ضايف
كدواء عام عالجي يمُ كن تفوي�ضه بطرق ر�سمية.
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طالب
واالعرا�ض املتعلقة .عندما �أقوم بتدريب
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stuآي ا�ضطرابل
symptoms. When
training
 ,CBTوعندما ُي�س�ألون عن الأ�سباب� ,أقرتح �أن
يكون ردهم هو لأن احلالة املزاجية واالعرا�ض
252

وال�سلوكيات والتفكري ,كل ه��ذه مرتابطة يف
اال�ضطرابات املزاجية (×) و�أن كل االعرا�ض
الأخرى ت�سوء ب�سبب الت�شوي�ش املعريف» .يرتبط
ه��ذا ال��رد با�ستخدام و�سائل العالج النف�سية
لعالج الف�صام ,وبالرغم من �أن بع�ض جتارب الـ
 CBTلعالج الف�صام متت بدون ت�ضمن عقاقري
م�ضادة للذهان� ,إال �أن الغالبية – كما قد �أدلى
ثاي�س و�آخرون – قد ا�ستخدموا العالج النف�سي
كعالج �إ�ضايف� .إن هذا الأمر لي�س مثال ًيا ,حيث
�أن الف�صام حالة متغايرة ترتبط بت�شوي�ش كبري
أي�ضا هناك دليل يقول ب�أن
يف احلالة املزاجيةً � .
الأفراد الذين يعانوا من ف�صام «خال�ص» ب�صورة
ن�سبية لديهم نتائج �أف�ضل بكثري من ه�ؤالء الذين
يعانوا من ا�ضطرابات مزاجية �أو ا�ضطرابات
مر�ضية تتمثل يف ا�ستخدام العقاقري (� .)2إن
الهلع ب�صفة خا�صة مبثابة اعرا�ض بارزة يف
حالة الف�صام ( ,)3وبالتايل فمن املحتمل �أن
تكون فوائد الـ  CBTيف حالة الف�صام معتمدة
ب�صفة كلية على مكونات احلالة املزاجية,
وبالرغم من �أنه قد تتح�سن االعرا�ض امل�ستهدفة
يف حالة الف�صام مثل الهالو�س الآم��رة� ,إال �أن
هذا لي�س له بال�رضورة ت�أثري م�ضاد للف�صام,
حيث �أن���ه م��ن املمكن �أن ي��ك��ون يف مرحلة
ثانوية لت�أثريات العالج على احلالة املزاجية.

بالطبع من اجلدير بتذكرة �أنف�سنا �أن العالج
الإ�ضايف ال�شبيه للف�صام الذي مت تقدميه منذ
عاما م�ضى ,الذي هو حم�رص البيتا يف هيئة
ً 35
الربوبرانولول ,قد ُعرف �أنه فعاال ب�صورة �شبيهة
كعالج �إ�ضايف للعقاقري امل�ضادة للذهان (,)4
ولكن لي�س كذلك عند مقارنته ب�صورة مبا�رشة
بالكلوربرومازين ( ,)5ونحن نعرف الآن �أنه
�صغريا يف
دورا
ً
لدى العقاقري املح�صرّ ة للبيتا ً
عالج الف�صام ,وذلك بعي ًدا عن قيمتها املُحتملة
لعالج احلركات ال�شاذة.
قد تكون العالقة التعاونية عالجية وم�ستقلة
عن الـ  .CBTمن املمكن عمل الكثري يف حاالت
الف�صام املزمن ,حيث تكون االعرا�ض ال�سلبية
بالأمر الوا�ضح ,وذلك عن طريق ت�أ�سي�س عالقة
تعاونية جيدة مع املر�ضى� .إن هذا الأمر مبثابة
واحد من اجلوانب الهامة من منوذج التعايف (,)6
�إال �أنه ال يرتبط بالـ  CBTب�صفة خا�صة ,وهو
أي�ضا فى الت�أقلم البيئي النظامي� ,أو
مكون هام � ً
أي�ضا من مقارنة الـ
عالج الف�صام ( .)8 ,7البد � ً
 CBTيف املزيد من الدرا�سات يف هذا املجال,
مع و�سائل العالج التعاونية الأخرى.
�إن قاعدة الدليل معر�ضة النحياز الن�رش .لقد
كان هناك على مدار ال�سنوات القليلة املا�ضية
الكثري من االهتمام حول التجارب التي مل يتم
املجلة العاملية للطب النفسي
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ُللفوائد حHave
) فىCBT( املتملة للـعالج املعرفى السلوكى
الترويجthe
أفرطنا في
 هلben
disordersمن
been
underso
االضطرابات النفسية املزمنة؟
العديد
.لدى العامة من النا�س
�إن اال�ستنتاج الذي تقدمه التحاليل التلوية
بالأمر الدقيق كدقة االختالفات املُ�ستخل�صة من
 و�أن الباحثني الذين يقومون,الدرا�سات الأ�صلية
بعمل التحاليل التلوية يذهبون �إلى مقايي�س
كبرية عند قيا�س نطاق وا�سع من خ�صائ�ص
 مثل ا�ستخدام ال ُنهج املعيارية لتحديد,الدرا�سات
مدى دقة النهج و�أنحياز الن�رش والنتائج يف حد
أي�ضا يف العمل الذي
ً �  ويحدث هذا الأمر,ذاتها
 يف حاالت الذهانCBT يقوم بتقييم نتائج الـ
 �إال �أنه بالرغم من هذا االنتباه العظيم,)5 ,4 ,2(
 �إال �أن التحاليل,ال�ستخال�ص تفا�صيل الدرا�سة
CBT التلوية التي قامت على الأبحاث عن الـ
تهمل النتائج الفريدة التي ت�ستهدفها الدرا�سات

 على ه�ؤالء املر�ضى بالأمر الذي �شهدCBT الـ
 نحن نرغب يف �أن ن�أخذ.)3 ,2( فرط يف الرتويج
هذه الفر�صة لتبني الو�ضع املعاك�س ولنقرتح
�أنه بدل من �أن يتم فرط فى الرتويج لفوائد الـ
 يتم يف الوقت احلايل فرط فى الرتويج,CBT
 ونحن نقدم ر�ؤيتنا هذه.للفوائد املُحتملة له
CBT مبناق�شة ثالثة ق�ضايا ترتبط بتقييم الـ
وتطبيقه على الأفراد من مر�ضى اال�ضطرابات
 والتي هي �إهمال التحاليل,النف�سية ال�شديدة
التلوية لأختالفات الدرا�سات الهامة وفرط
 مبا ُيدعى �شواهد عالجية غريCBT مقارنة الـ
CBT حمددة واالنخفا�ض الن�سبي ال�ستخدام الـ
مع مر�ضى الذهان بهدف خماطبة �أكرث �أهداف
CBT �شيوعا التي حتدد لها الـ
و�سائل العالج
ً
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Thase
etالتابع
al’sاجليد
useful
review
آخرون
�لثاي�س و
اال�ستطالع
 يعملand
update on cognitive behavior therapy
)1( أي�ضا التطور يف العالج ال�سلوكي املعريف
ً �و
(CBT) for severe mental disorders (1)
 املزمنة علىthe
النف�سية
اال�ضطرابات
للعديد من
highlights
recurrent
debate
about

CBT ت�أكيد اجلدل احلايل عن حجم ت�أثري الـ
 وي�شمل هذا,على الأف��راد من مر�ضى الذهان
ال�س�ؤال الذي �أثاره البع�ض عن ما �إذا كان ت�أثري
املجلة العاملية للطب النفسي

48

the magn
on perso
the ques
whether
this popu
(2,3). We
portunity
tion, and
the bene
the pote
been und
by discu
to the ev

املحددة وتدمج كل الدرا�سات املتاحة عند تقييم
تاثري الـ  CBTعلى الأعرا�ض وجماالت الأداء
( ,)2قد ت ��ؤدي هذه الإج���راءات عن دون ق�صد
�إلى ا�ستنتاجات غري دقيقة ,وذلك ب�سبب �أت�ساع
جمال الأهداف املحتملة للـ  CBTيف حاالت
الذهان.
يت�ضمن الـ  CBTنطا ًقا وا�س ًعا من عنا�رص
العالج التي يمُ كن �أن يتم تبنيها وتطبيقها على
جمموعة وا�سعة من الأعرا�ض و�أ�شكال ال�ضعف,
ول��دى �أه��داف العالج املحددة يف �أي��ه درا�سة
ت�ضمنات هامة لتف�سري نتائج التحاليل التلوية
التي تت�ضمن تلك الدرا�سة .قد ت�ستهدف الدرا�سات
الأعرا�ض االيجابية والأعرا�ض ال�سلبية وحاالت
الأنتكا�سه و�/أو ال�ضعف الوظيفي ,و�أن الدرا�سات
ا ُ
مل��دجم��ة التي تعمل على ا�ستهداف جماالت
النتائج املختلفة هي مثل “عمل مقارنة بني
التفاح والربتقال” وقد ت�ؤدي �إلى اال�ستخفاف
بت�أثري الـ  CBTعندما تكون نتائج الدرا�سات
ال��ت��ي مل ت�ستهدف جم��اال معي ًنا متحدة مع
الدرا�سات التي �أ�ستهدفت جماال معي ًنا ,مثال
لقد قام �سين�سكاي و�آخرون ( )6بتقييم ت�أثري الـ
 CBTيف حاالت الذهان على مر�ضى خارجيني
تت�سم حالتهم باال�ستقرار وتظهر عليهم اعرا�ض
ذهان ايجابية م�ستمرة ,وقام جاريتي و�آخرون
( )7بالرتكيز على ال��وق��اي��ة م��ن الأنتكا�س
و�أع��را���ض الذهان لدى الأف��راد الذين قد مروا
حديثًا ب�أنتكا�س الذهان� ,أما جرانهومل و�آخرون
( )8فقد قاموا با�ستهداف امليول االنهزامية
وال�ضعف الأدائى لدى مر�ضى الف�صام� ,إال �أنه
قد مت جتميع نتائج هذه الدرا�سات الثالثة يف
حتليل تلوي حديث عمل على درا�سة ت�أثري الـ
 CBTعلى �أعرا�ض الذهان ( ,)2وهو الأمر الذي
قام بت�شوي�ش النتائج.
وب���ذات ال��ط��ري��ق��ة� ,إن ع��دم االن��ت��ب��اه �إل��ى
اخل�صائ�ص الهامة للعامة �أو العوامل ال�سياقية
املتعلقة مبن و�أين متت الدرا�سة ,يمُ كن �أن ي�ؤدي
�إلى نتائج منحازة �ضد الـ  ,CBTمثال لقد قام
لوي�س وزمال�ؤه ( )10 ,9بتقييم ت�أثري �إ�ضافة الـ
� CBTإلى عالج الذهان للمر�ضى الداخليني
للأفراد الذين مت احتجازهم حديثًا بامل�ست�شفى
ب�سبب مرورهم بنوبات ذهان �أولية �أو ثانية.
وقد انخف�ضت �شدة الذهان ب�صورة كبرية ج ًدا
مع ا�ستخدام الـ  CBTويف جمموعة العالج
التدعيمي وجمموعة العالج الروتيني وذلك من
البداية وحتى بعد العالج وفرتة املتابعة ,لكن
قد �أظهرت جمموعة الـ  CBTحت�سن �أ�رسع� ,إال
�أنه مل يكن هناك اختالفات بني املجموعات يف

فرتة املتابعة� ,إال �أن الدرا�سة تبدو فا�شلة فيما
يخ�ص الـ  ,CBTلكن ما الذي تعلمنا �أياه فيما
يخ�ص ت�أثريات الـ  CBTلدى الكثري من مر�ضى
ا�ضطراب طيف الف�صام الذين يعانوا من اعرا�ض
ذهان م�ستمرة وهم متلقني تقليديني للعالج؟
جند �أن الأجابة هي �أنها تعلمنا القليل ج ًدا.
ويف حتليل تلوي حديث مت ادراج هذه الدرا�سة
مع درا�سات �أخرى قامت على الـ  CBTحلاالت
ال��ذه��ان ( )2ال��ت��ي مت��ت يف موا�ضع خمتلفة
ج � ًدا مثل الدرا�سات التي تركز على املر�ضى
اخلارجيني ذي احلاالت امل�ستقرة الذين يعانوا
من اعرا�ض الذهان.
�إن التحاليل التلوية مبثابة �آداه قوية
لتقييم ت�أثري تدخل ما عن طريق دمج نتائج
العديد من الدرا�سات� ,إال �أن اختيار الدرا�سات
لت�ضمنها يف التحليل التلوي لي�س بالأمر
ال�سهل ,وهو الأمر الذي يحتاج �إلى �إدراك طبيعة
التدخل و�أن ي�ستهدف جمموعة من العامة.
�أم��ا يف حالة ال��ـ  ,CBTف ��أن ميل التحاليل
التلوية لأن تقوم ب�صورة حتيزيه بدمج نتائج
ال��درا���س��ات التي ت�ستهدف نتائج خمتلفة يف
�سياقات �أو جمموعات �سكان خمتلفة ,قد �أدت
�إل��ى اال�ستخفاف بالت�أثري احلقيقي للـ CBT
على النتائج املُ�ستهدفة واملختارة� .إن م�صادر
تقدمي العالج النف�سي يف �أغلب الأنظمة العالجية
ل�ل�أف��راد م��ن مر�ضى اال���ض��ط��راب��ات النف�سية
املزمنة ,بالأمر املحدود ,و�أن ال�س�ؤال الأول الذي
يواجه الأطباء الإكلينيكيني و�صُ ناع القرار هو
ما �إذا كان �إ�ضافة �شكل معني من العالج �سيعمل
على حت�سني الأداء �أو االعرا�ض ب�صورة كبرية
باملقارنة مع اخلدمات التي غال ًبا ما تكون
مق�صورة� .إن هذا ال�س�ؤال منا�سب ب�صفة خا�صة
عند مناق�شة �إدخال العالج النف�سي ,وهو الأمر
الذي يتطلب الكثري من العمل وال ُيقدم ب�صفة
روتينية له�ؤالء الأفراد ,وحتى عندما يجدوا دليال
تدعيميا ,وهذا بعك�س العالج النف�سي الذي غال ًبا
ما يكون العناية القيا�سية ,وحتى يف ظل غياب
دليل قوي لتدعيم التدخل املعني (مثل اال�ستخدام
الغري منا�سب �أو تعدد العقاقري الدوائية) ,لكن
للأ�سف� ,إن �أغلب الأبحاث التي تقوم بتقييم
ت�أثريات الـ  CBTمل يتم ت�صميمها ملناق�شة
هذا ال�س�ؤال الأ�سا�سي الذي يواجه الإكلينيكيني
و�صُ ناع القرار ,وهو هل �أ�ضاف الـ  CBTلعالج
الذهان �إلى �أبحاث الرعاية التقليدية املزيد من
الفوائد �أكرث من الرعاية التقليدية وحدها؟
�أما يف جمال ال�صحة النف�سية ,فغال ًبا ما
يتفكر الباحثون يف فوائد التدخالت بطرق

خمتلفة ج��� ًدا ع��ن الإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي�ين؛ ف��ف��ي ظل
حما�ستهم لإث��ب��ات �أن��ه يمُ كن درا���س��ة العالج
النف�سي بدقة مثل العقاقري ,قام الباحثون يف
جمال العالج النف�سي بتبني جمموعة مرجعية
تقف مبثابة “املعيار الذهبي” ,مت ت�شكيلها
بح�سب عقاقري ال ُغفل املُ�ستخدمة يف الدرا�سات
التي قامت على العقاقري الع�شوائية� .إن ا�سباب
ا�ستخدام التدخالت النف�سية املرجعية ال يقف
على الق�صور املفرت�ض للتدخل ,بل هو يتحكم
يف عوامل العالج الغري حمدد عرب كل ا�شكال
ال��ع�لاج النف�سي ال�����ش��ائ��ع .ي��واج��ه الباحثون
كبريا لتبني ت�صاميم �أبحاث
النف�سيون �ضغطً ا
ً
تعمل على مقارنة من��وذج عالج نف�سي حمدد
(مثل الـ  )CBTمع العالج النف�سي املرجعي
(مثل العالج التدعيمي وال�صداقة) ,ولي�س العالج
كما هو معروف ,وذلك لأن هذه الت�صاميم ُتعترب
�أكرث “دقة” �أو مراوغة للآليات التي تقف وراء
العالج التجريبي من جانب النقاد� ,إال �أنه لدى
الأجوبة التي مت احل�صول عليها با�ستخدام هذا
النموذج البحثي فائدة عملية حمدودة للموا�ضع
التي يكون بها العالج التدعيمي �أو الت�صادق
لي�س معيار للرعاية� .إن مقارنة التدخالت
العالجية النف�سية بالعالج النف�سي “املرجعي”
بالأمر ال��ذي يقدم الفوائد الن�سبية لتدخل ما
�أكرث من غريه ,لكن لي�س الفائدة املطلقة للتدخل
االختباري عند �إ�ضافته �إلى اخلدمة التقليدية,
وهو الأمر الذي ميثل ال�س�ؤال اخلطر� .إن البحث
(الذي منه التحاليل التلوية) الذي ي�ستنتج �أن
الـ  CBTيقدم �أكرث قليال من احلالة املرجعية,
مثل العالج التدعيمي ,يفتقد عن دون ق�صد
الق�ضية اال�سا�سية لأغلب الأطباء الإكلينيكيني,
�أال وهي ما �إذا كان هناك احتمالية قوية �أن
يعمل هذا التدخل على حت�سني النتائج للأفراد
الذين يعانوا من امرا�ض نف�سية �شديدة من الذين
�أعمل معهم؟
بعي ًدا عن احلقيقة التي تقول �أن الدرا�سات
التي تقارن الـ  CBTبالعالج النف�سي املرجعي
مبا�رشا للفائدة املُ�ضافة للـ
أختبارا
ال تقدم �
ً
ً
 CBTيف املوا�ضع الإكلينيكية التقليدية ,هناك
على الأقل م�شكلتني �آخرتني يف ت�صميم البحث
تقيم الفائدة الن�سبية
هذا� ,أوال �إن الت�صاميم التي ّ
للـ  CBTباملقابل مع نهج نف�سي �آخر ,ال تقدم
�أ�سا�سا مقبوال ال�ستدالل درج��ة التقدم التي
يقدمها الـ  CBTمبا يفوق الرعاية التقليدية,
فبعك�س عقاقري ال ُغفل� ,إن ت�أثريات التدخالت
النف�سية الغري حم��ددة ملر�ضى اال�ضطرابات
النف�سية ال�شديدة لي�ست مفهومة جي ًدا ,وبالتايل
املجلة العاملية للطب النفسي
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فحتى عندما يتفوق ال��ـ  CBTعلى العالج
النف�سي املرجعي ,جند �أن الفائدة الق�صوى للـ
 CBTالت��زال بالأمر الغام�ض .ثان ًيا هناك
دليل جيد يقرتح �أن العالج النف�سي التدعيمي
قد يكون بالأمر الالزم للأفراد الذين يعانوا من
الف�صام ( .)11لدرجة �أن عوامل العالج الغري
حم��ددة يف العالج النف�سي ت�ساهم يف حت�سني
النتائج لدى الأفراد الذين يعانوا من ا�ضطرابات
نف�سية مزمنة ,فت�صاميم الأبحاث التي تقارن
الـ  CBTبالعالج النف�سي املرجعي �ستعمل
على اال�ستخفاف بت�أثري الـ  CBTعلى الرعاية
املعتادة يف املوا�ضع الإكلينيكية التقليدية,
حيث يكون ال��ع�لاج التدعيمي مبثابة �سلعة
نادرة.
وبالرغم من �أن قاعدة الدليل الأولية للـ
 CBTتكمن يف عقود عديدة من الأبحاث التي
قامت على ت�أثرياته على االكتئاب والهلع� ,إال �أنه
من املده�ش �أن جمالني الأعرا�ض هذه مل تكن
حمور بحث الـ  CBTال�شامل لدى الأفراد الذين
يعانوا من الف�صام وغريه من اال�ضطرابات ذات
مظهر الذهان ,فغال ًبا ما ي�سبق االكتئاب بدايات
ف�صام ,وهو واح��د من الأع��را���ض الإكلينيكية
امل�ستمرة والتعجيزية يف املر�ض ( .)12غال ًبا
ما ت�ستهدف جتارب �أبحاث الـ  CBTللذهان,
االكتئاب املرتبط ب�أعرا�ض الذهان ,وهو يو�ضح
الت�أثريات االيجابية يف تخفي�ض االكتئاب,
�إال �أنه قد قام القليل ج ًدا من الأبحاث بتقييم
ت�أثريات الـ  CBTعلى االكتئاب كعر�ض �أويل
م�ستهدف لدى ه�ؤالء ( ,)14 ,13مما يقرتح �أنه
قد يكون الـ  CBTغري ُم�ستخدم ب�شكل كامل و�أن
ت�أثرياته غري مقدرة لدى الأفراد الذين يعانوا من
ا�ضطرابات الذهان.
ومثل يف حالة االكتئاب ,جند �أن الهلع
وا�ضطرابات الهلع بالأمر ال�شائع بني الأفراد
الذين يعانوا من الف�صام واال�ضطرابات املتعلقة
به� ,إال �أنه مل يكن حمور �أبحاث الـ  CBTال�شاملة.
تقرتح بع�ض الأبحاث �أن الـ  CBTفعاال يف
حاالت ا�ضطرابات الهلع ,مثل ا�ضطرابات كرب
ما بعد ال�صدمة ( )15والرهاب االجتماعي (,)16
وذلك لدى الأفراد من مر�ضى ا�ضطرابات الذهان
املزمنة� .إذا �أنتج الـ  CBTت�أثريات �شبيهة �أو
حتى خمففة يف حاالت الهلع لدى مر�ضى الف�صام
وغريها من اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة ,كتلك
املُقررة لدى العامة� ,سيكون مبثابة �آلة هامة
لدى الأطباء الإكلينيكيني لت�سكني املعاناة التي
ت�سببها هذه اال�ضطرابات.
ويف ال��ن��ه��اي��ة ,وب��ال��رغ��م م��ن وج���ود عدد
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متنامي من الأب��ح��اث التي تدعم فاعلية الـ
 CBTيف ا�ضطرابات الذهان ال�شديدة� ,إال �أن
– كما الحظ ثاي�س و�آخرون – �إمكانية دخول
�أغلب الأفراد الذين يعانوا من هذه احلاالت على
الـ  CBTاليزال بالأمر املحدود .وبالرغم من
اجلدل امل�ستمر حول حجم ت�أثري الـ � ,CBTإال
�أن��ه يوجد �أ�سباب قوية تقرتح �أن ا�ستعرا�ض
الأبحاث وت�صاميم الأبحاث املُ�ستخدمة ب�صورة
�شائعة ,قد �أدت �إل��ى تراجع منهجي يف فوائد
�إ�ضافة الـ � CBTإلى اخلدمات التقليدية .وب�صفة
خا�صة ,قد تعمل التحاليل التلوية التي ف�شلت
يف �أن ت�أخذ يف ح�سبانها �أهداف العالج ودرا�سة
ال�سكان و�سياقات درا�سات الـ  CBTاملختلفة,
قد تعمل على اال�ستخفاف بت�أثريات العالج,
وذلك عن طريق دمج نتائج الدرا�سات التي تركز
أي�ضا �ستعمل ت�صاميم
على النتائج املختلفةً � .
الأبحاث التي تقارن الـ  CBTبتدخالت عالج
نف�سي ن�شط �آخر ,لغر�ض التحكم يف عوامل العالج
الغري حمددة على اال�ستخفاف بالفوائد املتعلقة
ب�إ�ضافة الـ � CBTإلى اخلدمات التقليدية� ,إلى
درج��ة �أن هذا العالج املرجعي قد ي ��ؤدي �إلى
أخريا ,لدى الـ  CBTتطبيقات
فوائد �إكلينيكيةً � .
حمدودة على م�شكالت االكتئاب والهلع كمراكز
ع�لاج اولية ملر�ضى الف�صام واال�ضطرابات
املتعلقة ,هذا بالرغم من رجحان الدليل الذي
يدعم ت�أثريات الـ  CBTعلى هذه الأعرا�ض لدى
ّ
العامة .يقرتح هذا الأمر �أنه قد يكون للـ CBT
احتمالية غري ُم�ستغلة ملخاطبة هذه امل�شكالت
لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة� .إن
جتميع هذه العوامل ,باالحتاد مع غياب �إمكانية
دخ��ول �أغلب الأف��راد من مر�ضى اال�ضطرابات
النف�سية ال�شديدة على الـ  ,CBTيقرتح �أنه قد مت
اال�ستخفاف برتويج الفائدة احلقيقية للـ ,CBT
ولي�س فرط ترويجها �إلى الأطباء الإكلينيكيني
والباحثني و�صُ ناع القرارات وم�ستهلكني خدمات
أي�ضا العامة ككل.
ال�صحة النف�سية و�أ�رسهم ,و� ً
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حاالت الف�صام.
�أما العامل الثاين الهام فهو تو�سع الـ CBT
يف عالج الهلع واالكتئاب ,فقد قدم هذا الأمر
تنوع التقنيات والتطورات النظرية وقاعدة
ّ
املهارات التي �سمحت بالتو�سع يف عالج الذهان,
وبالإ�ضافة �إلى ُنهج العالج املعريف الذي قام
بتطويره بيك ,كانت ال ُنهج املعرفية وال�سلوكية
الأخ���رى ب��الأم��ر امل ��ؤث��ر ,مثل الإدارة الذاتية
والعالج العاطفي العقالين والتحاليل ال�سلوكية
التطبيقية .لقد قمنا يف ا�ستطالع نظامي ()2
بتق�سيم و�سائل العالج املُ�ستخدمة يف  34جتربة
تعتمد على املركز ال�سلوكي �أو املعريف للتدخل,
وقد وجدنا �أن �أحجام الت�أثري الكُربى متعلقة
ب�آليات �سلوكية �أكرث .من املمكن اعتبار العالج
املعريف مبثابة “االبن الغري �رشعي للنموذج
الطبي” – وهذا بالأمر الغري حُمتمل  -وقد مت
تهمي�ش �أهمية العوامل االجتماعية والأ�رسية
والبيئية التي مت ت�أكيدها يف ال�صيغ ال�سلوكية
املبكرة ,وذلك مع زيادة االهتمام بالعمليات
الداخلية (التفكري).
أخريا ,لقد �أدى امتداد علم النف�س الإكلينيكي
� ً
يف خدمات ال�صحة الوطنية باململكة املتحدة
(� ,)NHSإلى وجود قوات عمل وقاعدة مهارات
وفر�ص �إكلينيكية وبحثية عملت على تقدمي
�أر����ض خ�صبة لينمو فيها ال��ـ  .CBTpوقد
قدم الـ  NHSالبنية التحتية وفر�ص التجديد
و�أيدولوجيته.
وبالتايل فقد كان هناك اختالفات كبرية
يف التطور النظري والإكلينيكي للـ ,CBTp
وه��و الأم��ر ال��ذي يقدم مقارنات يف م�شكالت
أي�ضا الب��د من قبول �أن التجارب
التجاربً � ,
حم��دودة باعتبارات عملية وزمنية ومادية,
ويعني هذا الأمر �أن طرح بع�ض اال�سئلة ,كتلك
حول �رضورة الأمد الطويل �أو فوائده وا�ستمرار
نادرا ما
العالج بالـ  ,CBTpمن اال�سئلة التي ً
تجُ اب.

بالإ�ضافة �إلى ذلك ,هناك اختالفات يف
مرحلة امل��ر���ض ,مع وج��ود ت�شوي�ش �إجباري
فيما يخ�ص االهداف العالجية .وبالرغم من �أن
غالبية الدرا�سات قد قامت بدرا�سة املجموعات
املقاومة للعالج التي تقوم على املر�ضى الذين
يعانوا ب�شدة ,وذلك مع وجود ر�ؤية ت�سعى �إلى
تخفي�ض الأعرا�ض ,وقد كان هذا الباعث الأويل
للـ � ,CBTpإال �أن جتارب �أخ��رى الحقة كان
لها �أهداف �أخرى ,مثال �أن ال�سعي �إلى التعجيل
بالتعايف وال��ت��أث�ير على م�سار امل��ر���ض لدى
مر�ضى البدايات احلديثة ال�شديدة ,يعمل على
تقليل الأنتكا�س ومنع تطور الذهان لدى املر�ضى
الذين هم �أمام خطر عايل وتقليل �إ�ساءة ا�ستخدام
العقاقري يف الت�شخي�صات امل��زدوج��ة وعالج
ت�أثريات ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة .لقد
�أدى كل هذا �إلى جمموعات خمتلفة من املر�ضى
ومناذج نظرية و ُنهج عالجية و�أهداف عالجية
أي�ضا عمل جمموعات املقارنة بالأمر ال�صعب.
و� ً
أي�ضا �أن وايك�س و�آخرون
�
بالذكر
اجلدير
من
ً
( )2قد وجدوا �أن الـ  CBTpال�شامل مل يعمل
على تقليل م�شاعر الي�أ�س وعامل خطر االنتحار,
بينما جنحت درا�سة حديثة قامت على التدخالت
التي تقوم على النظرية ,يف تقليل ال�سلوكيات
االنتحارية ( ,)3مما ي�شري �إل��ى �أن التدخالت
املتخ�ص�صة بالأمر الالزم للم�شكالت الإكلينيكية
املحددة .من الوا�ضح �أن هذا الأم��ر قد �أ�صبح
حمور املوجة الثانية من الدرا�سات ,مما عمل
على زيادة تنوع كِ ال من املجموعات والتدخالت
أي�ضا زيادة �صعوبة املقارنة بني الدرا�سات.
و� ً
م��ن الق�ضايا املتعلقة ب��الأم��ر ه��ي مدى
مالئمة مقايي�س النتائج املختلفة؛ ف�أن النتائج
املُ�ستخدمة من جانب الباحثني لي�ست بال�رضورة
تلك التي متثل �أهمية ق�صوى للمر�ضى ,وبالتايل
فقد تغفل مقايي�س االعرا�ض املُجتمعة �أو الفردية
يف التحاليل التلوية ,الت�أثريات العالجية الهامة
�أو قد تعمل على ت�ضخيمها .واحد من الأمثلة
املجلة العاملية للطب النفسي
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ي�صبحوا م�ؤهلني ج ًدا قد يرغبوا يف �شغل وظائف
 وبالتايل فلدى التدريب,تعليمية �أو بحثية
الت�أثريات الغري متوقعة املتمثلة يف خف�ض
.العمالة املاهرة ولي�س تعزيزها
 ماذا عن امل�ستقبل؟ �إين �أحب �أن �أطرح,اخريا
ً
القليل من االحتماالت؛ �أوال الت�ضامن مع العلوم
الع�صبية بحيث يمُ كن ال�رشوع يف درا�سة ت�أثريات
التدخالت املعرفية وال�سلوكية واالجتماعية على
 ثان ًيا املزيد من الرتكيز على امل�شاعر,مرونة املخ
االيجابية والو�سائل الإكلينيكية التي تعمل على
�إظهارها وت�شجيعها كجزء من ا�سرتاتيجية
 وذلك فى كِ ال من االحتماالت النظرية,العالج
)6(  مثل نظريات التو�سيع والبناء,والإكلينيكية
التكيف العاطفي الوا�سع
والتدخل املتمثل يف
ّ
 ثالثا احتمالية ا�ستخدام تقنيات.)8 ,7( الآفاق
,)9( جديدة ك�ساحة لتو�صيل التدخالت النف�سية
�سيت�ضمن هذا الأمر ا�ستخدام تقنيات الهواتف
اجل��دي��دة لتقييم ال��وق��ت احلقيقي والتدخالت
أي�ضا ا�ستخدام الأنظمة الذكية جلعل التدخالت
ً �و
أي�ضا لتعريف نقاط الوقت احلرجة
ً ��شخ�صية و
CBT  �إن �أحتماليات التطبيق الوا�سع للـ.)10(
 حيث تكون الهواتف اجلوالة,يف العامل املتقدم
منت�رشة والبنية التحتية للأنظمة ال�صحية غري
متطورة بل وباهظة الثمن يف مراكز ال�صحة
. بالأمر احلقيقي,النف�سية
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) في األمراض النفسية املزمنة وحتديCBT( السلوكىThe
املعرفى
فاعلية الـــعالج
efficacy
of CBT for
challenge
ofإتاحته
dissemina
الرعاية الروتينية
في مراكز
وحتى املعتدلة بالأمر ال�شائع يف و�سائل العالج
 حيث �أن��ه ينبغي على التدخالت,الإ���ض��ايف
الإ�ضافية �أن ت�ضيف مزي ًدا من الت�أثريات �إلى
.العالج الذي هو فعاال بالفعل
�إن اخلال�صة التي يمُ كن �أن ن�ستنتجها حتى
هذا القدر هي �أن العالج الأح��ادي مع العوامل

) لعالج االمرا�ض النف�سية املزمنة مكانةCBT(
 وبالرغم من �أن احجام الت�أثري,علمية قوية
 �إال �أنها قوية,�صغرية ج ًدا حتى يع�صب تعديلها
�إلى حد ما وقد مت �إعادة ا�ستخدامها يف العديد
.من التحاليل التلوية على مدار العقد ال�سابق
�إن �أحجام الت�أثري التي ت�تراوح بني ال�صغرية
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املعريف
ال�سلوكيbehavior
 ال��ع�لاجtherapy
(لقد �أكت�سبCBT)
Cognitive
for severe mental illness has acquired
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الدوائية مثل العقاقري امل�ضادة للذهان والعقاقري
امل�ضادة لالكتئاب ال ت�شكل �أف�ضل و�سائل
العالج للأمرا�ض النف�سية املزمنة ,لكن ب�إمكان
الـ � CBTأن ي�ضاف �إل��ى ذلك مع حت�سني يف
انخفا�ض الأعرا�ض وتقليل الإنتكا�س يف حاالت
االكتئاب (� ,)1أم��ا لدى الأطفال واملراهقني,
ف�أن خدمة التدخالت املبكرة يف حاالت الذهان
وتقدمي الـ  CBTوغريه من التدخالت ,بالأمر
الفعال من حيث التكلفة ( .)2لقد �أكت�شفنا �أن الـ
 CBTفعاال يف الوقاية من النوبات الأولى من
أي�ضا
الذهان ,وذلك يف التحاليل التلوية ( ,)3و� ً
فعاال من حيث التكلفة ( ,)5 ,4وبالتايل ف�أن
ال��ـ ُ CBTي�ضيف مكا�سب �صحية تتمثل يف
انخفا�ض التكلفة ,فلماذا ال نت�ضمن الـ CBT
يف اخلدمات الروتينية؟
هنا نواجه �أكرب التحديات �أمام الـ CBT
يف الأمرا�ض النف�سية املزمنة ؛ فبالرغم من �أنه
ُيو�صى بالـ  CBTحلاالت الف�صام يف العديد
من التوجيهات (مثل  )6على مدار ما يزيد عن
عقد من ال��زم��ان� ,إال �أن �إتاحته يف اخلدمات
الروتينية  -حتي يف دول��ة اجنلرتا حيث جتد
�أكرث ترويج ال�ستخدام ودرا�سة الـ  CBTلعالج
الذهان  -بالأمر املنخف�ض ب�شدة (.)7
لقد عملت ال�صناعات الدوائية على ت�أ�سي�س
بنية حتتية تنفيذية ,وه��ذا ب��الأم��ر املفقود
يف التدخالت النف�سية وال��ت��دخ�لات النف�سية
اجتماعية ,فعندما يظهر دواء جديد يف ال�سوق,
جند �أنه قد مت ا�ستخدام ميزانية ت�سويقية منا�سبة؛
فيقوم املئات من املندوبني بزيارة عيادات
الأطباء مقدمني لهم الن�رشات وعينات وهدايا
�صغرية ,وجن��د �أن بهذه الطريقة يتم توزيع
الدواء ب�صورة ناجحة يف املمار�سات الروتينية
اخلا�صة بالطبيب الذي يكتب الو�صفات الطبية,
وذلك يف فرتة زمنية ق�صرية� .إن التحدي �أمام الـ
 CBTهو �أنه البد �أوال من تدريب الأطباء الذين
أي�ضا توظيفهم من جانب
�سيقدموا هذا التدخل و� ً
اخل��دم��ات ,بينما يغيب �أم��ر ميزانية الت�سويق
بالكامل .ي�ستلزم التدريب عدة �سنوات وغال ًبا ال
تكون فر�ص العمل متاحة ب�صورة مبا�رشة بعد
التدريب ,وبالتايل فيعمل هذا الأمر على �إبطاء
�سري هذه العملية بالكامل.
�إن ع���دد احل�����االت اخل��ا���ص��ة بالطبيب
املتخ�ص�ص يف الـ � CBTأق��ل بكثري من تلك
اخلا�صة مبقدم الو�صفات الطبية ,وهناك احتياج
�إلى املزيد من �أطباء الـ  ,CBTوذلك ل�ضمان
�إمكانية الدخول على الـ  CBTباملقارنة مع
�إمكانية احل�صول على العقاقري العالجية .لطاملا
قام العديد من الأطباء بتدريب ممر�ضني على الـ
� ,CBTإال �أنه ال ميلك ه�ؤالء املمر�ضني معرفة
كافية عن الأمرا�ض النف�سية ب�صفة عامة حتى
يتمكنوا من عمل �صيغ حاالت منا�سبة ب�صورة
أي�ضا هناك احتياج �إلى مراقبة دائمة.
�شخ�صيةً � ,

لقد كان تدريب املمر�ضني والأطباء على
تدخالت الـ  CBTاملوجه ناحية حتقيق �أهداف
املري�ض ال�شخ�صية ,بالأمر الناجح ,و�أن هذه
التدخالت بالأمر الأك�ثر �إتاحية مل�ستخدمي
اخل��دم��ات� ,إال �أن االحتياج �إل��ى املزيد من الـ
 CBTاملُخ�ص�ص للحاالت املعقدة ,مل يقل
( .)8يعمل �أطباء الـ  CBTيف جمموعات مع
ممر�ضني يف بع�ض الأماكن يف هولندا ,حيث
يقوم �أطباء الـ  CBTبعمل �صيغ للحاالت تكون
منا�سبة ب�صورة �شخ�صية ,بينما يقوم املمر�ض
بعمل �أجزاء من العالج مثل بروتوكوالت تقدير
الذات ومتارين اال�سرتخاء ,وبهذه الطريقة يمُ كن
التغلب على قلة �أطباء الـ  CBTالذين يعملون
مع مر�ضى الأمرا�ض النف�سية املزمنة.
وعلى الناحية الأخرى� ,إن الـ  CBTمبثابة
تدخل ملا بعد الت�شخي�ص ,وقد مت تطبيقه بنجاح
على كل احلاالت النف�سية تقري ًبا ,و�أن الآليات
التهرب واالنتباه االنتقائي
ال�ضمنية ل�سلوكيات
ّ
(مثال) بالأمر ال�شائع للعديد من ا�ضطرابات
أي�ضا
الهلع واالكتئاب وا�ضطرابات الطعام و� ً
�ضالالت البارانويا ,وهذه ميزة كبرية .ب�إمكان
الطبيب ا�ستخدام مبادئ الـ  CBTيف العديد
أي�ضا اال�ضطرابات
من ان��واع اال�ضطرابات و� ً
امل��ر���ض��ي��ة ,وم��ن املمكن �أن ي��ك��ون التدريب
حم��دو ًدا باملبادئ العاملية ,وهناك احتياج
�إل��ى القليل من التعديالت لكل ا�ضطراب ,مثل
�أدوات تقييم خمتلفة و�رسعة تقدم خمتلفة عن
أي�ضا اجتاهات خمتلفة
طريق الربوتوكول و� ً
يف ت�شكيل �صيغ للحاالت تعتمد على ر�ؤي��ة
املري�ض للمر�ض .وب�سبب الطبيعة العاملية للـ
 CBTال�شامل ,ب�إمكان الأطباء الذين يعملون
يف جماالت نف�سية �آخرى �أن يدخلوا ب�سهولة �إلى
جمال االمرا�ض النف�سية املزمنة ,وذلك مبزيد
من التدريب.
�إال �أن ميزة العاملية هذه هي عيب يف ذات
ال��وق��ت؛ فقد ال يتم ا�ستهداف العالج ال�شامل
ب�شكل كايف مل�شكالت بع�ض املر�ضى .لقد مت
تطوير املزيد من املتغريات املحددة للـ CBT
أي�ضا اختبارها
على مدار ال�سنوات الأخرية ,ومت � ً
بنجاح لأع��را���ض ال��ذه��ان وال��ه�لاو���س الآم��رة
والأعرا�ض ال�سلبية .و�أن عامل التوزيع هو لي�س
توزي ًعا للتدخالت الأخ�ي�رة ,ويف ذات الوقت
ومتييزه ملخاطبة
جند �أنه قد مت تطوير التدخل ّ
م�شكالت �أكرث حتدي ًدا بفاعلية متطورة.
يف النهاية ,يمُ كن �أن نقول �أن الـ  CBTقد
بلغ م�ستوي الفاعلية الإ�ضافية هذا يف العديد
من االمرا�ض النف�سية التي فيها مل يعد العالج
الدوائي الأح��ادي هو العالج الأمثل ,وبالتايل
فالبد م��ن �إت��اح��ة ال��ـ  CBTيف املمار�سات
النف�سية الروتينية .يمُ كن �إمتام هذا الأمر فقط
�إذا مت �إع��ادة توزيع امليزانيات من اخلدمات
الإكلينيكية ذات احتياجات ت��دوم على مدار

ال�ساعة �إل��ى خدمات العيادات اخلارجية ذات
عمالة �أقل وبتخ�ص�صات �أكرث تخ�صي�صا تتجه
نحو تهدئة الأع��را���ض .فها قد ب��د�أ الآن ع�رص
الت�ضمن ,وهناك الكثري من التقدم.
ويف ذات ال��وق��ت هناك م�ساحة لتطوير
بروتوكول الـ  ,CBTوذلك باملزيد من التدخالت
الأكرث حتدي ًدا واملتجهه نحو الأعرا�ض ,فقد بد�أ
ع�رص الأبحاث لو�سائل العالج النف�سي ,مثل الـ
 CBTللعديد من االمرا�ض النف�سية املزمنة.
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 JOACHIM KLOSTERKÖTTERالنف�سية اجتماعية ال��ه��ام��ة ,مثل الهجرة
 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Uniوالتعر�ض لل�صدمات ,مع العوامل اجلينية versity of Cologne, Cologne, Germanyالوراثية وغريها من العوامل احليوية (,)3
وبالتايل فحتى الأطباء النف�سيني املتحم�سني
الف�صامية
severeاال�ضطرابات
majorت�ستجيب
depresا ما الغال ًب
Schizophrenic,
البد �أال يهملوا �أن عالج اال�ضطرابات النف�سية
واال�ضطرابات
املزمنة
oftenاالكتئاب
وا�ضطرابات
sive
and bipolar
disorders
do not
 respond sufficiently to the usual pharاملزمنة والوقاية منها تتمحور ب�صفة �أوليةالثنائية القطب ,ب�صورة كافية �إل��ى العالج
 macotherapy and therefore constituteيف ت�صحيح �أمرا�ض ال�شبكة الع�صبية يف املخ
ال��دوائ��ي ,وبالتايل فهي ت�شكل �أك�بر م�شكالت
 the world’s greatest public health probالب�رشي والوقاية امل�ستقبلية منها ,وكلما زادال�صحة العامة يف العامل ( ,)1ولذلك فنحن لدينا
� lem (1). Thus, we have every reason toإدراك��ن��ا عن ه��ذه الأم��را���ض ,كلما متكنا من
كل الأ�سباب لنكون �سعداء لأنه ب�إمكاننا تقدمي
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 millions of people who are treated forالأبحاث يف الوقت احلايل على اختبار عقاقري
املعريف ( )CBTكعالج �إ�ضايف فعال لي�س
 those conditions worldwide.ذات ت�أثري نف�سي ومواد ع�صبية وقائية والعديد
دوائ ًيا.
من عمليات حمفزات املخ ,وذلك لتحقيق هذا
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� forإمكانية حلها ,والبد �أن ي�ستمر البحث عن ُنهج
CBT should not mean that other
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بفاعلية الـ
 severe mental disorders. The traditionalاملزيد من اختبارات الـ  CBTيف احلاالت التي
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للتعامل
التقليدية
تقدم النماذج
 theالذين قد مروا بالفعل مب�سارات طويلة من هذه
development and use of psychoأي�ضا نظرية الظواهر اجلديدة للذهان
وال�ضعف و� ً
 logicalالأمرا�ض ,مع حدوث �أنتكا�س �أو �إزمان ,فب�إمكان
treatment strategies. They show,
جيد لتطور
(� ,)2إطار عمل
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املُقدمة يف املقالة اخلا�صة بثاي�س و�آخرون (.)5
involved
in
each
individual
case.
CBT
الوقائية البيئية وال�شخ�صية قد تدخل يف كل غال ًبا ما يكون الهدف العالجي الأويل للتعايف
programsCBT
can target
various
but
obviousبرامج الـ
وب�إمكان
فردية.
حالة
ا�ستهداف lyغري قابل للتحقيق على الإطالق ,والأمور التي
not all of these psychosocial factors.
ا�شكال متعددة – ولي�س كل – من هذه العوامل يمُ كن احل�صول عليها هي فقط �إمكانية التعامل
النف�سية اجتماعية.
مع الأعرا�ض �أو �ضعف الأداء ,وذلك لتقليل عبء
بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ,تتفاعل الت�أثريات
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املر�ض وحت�سني جودة احلياة.
وعلى الناحية الأخرى ,ففي احلاالت التي
تكون �أمام خطر عايل للإ�صابة ب�أمرا�ض ,والتي
يمُ كن �أن تت�صف يف يومنا هذا بالذهان ()6
وب�صورة �أف�ضل اال�ضطرابات املزاجية املزمنة
( ,)7قد الحظنا وجود تغيريات �أولية يف اخلربات
التي مير بها املري�ض والتي يمُ كن �أن تتطور �أو
ال و�صوال �إلى املر�ض احلقيقي ,وذلك بح�سب
الرتكيب ال�شخ�صي اخلا�ص بعوامل ال�ضغوط
وال��ع��وام��ل ال��وق��ائ��ي��ة� .إن ال��وق��اي��ة م��ن ظهور
ا�ضطرابات نف�سية مزمنة هو ما يعنيه تعريف
الوقاية املُ�شار �إليها (.)8
لقد كان الـ  CBTمنذ البداية مت�ضمنا يف
الدرا�سات التي قامت على التدخالت املبينة
للف�صام وق��د �أظ��ه��ر ب�صفة متكررة فاعليته
ب�أعتباره العالج الوحيد الذي يتم بدون ا�ستخدام
أي�ضا
متزامن للعقاقري ( ,)9ويبدو �أن ب�إمكانه � ً
منع انتقال اال�ضطرابات املعرفية املبكرة �إلى
اعرا�ض ذهانية مخُ ففة وانتقال هذه �إلى �أعرا�ض
ف�صامية كاملة (� .)10إذا جنحنا يف �أخذ هذا
النهج اخلا�ص بالتدخالت املُ�شار �إليها �إلى
اال�ضطرابات املزاجية املزمنة� ,سيعد �أن يكون
�أكرث نفعا يف احلرب �ضد �أكرب م�شكالت ال�صحة
العاملية ,وذلك �أكرث من خطة الإ�ضافة الأخرية
(.)11
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 ما وراء:) في اضطرابات الذهانCBT( املعرفى السلوكى
استخدام
CBT الـــعالج
for psychotic

dis
and guidelines
– it is
!والدالئل اإلرشادية – حان وقت الدمج
التحاليل التلوية

 �إال �أن هذه النتيجة واعدة,�صغر حجم الت�أثري
.وت�ضمن التكرار
CBT لقد قامت العديد م��ن جت��ارب ال��ـ
بالرتكيز على ال�ضالالت التي ت�ؤدي �إلى مقاومة
 حيث يقوم كِ ال من الطبيب واملري�ض,العالج
بدرا�سة �أ�سا�س املعتقدات ال�ضاللية واحتماالتها
وفح�ص التفا�سري البديلة وتعريف ال�سلوكيات
.التي ب�إمكانها تقليل ال�ضغط املتعلق بالأعرا�ض
أي�ضا �أن تكون الهالو�س هدفا
ً � م��ن املمكن
 لقد قدم بري�شوود و�آخرون.CBT لتدخالت الـ
تقريرا
,) يف جتربة حديثة متعددة املراكز9(
ً
 الذي يركز على تعديلCBT يدعم �أن ب�إمكان الـ
,الأميان باملعتقدات التي ترتبط بقوة ال�صوت
,وبالتايل يتمكن من حت��دي �ألوهية ال�صوت
 �إن هذا.�أن يقلل من مطاوعة الهالو�س الآم��رة
 لأن,االكت�شاف هام ج ًدا من الناحية الإكلينيكية
بدونه �سيكون املر�ضى مقاومني للعالج وي�سعون
.�إلى وقوع ال�رضر ب�أنف�سهم �أو بالآخرين
لكن لي�ست الهالو�س وال�ضالالت الأعرا�ض
الوحيدة يف حالة الف�صام ؛ فيمر الكثري من
املر�ضى ب�صورة �إجبارية ب�أعرا�ض �سلبية مثل
 وقد,االكتئاب والقلق وانخفا�ض تقدير ال��ذات
 يحمل الكثري من الآمال لتقليلCBT ظهر �أن الـ
 تتنا�سب ال ُنهج الأكرث �شمولية.مثل هذه املظاهر
للعالج التي تركز لي�س فقط على الأعرا�ض
أي�ضا على النتائج الوظيفية والنف�سية
ً � الأولية بل
 تتنا�سب مع,للإ�صابة ب�أمرا�ض نف�سية مزمنة
الت�أكيد احل��ايل على العوامل التي ب�إمكانها
.ت�سهيل �أمر التعايف
55
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) �أن يقلل من �أعرا�ضCBT( ال�سلوكي املعريف
 وذلك عند �إ�ضافته,الذهان يف حاالت الف�صام
 لقد عملت العديد من.)1( �إلى العالج الدوائي
,التحاليل التلوية على تدعيم هذا اال�ستنتاج
بالرغم من �أن العديد من الدرا�سات مل تتوافق مع
املعايري الأولية للتجارب املرجعية الع�شوائية
 لقد.فيما يتعلق باملقايي�س العمياء عن النتيجة
�صغريا
,كان حجم الت�أثري يف �أكرث التجارب دقة
ً
CBT  وال يوجد دليل على فاعلية الـ,)3( ج ًدا
.)4( الطويل الأمد باملقابل مع ذلك الق�صري الأمد
CBT لقد قام القليل من التجارب مبقارنة الـ
 وقد ات�ضح �أنه,)5( بو�سائل عالج كالمية �أخرى
من املمكن �أن تكون و�سائل عالج �أخرى فعاله
 �إال �أنه وبح�سب,اي�ضا – �إال �أنه مل يتم �إثبات ذلك
 مل يتم �إثبات �أن العالج النف�سي,الدليل احلايل
.)1( احلركي �أف�ضل من العالج املعتاد
 ت��ق��ول تو�صيات,وبتقدمي ه��ذه امل��ق��دم��ة
)PORT( فريق �أبحاث نتائج مر�ضى الف�صام
 �إ�ضايف �إلى مر�ضىCBT �أنه البد من تقدمي
الف�صام ال��ذي��ن يعانوا م��ن اع��را���ض ذهانية
,م�ستمرة بينما يتلقون قدر منا�سب من العقاقري
 بينما تقرتح,)6( وذلك لتقليل �شدة الأعرا�ض
للتمييز الإكلينيكي
توجيهات املعهد الوطني
ّ
 لكل مر�ضى الذهانCBT ) تقدمي الـNICE(
.)7( والف�صام
) يف مقالة8( لقد قدم موري�سون و�آخ��رون
حديثة بيانات تقول ب�أنه من املمكن �أن يكون الـ
 فعاال حتى بني املر�ضى الذين ال يرغبونCBT
 لكن وبالرغم من,يف �أخذ العالج امل�ضاد للذهان
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) فى االضطرابات املزاجيةCBT(نهج الـعالج املعرفى السلوكى
التوسع فى تطبيق وقبول

التزاما بعالج الثنائي القطب
من النوبات �أقل
ً
.وحده
لقد قدم ثاي�س تعلي ًقا عن �أهمية حتديد �أي من
 وقد يكون,CBT املر�ضى ال ينبغي �أن يتلقوا الـ
CBT هناك فائدة يف خماطبة و�سائل تبني الـ
يف حاالت الأمرا�ض النف�سية املعقدة املتمثلة
يف اال�ضطرابات الثنائية القطب؛ حيث يعاين
�أغلب مر�ضى الثنائي القطب من ا�ضطرابات
نوم وا�ضطرابات هلع (�أو اال�ضطرابات املتعلقة
أي�ضا اعرا�ض
ً �به ب�أعتبارها مركز العالج و
 وال ينتفعوا من عقاقري الثنائي القطب,)الهلع
 غال ًبا ما تعمل العقاقري ال�شائعة لعالج.الأولية
 مثل البينزوديازبني,الهلع وا�ضطرابات النوم
 على �إ�ضعاف الذاكرة,والعقاقري مثل الزولبيدمي
 �إن الهلع مبثابة.و�إمكانية تقدمي الأح��ك��ام
,امل�ؤ�رش الأقوى على اال�ستجابة ال�ضعيفة للعالج
وذل��ك يف ال��درا���س��ات التي قامت على ثنائي
أي�ضا يرتبط وبقوة ب�أفكار االنتحار
ً �  وهو,القطب
و�ضعف الأداء وا�ستغالل �أكرث للخدمات ال�صحية
 لكن ال يوجد هناك عقاقري متفق عليها.)8(
لعالج الهلع يف حاالت اال�ضطرابات الثنائية
 لعالجCBT  وبالتايل فقد يت�ضمن الـ,القطب

.الغام�ضة للدليل
�أم��ا ال��درا���س��ات التي قامت على مر�ضى
, فتحظي باهتمام كبري,االكتئاب الثنائي القطب
حيث يرتبط خطر �إ�ساءة املر�ض بالعالج الذي
يتمثل يف �أ�شهر العقاقري امل�ضادة لالكتئاب
ومثبطات امت�صا�ص ال�سريوتونني ومثبطات
 ولقد ظهرت.)5( امت�صا�ص �إفراز ال�سريوتونني
بع�ض الدالئل على الفائدة يف كل واح��دة من
,ال�ستة درا�سات التي خل�صها ثاي�س و�آخ��رون
و�أظهرت الدرا�سة الكبرية التي قامت على الـ
 فوائد قد ا�ستمرت على مدارSTEP-BD
 وم��ن املثري لالهتمام �أن,)6( ع��ام املتابعة
CBT النتائج كانت م�شابهة فيما يخ�ص الـ
,ومظهرين �آخرين خمتلفني من العالج النف�سي
وهما العالج الذي يركز على الأ�رسة مع وجود
م�شاركني �أق��ارب من الدرجة الأول��ى والعالج
 لقد قامت ثالثة.االجتماعي ال�شخ�صي املنظم
درا�سات مبراجعة النتائج ال�سلبية التي ظهرت
)7(  و�أ���ش��ارت واح��دة من ه��ذه,ب�صورة عامة
بوجود فوائد �إ�ضافية بني املر�ضى الذين مروا
بالقليل من النوبات الثنائية القطب على مدار
 بينما كان املر�ضى الذين مروا بالكثري,حياتهم
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Concerning the former, it should be
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third study reviewed (4) contributes to
الدرا�سة
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stateوي�ساهم
of the .)3(
evidence.
) يف احلالة4( الثالثة التي مت ا�ستطالعها
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 يتم ا�ستغالل كِ ال من.مهارات تخفي�ض ال�ضغوط
اخلربات العاطفية واخلربات املعرفية للتعامل
ب�صورة �أكرث فاعلية مع ق�ضايا الأفراد اخلا�صة
املتمثلة يف الو�صول �إل��ى حالة من ال�سالمة
 قد يعمل االنتباه.ال�صحية واملحافظة عليها
 على تقويةCBT كمكون �أ�سا�سي م��ن ال��ـ
اخلطوات التي مت ت�أ�سي�سها ب�صفة ذاتية ملراقبة
 وبالتايل ي�ساهم,اخل�صائ�ص العاطفية والفكرية
يف تخفي�ض �أو احلد من ال�سلوكيات العدوانية �أو
.)10( احلالة العاطفية
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اال�ضطرابات الثنائية القطب تركي ًزا على مثل
هذا املجال كالهلع وا�ضطرابات النوم ومقايي�س
النتائج لتقييم التغيريات التي قد حتدث يف هذا
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العالج غير الدوائي والدوائي على املخ
تأثير ِكال من وسائل
Non-pharmacologica

treatments act on the

)واملحفزات اخلارجية (التي منها االجتماعية
 وقد يكون للمحفزات.�أو التعر�ض لعوامل دوائية
الدوائية وتلك الغري دوائية ت��أث�يرات �شبيهة
 ومن,�أو تفاعلية على ال�سلوك �أو مرونة امل��خ
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 وقد تظهر,تدخالت دوائية و�أخرى غري دوائية
هذه الأمن��اط – من الوهلة الأول��ى – ب�أن بها
 �إال �أن �آلياتها قد,�آليات متناق�ضة من الت�أثريات
.تتفاعل مع بع�ضها البع�ض
يحدث تغيري يف وظ��ائ��ف امل��خ وهيكلته
 التي-  وب�إمكان اخل�برات,من ج��راء اخل�برات
مت تعريفها با�ستفا�ضة – �أن تت�ضمن حاالت
داخلية ب�إمكانها �أن تغيرّ امل�سارات الع�صبية

ALAN C. SWANN
Department of Psychiatry and Behavioral Sciences,
Baylor College of Medicine Mental Health Care
Line, Michael E. DeBakey Veterans Affairs Medical
Center, Houston, TX 77030, USA

لال�ضطرابات
العالج
ا�سرتاتيجيات
Treatment
strategies
for تت�ضمن
major psyالهلع
ا�ضطرابات
والتي ت�شمل
, املزمنةaffective
النف�سية
chiatric
disorders,
including
and anxiety
disorders,
addictions
and
,والف�صام
إدم����ان
العاطفة وال
وا�ضطرابات
schizophrenia, include pharmacological and non-pharmacological interventions. These modalities might appear, at
first glance, to have contrasting mechanisms of action, but their mechanisms
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و�سيلتي عالج دوائية �آلية تكميلية ل�ل�أداء� ,إال
�أن حقيقة �أن يكون عالج ما دوائي وعالج �آخر
لي�س دوائي ,ال ي�ضمن �أن يكون �آلية تكميلية� .إن
التحدي الذي نواجهه ك�أطباء �إكلينيكيني هو �أن
نحدد كيف ن�ستخدم �أي �شكل عالجي متاح ب�أكرث
الو�سائل فاعلية ,وب�صفة خا�صة يف ظل وجود
دليل �شامل يقول ب�أن اال�ستجابة لعالج �أحادي
غال ًبا ما يكون دون امل�ستوى االمثل (.)2
ه��ن��اك ث�لاث��ة ان���واع م��ن امل��ح��ف��زات التي
ب�إمكانها �أن ت�ؤثر على م�سار املر�ض النف�سي,
يح�سن من
وهي  -1ب�إمكان العالج الدوائي �أن ّ
عدم التوازن الذي ي�ساهم يف ظهور اعرا�ض �أو
حدوث انتكا�س ,و -2ب�إمكان املحفز اخلارجي
�أو االجتماعي ,والذي ي�شمل املحفز املُهيكل الذي
يقدمه العالج النف�سي خماطبة عدم التوازن هذا
�أو غريه ,و -3ب�إمكان املحفزات داخلية املن�ش�أ,
والتي تت�ضمن تلك املحفزات التي تنتج من
االمرا�ض والت�أقلم اخلا�ص والغري خا�ص معها
حت�سن االعرا�ض �أو ُت�سيئها ,مثال لدى
�إما �أن ّ
انتكا�س �أو تفاقم االكتئاب �أو الهو�س �أو الذهان
�أو الهلع تاريخ طبيعي حيث �أنها تتبدد يف نهاية
الأمر – وذلك ب�صفة عامة – بالرغم من �أن هذا
يحدث يف الكثري من االحيان بعد حدوث نتائج
م�ؤ�سفة �أو �شديدة (� .)3إذا كان بالإمكان تعريف
الآليات التي يمُ كن بوا�سطتها �أن تتبدد النوبات
يف نهاية الأمر� ,سيتمكن العالج من خماطبتها.
من املحتمل �أن تتفاعل الثالثة فئات من
املحفزات هذه ,ومن املمكن �أن يكون ت�سهيل
التفاعل بينها مبثابة جانب ه��ام من جناح
العالج .من االمثلة اجليدة هي العالج الدوائي
الذي يعمل على تقليل قابلية الإ�صابة بالهلع,
مما ي�ؤدي �إلى تعزيز املقدرة على امل�شاركة يف
و�سائل العالج ال�سلوكية التي تهدف �إلى تو�سيع
جمال ن�شاط الفرد.
ي�ستعر�ض ثاي�س و�آخ��رون ( )4العديد من
البيانات من بع�ض الدرا�سات التي تقوم مبقارنة
دمج و�سائل العالج الدوائية مع العالج ال�سلوكي
امل��ع��ريف ( ,)CBTوتت�شابه ه��ذه الدرا�سات
بطريقة ما مع التجارب الدوائية ,حيث جتد �أن
العالج الأح��ادي امل�ضاد لالكتئاب �أو امل�ضاد
الهو�س متح ًدا مع عالج ال ُغفل �أو عالج �إ�ضايف
حُمتمل مثل اجليل الثاين من العقاقري امل�ضادة
للذهان.
من امل�شكالت املُحتملة يف التجارب التي
قامت على العقاقري الدوائية وتلك التي قامت
على االحت��اد بني العقاقري الدوائية والعقاقري
الغري دوائية ,بالأمر املت�شابه.
�إن �أول هذه امل�شكالت هي �أختيار و�سيلة
العالج ,فما هي �أ�سباب �أختيار العالج النف�سي
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وال��ع�لاج ال��دوائ��ي وال��دل��ي��ل على �أن العالج
املت�ضمن لديه �آلية تكميلية؟ قد يكون لدى
«العالج النف�سي» �أه��داف ع�صبية حيوية ()5
وب�إمكان «العالج الدوائي» �أن يكون له اهداف
�سلوكية ( .)6لطاملا كانت اغلب ا�سرتاتيجيات
الت�ضمن ال تقوم على الآلية ,هذا بالرغم من �أن
هناك ا�ستثناءات ملحوظة ,مثل درا�سات ت�ضمن
الليثيوم التي قامت على اال�ستجابة للعوامل
امل�ضادة لالكتئاب التي تقوم على الت�أثريات
التكميلية على وظائف ال�سريوتونني ( .)7من
املمكن �أن ت�ؤثر فئات العقاقري امل�ضادة للذهان
املختلفة على وظ��ائ��ف امل��خ ,وذل��ك ب�صورة
متباينة ( ,)8وبالتايل قد تتفاعل ب�صورة خمتلفة
مع خ�صائ�ص العالج النف�سي �أو اخل�صائ�ص
الإكلينيكية.
�أما امل�شكلة الثانية فهي االختيار االمثل
للمر�ضى ليتلقوا العالج� ,سواء كان هذا االختيار
قائما على م�سار املر�ض �أوعلى منوذج االعرا�ض
ً
�أو على العوامل الوراثية �أو على التاريخ اال�رسي
�أو على غريه من امل�ؤ�رشات ,مثال لقد ظهر يف
درا�سة ما �أن تاريخ مر�ضي به ما يزيد عن ع�رشة
نوبات �سابقة يرتبط بعدم اال�ستجابة للـ CBT
( ,)9ويتزامن هذا االكت�شاف مع عالقة بني عدم
اال�ستجابة للعالج وتاريخ مر�ضي ح�سا�س .قد
يكون له�ؤالء االفراد ا�ستجابة م�ؤازرة للـ CBT
املتحد مع عالج دوائي يعمل على الوقاية من
تعبري ال�سلوكيات احل�سا�سة (.)1
�أما امل�شكلة الثالثة فهي �أنه يمُ كن �أن تكون
درا�سات الت�ضمن الدوائي غري دقيقة ب�سبب نق�ص
العالج بالعقاقري التي يتم ت�ضمنها ,مما ي�ؤدي
�إلى التحيز ناحية ت�أثري ايجابي للت�ضمن الذي
قد ال يظهر �إذا كان قد مت تقدمي العالج اال�صلي
بجرعات منا�سبة ,ت�شمل االمثلة على هذا الأمر
الدرا�سات التي قامت على الهو�س ,حيث تكون
م�ستويات الليثيوم �أو الفالربوات 1دون امل�ستوى
االمثل وال يوجد حماولة لتح�سينهم قبل �إ�ضافة
عقاقري م�ضادة للذهان من اجليل الثاين (,)2
من املمكن �أن حتدث ذات امل�شكلة يف جتارب الـ
 CBTامل�ضادة لالكتئاب ,وبالتايل البد �أن يتم
اختيار العالج واجلرعة �أو نوع العالج النف�سي
بحذر �شديد.
�أما امل�شكلة الرابعة فهي �أن الدورات الزمنية
لال�ستجابة للعالج قد تختلف� ,أو قد يعمل ت�أثري
عالج واحد على تعزيز (�أو قد يدخل يف) ت�أثريات
الآخر ,وهذا يتوقف على التوقيت.
�أخرياُ ,يعترب ذلك الذي ُيدعى ت�أثري عقاقري
ال ُغفل مبثابة خ�صم فى الدرا�سات التي قامت
على العالج� ,سواء كان عالج دوائي �أم ال� ,إال �أن
ت�أثري عقاقري ال ُغفل يف احلياة احلقيقية مبثابة

جزء هام من العالج الناجح ,وذلك لأن له ت�أثري
نف�سي يدخل يف االحتاد العالجي ( .)10لدى كل
عالج دوائ��ي مكون غري دوائ��ي ال يمُ كن ف�صله
عنه ,ويمُ كن تعزيز هذا التحالف �أو منعه ,وذلك
عن طريق ا�سرتاتيجيات ُت�سمى دوائية �أو غري
دوائية.
وبينما �أن العالج النف�سي يت�ضمن املزيد من
االت�صال وفر�ص لتطوير التحالف العالجي� ,إال
�أن ما ُيدعى ت�أثري عالج ال ُغفل بالأمر املت�أ�صل
يف �أي عالج وال يمُ كن ف�صله عن ت�أثري عالج
«ن�شط» ( .)11من املحتمل �أن يعمل اختيار
عالج و�إدارته ب�أ�سلوب يعمل على �إدخال الت�أقلم
أي�ضا فاعليه
والتهدئة ,على زي��ادة فاعليته و� ً
العالج املتزامن.
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JOSÉ MIGUEL CALDAS DE ALMEIDA15, GIOVANNI DE GIROLAMO16, PETER DE JONGE17, KOEN DEMYTTENAERE18,
SILVIA E. FLORESCU19, OYE GUREJE20, JOSEP MARIA HARO21, HRISTO HINKOV22, NORITO KAWAKAMI23,
VIVIANE KOVESS-MASFETY24, SING LEE25, MARIA ELENA MEDINA-MORA26, SAMUEL D. MURPHY27,
FERNANDO NAVARRO-MATEU28, MARINA PIAZZA29, JOSE POSADA-VILLA30, KATE SCOTT31, YOLANDA TORRES32,
MARIA CARMEN VIANA33
1

Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, 180 Longwood Ave., Boston, MA 02115, USA; 2Mailman School of Public Health, Columbia
University, New York, NY, USA; 3Balamand University Medical School and Institute for Development, Research, Advocacy and Applied Care (IDRAAC), Beirut,
Lebanon; 4Janssen Research & Development, Titusville, NJ, USA; 5University of Cape Town, Cape Town, South Africa; 6Institute for Social Research, University
of Michigan, Ann Arbor, MI, USA; 7Department of Psychology, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA; 8University of Washington, Seattle, WA, USA;
9
University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA; 10University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA; 11Hadassah University Hospital,
osingam Wagram, Austria;
Jerusalem, Israel; 12University of New South Wales and Liverpool Hospital, Sydney, Australia; 13Center for Public Mental Health, G€
14
State University of New York at Stony Brook, Stony Brook, NY, USA; 15Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal; 16IRCCS Centro San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli, Brescia, Italy; 17University of Groningen, Groningen, The Netherlands; 18University Hospital Gasthuisberg, Leuven, Belgium; 19National School
eu,
of Public Health Management and Professional Development, Bucharest, Romania; 20University of Ibadan, Ibadan, Nigeria; 21Parc Sanitari Sant Joan de D�
e Paris Descartes
Sant Boi de Llobregat, Spain; 22National Center for Public Health Protection, Sofia, Bulgaria; 23University of Tokyo, Tokyo, Japan; 24Universit�
and EHESP School for Public Health, Paris, France; 25Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China; 26Instituto Nacional de Psiquiatria Ramon de
~ iz, Tlalpan, Mexico City, Mexico; 27University of Ulster, Londonderry, Northern Ireland, UK; 28Servicio Murciano de Salud and CIBER de
La Fuente Mun
Epidemiologia y Salud Publica (CIBERESP), El Palmar, Spain; 29Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru; 30Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca, Bogota, Colombia; 31University of Otago, Dunedin, New Zealand; 32University Center of Excellence on Mental Health Research, Medell�ın,
Colombia; 33Federal University of Espirito Santo (UFES), Vitoria, Brazil

 وذلك لأنه من املمكن ا�ستهداف العديد من,) واحدة من �أكرث اال�ضطرابات النف�سية التي يمُ كن الوقاية منهاPTSD( ينبغي �أن تكون ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة

Post-traumatic stress disorder (PTSD) should be one of the most preventable mental disorders, since many people exposed to traumatic expe �إال �أن هذه, وذلك لتلقى تدخالت وقائية,) يف موا�ضع اال�ستجابة الأولى للعالج مبا�رشة بعد التعر�ض لهذه ال�صدماتTEs( الأفراد املُعر�ضني �إلى خربات �صادمة
riences (TEs) could be targeted in first response settings in the immediate aftermath of exposure for preventive intervention. However, these
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 ومن, وذلك بعد وقت ق�صري من التعر�ض لهذه ال�صدمة,الرعاية ال�صحية
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ال�ساعات الأولى املبكرة من بعد التعر�ض لـ � ,)2( TEإال �أنه قد ظهر �أن
املطول ( )4اللذان ُيقدما يف خالل
العالج ال�سلوكي املعريف ( )3والعالج
ّ
�أ�سابيع قليلة من بعد التعر�ض لـ  TEب�أنهما فعالني ب�صورة مماثلة
يف الوقاية من الإ�صابة بـ  PTSDاملزمن .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,تقرتح
الأبحاث امل�ستمرة �أنه قد ي�صبح هناك نطاق وا�سع من التدخالت الوقائية
الفعالة من حيث التكلفة ,متاحة يف امل�ستقبل (.)5
ومن اجلدير بالذكر� ,أن هذه التدخالت التي تهدف �إلى الوقاية من الـ
 PTSDبها الكثري من العمالة ,مما ي�سهل تو�صيلها ب�صورة فعالة من
حيث التكلفة �إلى الأفراد الذين قد تعر�ضوا �إلى  .)1( TEومن املمكن �أن
تعمل قواعد التكهن التي ت�ستهدف وبنجاح الأفراد الذين هم �أمام خطر
الإ�صابة بـ  PTSDبعد فرتة ق�صرية من التعر�ض لـ TEعلى حت�سني
فاعلية التدخالت من حيث التكلفة.
ت�شري التحاليل التلوية ( )8 -6وا�ستطالعات الدرا�سات ( )11 -9التي
بحثت يف هذه التكهنات� ,إلى �ستة فئات واعدة من التكهنات ,وهي نوع
�شدة الـ ( TEيرتبط اعلى خطر للإ�صابة بالـ  PTSDب�إهانات ج�سدية
�أو جن�سية) ( ,)12 ,7والدميغرافية االجتماعية (مثل الإناث و�صغار ال�سن)
( )9 ,8 ,6والرتاكم الذي ي�سبق التعر�ض لـ �( TEشامال التعر�ض ل�صدمة
ا�رسية يف فرتة الطفولة) ( )10 ,7 ,6وما ي�سبق اال�ضطرابات النف�سية
(ب�صفة خا�صة ا�ضطرابات الهلع واملزاج واال�ضطرابات ال�سلوكية) (,10
 ,)11واال�ستجابات العاطفية واحليوية ال�شديدة ( )13 ,11 ,7 ,6والعوامل
االجتماعية التي حتدث يف الأيام والأ�سابيع التي تلي التعر�ض لـ TE
(مثل �ضعف الدعم االجتماعي و�ضغوط احلياة امل�ضاعفة) (.)7 ,6
ال تقدم الدرا�سة �أيه خطوط توجيهية عن كيف نقوم بدمج البيانات
أي�ضا
عن هذه التكهنات يف خوارزمية جيدة خلطر الإ�صابة بالـ ً � ,PTSD
لقد مت ا�ستخدام و�سائل التعليم الإلكرتوين لتطوير خوارزمية مماثلة يف
جماالت �أخرى من الطب (� ,)15 ,14إال �أن اغلب الدرا�سات التي ت�ستخدم
البيانات التي مت اخذها بعد فرتة ق�صرية من التعر�ض لـ  TEللتكهن بالـ
 PTSDتقوم على عينات �صغرية ج ًدا ( ,)300 -100 = Nوذلك لتطبيق
هذه الو�سائل� ,إال �أنه من املمكن التغلب على هذه املحدودية ,وذلك �إذا
كانت الدرا�سات اال�ستباقية �إما �أكرب بكثري �أو ت�ستخدم مقايي�س منا�سبة
ب�صورة �أكرث (لت�سمح بتجميع البيانات التي على م�ستوى الفرد لعمل حتاليل
ثانوية) من تلك التي ا�ستخدمتها الدرا�سات التي متت حتى وقتنا هذا.
لكن قبيل ذلك الوقت ,كان من املمكن تطوير خوارزمية متهيدية
خلطر الإ�صابة بالـ  PTSDمن �أول �أربعة جمموعات من التكهنات التي
مت ذكرها �ساب ًقا (�أي الدميغرافية االجتماعية ونوع الـ  TEالب�ؤري وقبيل
التعر�ض للـ  TEوقبيل العالج النف�سي) ,وذلك بح�سب حتليل الدرا�سات
الوبائية االجتماعية امل�ستعر�ضة املتاحة� .أما الدرا�سات الالحقة فتميل
�إلى �أن تكون �أكرب قليال ,وهذا يعني �أنه من املمكن تطبيق و�سائل التعليم
الإلكرتوين .وبالرغم من �أن هذه اخلوارزميات التكهنية اجليدة حمدودة
ب�سبب كونها م�ستعر�ضة وتقوم على تقارير ا�ستباقية لدرا�سة ارتباط
التكهنات الوهمية بـ � ,PTSDإال �أنه من املمكن ا�ستخدامها يف درا�سات
ا�ستباقية �صغرية (تكون هي نف�سها �صغرية لتطوير خوارزمية).
يقدم هذا التقرير نتائج تطوير خوارزمية جيدة خلطر الإ�صابة بالـ
 PTSDمن بيانات م�ستعر�ضة يف ا�ستطالع ال�صحة النف�سية العاملية
( )WMHالتابع ملنظمة ال�صحة العاملية (www.hep.med.
 ,)harvarf.edu/WMHوهو عبارة عن �سل�سلة من اال�ستطالعات
الوبائية املجتمعية يف  24دولة ,ت�ضمنت تقييمات ا�ستباقية للـ PTSD

تعر�ضا لـ  TEعلى مدار احلياة� .إن العينة الكبرية
املرتبط بـ 47,466
ً
واملنت�رشة جغراف ًيا ذات تنوع كبري يف ال��ـ  TEوالتكهنات التي مت
تقييمها ,جتعل قاعدة البيانات هذه بالأمر امل�شجع لعمل خوارزمية جيدة
خلطر الإ�صابة بالـ  ,PTSDو�إذا قدمت هذه اخلوارزمية عمال جي ًدا� ,سيتم
�إتاحتها يف درا�سات ا�ستباقية �صغرية و�س ُت�ستخدم كنقطة بداية لتجميع
البيانات للدرا�سات اال�ستباقية امل�ستقبلية.

الو�سائل
العينات
لقد مت عمل ا�ستطالع الـ  WMHيف ثالثة ع�رش دولة ,مت تق�سيمها
من جانب البنك ال��دويل ( )16باعتبارها دول الدخول املرتفعة (وهم
ا�سرتاليا وبلجيكا وفرن�سا و�أملانيا و�إ�رسائيل وايطاليا واليابان وا�سبانيا
وهولندا ونيوزيالندا و�شمال ايرلندا والربتغال وال��والي��ات املتحدة),
و�سبعة دول تت�سم بالدخول املتو�سطة (وه��م �سان باولو يف الربازيل
وبلغاريا ولبنان واملك�سيك ورومانيا وجنوب �أفريقيا و�أوكرانيا) ,و�سبعة
دول تت�صف بكونها دول الدخول املنخف�ضة (وهم كولومبيا ونيجرييا
وبيكني و�شنغهاي بجمهورية ال�صني ال�شعبية وب�يرو) .وقد كانت �أغلب
اال�ستطالعات قائمة على عينات منزلية وطنية� ,أما اال�ستثناء الوحيد على
هذا الأمر فهو اال�ستطالعات التي قامت على كل املناطق املتمدينة يف
كولومبيا واملك�سيك واملناطق احل�رضية يف الربازيل وال�صني وا�سبانيا
أي�ضا �سل�سلة من املدن يف اليابان ومنطقتني يف نيجرييا� .أما معدالت
و� ً
اال�ستجابة فقد كانت مبعدل  %97٫2 -45٫9ومتو�سط  .%70٫4وجند هناك
�رشحا للعينات �أكرث تف�صيال يف مكان �آخر (.)17
ً
لقد مت عمل املقابالت وج ًها لوجه على جزئني ,وذلك بعد احل�صول
على موافقة ر�سمية با�ستخدام الإجراءات املتفق عليها من جلان املراجعة
امل�ؤ�س�سية املحلية .ففي اجلزء الأول – وهذا كان لكل املُجيبني (=N
 - )126٫096مت تقييم جوهر اال�ضطرابات النف�سية � ,DSM-IVأما يف
اجلزء الثاين وهو ما �ساد على كل املُجيبني يف اجلزء الأول ذي �أي من
ا�ضطرابات اجلزء الأول ,بالإ�ضافة �إلى جمموعة فرعية حُمتملة ملجيبني
اجلزء الأول الآخرين ( ,)69٫272 =Nقام بتقييم اال�ضطرابات الإ�ضافية,
التي منها الـ  PTSDوروابطه .لقد مت تقييم مجُ يبني اجلزء الثاين بح�سب
معكو�س احتمالية اختيارهم من اجلزء الأول� .سنجد تفا�صيل �أكرث عن
ت�صميم عينة الـ  WMHوالتقييم يف مكان �آخر ( ,)17لقد مت ت�ضمن
الـ  42,634من جميبني اجلزء الثاين الذين �أقروا بوجود  TEعلى مدار
احلياة ,يف عينة فرعية تكونت من  13٫610فر ًدا قد تعر�ضوا مرة واحدة
أي�ضا عينة فرعية �إ�ضافية مكونة من  29٫024فر ًدا قد
�إلى  TEواحد و� ً
�أقروا بتعر�ضات متعددة لـ .TE
تعر�ضا يف
لقد مت تقييم الـ  PTSDيف كل واحدة من الـ 13,610
ً
العينة الفرعية الأولى ,وقد طُ لب من الـ  29,024فر ًدا ذي  TEمتعدد �أن
يقوموا باختيار «�أ�سو�أ»  ,TEوذلك با�ستخدام ت�سل�سل �أ�سئلة مكون من
جزئني ,حيث ي�س�أل اجلزء الأول قائال« ,دعني ا�ستعر�ض ,لقد مريت بـ
(خربة واحدة /خربتني /ثالثة خربات) �صادمة ,يف بع�ض الأحيان مير
الأفراد بعد خربة كتلك مب�شكالت مثل ذكريات �أو �أحالم م�ؤرقة والإح�سا�س
بالبعد العاطفي �أو باالكتئاب وم�شكالت يف النوم �أو الرتكيز والإح�سا�س
ب�أنك �رسيع االهتياج �أو �أنه ي�سهل �إدها�شك ,فهل تعاين من �أي من هذه
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االنفعاالت بعد (�أي  /وال واحدة) من هذه اخلربات؟”
لقد �س�ؤل الـ  9,791جمي ًبا «بنعم» ال�س�ؤال الثاين يف ال�سل�سلة املكونة
من جزئني ,وهو« ,من بني كل اخلربات التي قدمتها� ,أي واحدة ت�سببت لك
ب�أكرث امل�شكالت؟» لقد مت تقييم وجود الـ  PTSDلكل تعر�ض مت تقدميه
يف الإجابة على هذا ال�س�ؤال ,لكن وبالرغم من �أنه ال يمُ كن �أخذ �أ�سو�أ الـ TE
أي�ضا بتقييم الـ PTSD
لو�صف كل الـ  TEالتي مر بها املجيبون ,قمنا � ً
لتعر�ض واحد مت اختياره ب�صورة ع�شوائية ملجموعة فرعية حُمتملة من
املُجيبني ذي تعر�ضات متعددة ( .)4٫832 =Nوقد مت حتديد قيا�س 1
ل�سجل الر�صد لكل تعر�ض �سيئ ,بينما مت حتديد قيا�س ( tp/1الـ  =tعدد
الـ  TEالتي مت تقريرها من جانب املُجيب ولي�ست الـ  TEالأكرث �سوءاً ,الـ
 =pاحتمالية اختيار احلالة) ل�سجل الر�صد لكل تعر�ض مت اختياره ب�صورة
ع�شوائية ,وذلك حتى نتمكن من جعل تقييم جمموع العينة ذات 47٫466
تعر�ضا مبثابة ممثلني مت تقييمهم من حيث كل تعر�ضات الـ  TEعلى مدار
ً
احلياة لكل املُجيبني.

ت�شخي�ص الـ PTSD
لقد مت تقييم اال�ضطرابات النف�سية با�ستخدام املقابلة الت�شخي�صية
الدولية املُركبة ( ,)18,CIDIوهي مقابلة ُمهيكلة بالكامل و ُتدار من
جانب �أُنا�س عاديني وتنتج ت�شخي�صات الـ  ,DSM-IVوقد مت ا�ستخدام
تقديرات �إكلينيكية جديدة متت يف العديد من ا�ستطالعات الـ WMH
( )19تعمل على تقييم توافق ال��ـ  CIDIمع ال��ـ  PTSDالتابع للـ
 DSM-IVمع املقابلة الإكلينيكية املُهيكلة للـ )DSM-IV (SDIC
( ,)20وذلك باعتبارها املعيار الذهبي ,ووجدت هذه املنطقة واقعة حتت
املنحنى ( )AUCتبلغ  ,0٫69وتبلغ درج��ة احل�سا�سية  ,38٫3وتبلغ
درجة املحدودية  .99٫1وقد كانت الن�سبة املُحتملة الناجتة االيجابية
(� 42 )+LRأعلى من البداية  10املُ�ستخدمة فى نطاق فح�ص الت�شخي�صات
النهائية .وباالن�سجام مع الـ  +LRالعليا ,كانت قيمة التكهن االيجابية
 ,%86٫1مما يقرتح �أن الغالبية العظمي حلاالت الـ � CIDIس ُيقر لها ب�أن
بها  PTSDيف التقييمات الإكلينيكية امل�ستقلة.

التكهنات اخلا�صة بالـ PTSD
الدميغرافية االجتماعية
لقد ت�ضمنت الدميغرافية االجتماعية النوع مع الفئة العمرية وامل�ستوى
الثقايف واحلالة االجتماعية عند التعر�ض للـ  TEالب�ؤري.

اخلربات امل�صدمة
نوعا من الـ ,TE
لقد قامت ا�ستطالعات الـ  WMHبتقييم ً 29
مفتوحا واح ًدا عن  TEلي�س
خا�صا فى قائمة ,و�س�ؤاال
نوعا
�شامال ً 27
ً
ً
مت�ضمنا يف القائمة و�س�ؤاال بنعم �أو ال �أخري عن �أي � TEأخرى حدثت على
مدار احلياة التي مل يرغب املُجيب �أن يقدم و�صفًا قو ًيا لها ( ُي�شار �إليها
باعتبارها «حدث خا�ص») .لقد مت ا�ستجواب املُجيبني على حدى عن عدد
التكرارات على مدار احلياة والعمر عند احلدث الأول لكل نوع من الـ TE
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التي مت تقدمي تقرير عنها.
لقد وجدت حتاليل العوامل اال�ستك�شافية �أن الغالبية ال ُعظمى من
انواع الـ  TEجاءت �أعلى من العوامل اخلم�سة الوا�سعة (اجلدول رقم ,)1
والتي ُي�شار �إليها باعتبارها «التعر�ض لعنف ُمنظم» ,و«امل�شاركة يف عنف
ُمنظم» و«عنف بني الأف��راد» و«عنف يف العالقة اجلن�سية» و« TSميثل
تهديدا على احلياة»� .أما عوامل التكهن بالـ  PTSDفقد ت�ضمنت متغاير
�صوري منف�صل لكل نوع من الـ  TEالب�ؤري ,بالإ�ضافة �إلى  29متغريات
�صورية للتعر�ض لذات النوع التي تكون قبيل التعر�ض .لقد مت ت�صوير
التجمع الزمني بني الـ  TEوذلك من خالل ان�شاء عدد التعر�ض للـ TE
أي�ضا للـ  TEالأخرى يف كل عامل
التي ت�سبق التعر�ض وذلك لكل عامل و� ً
يف ذات العام كالتعر�ض للـ  TEالب�ؤري.
ما قبل اال�ضطرابات النف�سية
لقد قام الـ  CIDIبتقييم �سبعة ا�ضطرابات داخلية تتبع الـ DSM-
 ,IVبالإ�ضافة �إلى الـ ( PTSDا�ضطرابات القلق االنف�صايل ونوع
ره��اب معني وره��اب اجتماعي وره��اب اخل�لاء و�/أو ا�ضطرابات الهلع
وا�ضطراب القلق العام وا�ضطرابات االكتئاب ال�شديدة و�/أو ا�ضطراب ع�رس
املزاج واال�ضطراب الثنائي القطب من الفئة الأولى والفئة الثانية) و�ستة
ا�ضطرابات داخلية على مدار احلياة (ا�ضطرابات فرط الن�شاط /نق�ص
االنتباه ( )ADHDواال�ضطرابات االنفجارية املتقطعة وا�ضطرابات
التحدي االعرتا�ضي ( )ODDواال�ضطرابات ال�سلوكية ( )CDو�إ�ساءة
ا�ستخدام الكحوليات يف ظل وجود رقابة �أو بدونها و�إ�ساءة ا�ستخدام
العقاقري يف ظل وجود رقابة �أو بدونها).
لقد مت تقييم الفئة العمرية عند بداية كل ا�ضطراب ,وذلك با�ستخدام
�آليات حتقيق خا�صة اظهرت ب�صورة اختبارية �إمكانيتها على حت�سني
أي�ضا ا�ستخدام قواعد اال�ستبعاد اجلينية التابعة
دقة التذكر ( .)21وقد مت � ً
للـ  DSM-IVوقواعد الت�شخي�ص الهرمية ,وذلك بدال من للـ ODD
(التي مت تعريفها بالـ � CDأو بدونه) و�إ�ساءه ا�ستخدام العقاقري (التي مت
تعريفها بوجود رقيب �أو ال) .وكما قد �أو�ضحنا بالتف�صيل �ساب ًقا ,لقد وجدنا
�أتفا ًقا جي ًدا بني الت�شخي�صات التي تقوم على الـ  CIDIوالت�شخي�صات
الإكلينيكية املعمية التي تقوم على الـ .)20( SCID

و�سائل التحاليل
لقد مت ا�ستخدام الرتاجع املتعدد امل�ألوف (مع كل التكهنات التي يف
النموذج) و�أربعة خوارزمات للتعليم الإلكرتوين للتكهن بالـ ,PTSD
وقد ت�ضمنت خوارزمات التعليم الإلكرتوين غابات ع�شوائية ( )23وثالثة
انحدارات لوجي�ستية عاقة خال�صة ومرنة ( )24مت ت�صميمها ملخاطبة
م�شكلتني يف الرتاجع التقليدي املتعدد� ,أي �أن املعامالت تكون غري ثابتة
عندما تتواجد الروابط العالية بني التكهنات  -التي هي حالة التكهنات
املذكورة هنا – مما ي�ؤدي �إلى ن�سبة تكرار منخف�ض للتكهنات يف العينات
امل�ستقلة ( ,)25ويقرتح هذا الرتاجع التقليدي وجود عامل اجلمع ,حيث �أنه
قد ال يكون للتكهنات املذكورة هنا ت�أثريات غري جمعية (.)10 ,8 ,7
�إن الغابات الع�شوائية هي و�سيلة تعليمية �آلية موحدة تعمل على �إنتاج
العديد من �أ�شجار الرتاجع لتتكهن بالتفاعالت ,وتقوم كل واحدة على عينة
أي�ضا حتدد
وهمية بادئة م�ستقلة لتقي �ضد املبالغة يف الإحكام ,وهي � ً

اجلدول رقم  :1التوزيع واخلطر امل�رشوط التابع للـ  PTSDاخلا�ص بالـ  DSM-IV/CIDIاملرتبط بالتعر�ض لـ  29نوعً ا من
اخلربات الع�صيبة ( )TEالتي مت تقييمها يف ا�ستطالعات الـ )WMH (N= 47,566

التعر�ض لعنف منظم
مواطن يف منطقة حرب
مواطن يف منطقة �إرهاب
عامل �إغاثة يف منطقة حرب
الالجئني
املختطفني
�أي من هذه
امل�شاركة يف عنف منظم
معارك
�شهادة قتل� /إ�صابة خطرية �أو اكت�شاف جثة
م�شاهدة �أمور وح�شية
الت�سبب يف قتل �أو �إ�صابة خطرية بطريق اخلط�أ
الت�سبب يف قتل �أو �إ�صابة خطرية عن عمد
�أي من هذه
عنف بني الأفراد
ر�ؤية م�شاجرة ج�سدية يف املنزل �أثناء فرتة الطفولة
�إ�ساءة ج�سدية يف مرحلة الطفولة
�رضب من جانب فرد �آخر (لي�س الزوج/الزوجة)
التعر�ض ل�رسقة بعنف �أو التهديد ب�سالح
�أي من هذه
عنف يف العالقة الزوجية
التعر�ض ل�رضب من الزوج/الزوجة
االغت�صاب
�إعتداءات جن�سية
مطاردة
�أحداث �أخرى
«�أحداث �شخ�صية» (انظر الن�ص)
�أي من هذه
� TEأخرى تهدد احلياة
مر�ض يهدد باملوت
حادثة بال�سيارة تهدد باملوت
حوادث �أخرى تهدد باملوت
كارثة طبيعية
التعر�ض ملواد كيميائية �سامة
م�صائب �أخرى من �صنع الب�رش
�أي من هذه
�شبكة التجارب امل�ؤملة
موت مفاجئ لعزيز
مر�ض لطفل يهدد باملوت
خربات م�ؤملة �أخرى لفرد عزيز
�أي من هذه
املجموع

ن�سبة كل التعر�ضات للـ
TE
(%)SE

خطر الإ�صابة بالـ
 PTSDامل�رشوط
(%)SE

ن�سبة كل الـ PTSD
(%)SE

)0.1( 1.4
)0.1( 1.0
)0.1( 0.3
)0.1( 0.7
0و)0.1( 4
)0.2( 3.9

)0.5( 1.3
)0.6( 1.6
)0.7( 0.8
)2.0( 4.5
)3.0( 11.0
)0.5( 2.9

)0.2( 0.5
)0.1( 0.4
)0.1( 0.1
)0.4( 0.8
)0.3( 1.0
)0.5( 2.8

)0.1( 1.0
)0.5( 16.2
)0.3( 2.7
)0.1( 0.7
)0.1( 0.7
)0.6( 21.3

)0.8( 3.6
)0.3( 1.3
)4.1( 5.4
)1.0( 2.8
)3.1( 4.0
)0.6( 2.1

)0.2( 0.9
)1.0( 5.3
)2.8( 3.7
)0.2( 0.5
)0.5( 0.7
)3.1( 11.2

)0.1( 2.4
)0.1( 2.7
)0.2( 3.3
)0.3( 8.2
)0.4( 1.66

)0.7( 3.9
)1.0( 5.0
)0.6( 2.5
)0.4( 1.8
)0.3( 2.8

)0.4( 2.3
)0.7( 3.4
)0.5( 2.1
)0.8( 3.8
)0.3( 11.5

)0.1( 1.4
)0.1( 1.8
)0.2( 3.2
)0.2( 2.9
)0.1( 1.4
)0.1( 1.5
)0.3( 12.1

)1.3( 11.7
)2.2( 19.0
)1.5( 10.5
)2.0( 7.6
)1.0( 9.1
)1.1( 9.2
)0.8( 10.9

)0.5( 4.1
)1.0( 8.4
)1.2( 8.4
)1.4( 5.4
)0.4( 3.1
)0.4( 3.5
)2.1( 32.9

)0.2( 5.1
)0.2( 6.2
)0.2( 3.0
)0.4( 3.9
)0.3( 3.5
)0.2( 1.9
)0.6( 23.7

*0.3( 2.0
)0.4( 2.6
)2.3( 4.9
)0.1( 0.3
)0.0( 0.1
)1.3( 2.9
)0.4( 2.0

)0.4( 2.5
)0.7( 4.1
)1.8( 3.7
)0.1( 0.3
)0.0( 0.1
)0.7( 1.4
)2.1( 12.0

)0.4( 16.8
)0.1( 3.3
)0.2( 2.4
)0.4( 22.5
100.0

)0.5( 5.4
)0.6( 4.8
)1.3( 5.1
)0.4( 5.3
)0.2( 4.0

)1.9( 22.6
)0.5( 4.0
)0.8( 3.1
)2.0( 29.7
100.0

 – CIDIا�ستطالع ت�شخي�صي دويل ُمهيكل -PTSD ,ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة -WMH ,ال�صحة النف�سية العاملية
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�صورة رقم  :1منحنيات خ�صائ�ص الت�شغيل املميز ( )ROCالحتماالت الـ  PTSDالتابعة للـ DSM-IV/CIDIاملتكهن بها بعد التعر�ض لـ  ,TEتقوم على اخلوارزمية املختلفة
للمجيبني بال تاريخ مر�ضى به � PTSDسابق (.)45٫556 =N
يف جمموع العينة ( )47٫466 =Nواملجموعة الفرعية للتعر�ضات التي حتدث ُ
 -CIDIا�ستطالع ت�شخي�صي دويل ُمركب -TE ,خربة �صادمة – PTSD ,ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة – AUC ,املنطقة التي تقع حتت املنحنى

احتماالت النتائج التي مت التكهن بها على م�ستوى الفرد ,والتي تقوم على
قيم �شكلية بني التكرارات ( .)23لقد مت ت�ضمن اخلوارزمية يف الغابات
أي�ضا ا�ستخدام جزء الـ  rالتابع
الع�شوائية التابعة لرزمة الـ  ,)26( Rلقد مت � ً
لرزمة الـ  Rلدرا�سة توزيع التفاعالت العليا التي تقف وراء البيانات.
�أما الرتاجع اللوجي�ستي العاق واخلال�ص واملرن ,فهو نهج يعمل على
مقاي�ضة االنحياز ليقلل االخطاء املعيارية للتقديرات ,مما يقلل عدم
الثبات الذي ت�سببه العالقات العليا بني التكهنات التي ت�ستخدم خلط جزاء
املتثابتة ( )MPPالتي تختلف يف املدى بني ال�صفر والواحد .تت�ضمن
الثالثة جزاءات املُ�ستخدمة جزاء الوهق ( ,)MPP1.0وهو ي�ؤيد النماذج
املتناثرة التي جترب املعامالت لكل التكهنات فيما عدا واحدة وذلك يف
كل جمموعة مرتبطة بقوة بال�صفر ,وجزاء احلَرف ( )0=MPPوهو الذي
أي�ضا �شبكة
ي�ستخدم معامل االنكما�ش الن�سبي للحفاظ على كل التكهنات ,و� ً
مرونة متو�سطة ( )0.5=MPPالتي تعمل على الربط بني كِ ال النهجني.
لقد مت ا�ستخدام الفاعلية الداخلية الختيار املعامل �أمام اجلزاء ,ومت ت�ضمن
اخلوارزمات يف �شبكة  glmالتابعة لرزمة الـ .)24( R
أخريا لقد قمنا با�ستخدام و�سيلة جتميعية ُتعرف باملتعلم االعظم (,28
� ً
 ,)29وذلك لعمل خوارزمية تكهنية ُمركبة وموزونة ,وهي التي اختلفت
عرب اخلم�سة خوارزمات الفردية با�ستخدام املتغريات الداخلية التي مت
ت�ضمنها يف املتعلم العظيم التابع لرزمة الـ .)30( R
من الهام �أن نالحظ �أن الفاعلية الداخلية املُ�ستخدمة يف الرتاجع العاق
تتح�سن بطريقتني يف نهج يكون تقليد ًيا ب�صورة �أكرب  -يتنا�سب مع منوذج
يف عينة ا�ستك�شافية ثم يخترب تنا�سب النموذج يف عينة ثابتة – الطريقة
64

املجلة العاملية للطب النفسي

الأولى الفاعلية الداخلية التي ت�ستخدم �آلية الفاعلية الأكرب بع�رشة مرات,
وهي تقوم بتق�سيم العينة �إلى  10عينات فرعية مت�ساوية يف احلجم وتقوم
كبريا من املعامالت الثابتة �أمام اجلزاء
بتقدير منوذج لكل عينة يبلغ رقما ً
رقما لكل عينة فرعية وبعد ذلك مت تطبيق
بع�رشة مرات ,حيث يتم تثبيت ً
املعامالت للعينة التي مت تثبيتها .يتم بعد ذلك تقدير النموذج االمثل بني
الع�رشة عينات الثابتة لتقييم النموذج االمثل للقيمة الثابتة للمعامالت
�أم��ام اجل��زاء .لقد مت بعد ذلك اختيار قيمة هذا املعامل لتكبري فاعلية
النموذج االمثل ,ثان ًيا ,لقد اختلف الـ  ,MPPوهو الأمر الذي �أدى �إلى
اختالف عدد التكهنات يف النموذج .لقد قام نهج املتعلم العظيم بتطبيق
فاعلية عامة �أكرب بع�رشة مرات �إلى املجموعة الكاملة من الإجراءات ,وذلك
أي�ضا للخوارزمات
لتطبيق تقييم تفاوتي لنماذج بقيم  MPPخمتلفة و� ً
الأخرى.
لقد مت عمل احتماالت الـ  PTSDالتكهنية التي على م�ستوى الفرد
أي�ضا املتعلم العظيم ,ومت انتاج
وتقوم على اخلوارزمية امل�ستقلة و� ً
أي�ضا ح�ساب الـ
�
ومت
()ROC
منحنيات خ�صائ�ص ت�شغيل امل�ستقبل
ً
 AUCلتقييم دقة التكهن .ومت تق�سيم االحتماالت التي تكهن بها املتعلم
ومرتبة بح�سب ال�رشيحة املئوية
العظيم �إلى  20جمموعة مت�ساوية االحجام ُ
أي�ضا تق�سيمها بالـ  PTSDالذي مت مالحظته .وحيث �أن الفرتة التي
ومت � ً
ت�سبق الـ  PTSDكانت مبثابة متكهن �شائع يف كل اخلوارزمات ,مت تكرار
للمجيبني بدون تاريخ به
التحاليل لـ 45,556
ً
تعر�ضا للـ  TEالتي حدثت ُ
� PTSDسابق .كانت كل التحاليل تقوم على بيانات مت تقييمها لتتنا�سب
االختالفات الفردية مع احتماالت اختيار الـ .TE

النتائج

تركيز اخلطر

التوزيع وارتباط الـ  TEبالـ PTSD

ُيو�ضح انحناء الـ � ROCأن نهج املتعلم العظيم قد تفوق ب�صورة فعلية
يف �إظهار اخلوارزمات الفردية �أكرث من نهج الغابات الع�شوائية (=AUC
 0٫96باملقابل مع  0٫90يف العينة الكلية و 0٫97باملقابل مع  0٫85يف
العينة الفرعية بال � PTSDسابق) (ال�صورة رقم .)1
ُتبني درا�سة توزيع الـ  PTSDاملُالحظ بني جمموعات اخلطر الذي مت
التكهن بها ,الذي يقوم على نهج املتعلم العظيم �أن  %95من الـ PTSD
املُالحظ والذي حدث بعد  %10من التعر�ضات ,له �أكرب خطر ُمتكهن به
(ال�صورة رقم  .)2لقد بلغ خطر الـ  PTSDال�رشطي  %56٫3يف �أعلى
املجموعات ,و %20٫0يف ثاين �أعلى جمموعة ,بينما بلغ  %1٫3 -0٫0يف
بقية الثمانية ع�رشة جمموعة.
�أما يف املجموعات الفرعية التي بال تاريخ م�سبق للـ  ,PTSDفكان
 %91٫9من ال��ـ  PTSDال��ذي مت مالحظته قد ح��دث بعد ال��ـ  %10من
التعر�ضات ذات �أعلى خطر �إ�صابة مت التكهن به� .أما الـ  PTSDال�رشطي
فقد بلغ  %32٫2لأعلى املجموعات و %13٫0لثاين �أعلى جمموعة و-0٫0
 %1٫2يف بقية الثمانية ع�رش جمموعة.

لقد بلغ معدل انت�شار الـ  PTSDالتابع لـ  DSM-IV/CIDIالذي
مت تقييمه  %4,0يف كل العينة ,وت��راوح بني الـ  TEبني %0٫3 - 0٫1
(الكوارث الطبيعية وتلك التي من �صنع الإن�سان) و( %19,0االغت�صاب)
(( )0.001<p ,28 =df 639٫4 =X2اجلدول رقم .)1
تت�ضمن الثالثة  TEالتي تقف وراء �أك�بر ن�سبة من الإ�صابة بالـ
 PTSDموت مفاجئ ل�شخ�ص عزيز واالغت�صاب وغريها من االعتداءات
اجلن�سية .لقد كانت �أكرث التقارير املُقدمة حلاالت الـ  TEهي تلك التي
�أتت من حاالت املوت املفاجئ ل�شخ�ص عزيز (تقف وراء  %16٫8من كل
حاالت التعر�ض لـ  )TEوكانت العامل امل�سبب لن�سبة �أعلى ن�سب ًيا من الـ
 )%22٫6( PTSDمن كل حاالت التعر�ض لـ  TEوذلك ب�سبب وجود خطر
�رشطي للإ�صابة بالـ � PTSDأعلى من املتو�سط (� .)%5٫4أما حاالت الـ
 TEالأخرى ذات ن�سبة عالية من حاالت الإ�صابة بالـ  %8٫4( PTSDلكل
واحدة) فهي االغت�صاب واالعتداء اجلن�سي .وقد كانت حاالت االغت�صاب
انت�شارا بكثري من حاالت املوت املفاجئ ل�شخ�ص
واالعتداء اجلن�سي �أقل
ً
عزيز (يقف االغت�صاب وراء  %1٫8لكل حاالت التعر�ض لـ  ,TEبينما يقف
االعتداء اجلن�سي وراء � ,)%3٫2إال �أن لديهم خطر �رشطي عايل للإ�صابة بالـ
 19٫0( PTSDو %10٫5بالتوايل).
لقد كانت ح��االت خطر الإ�صابة ال�رشطي بالـ  PTSDاملرتبطة
�زءا من من��وذج �أو�سع من خطر �أكرب
باالغت�صاب واالع��ت��داء اجلن�سي ج� ً
للإ�صابة بالـ  PTSDوذلك ب�سبب ارتباطها بـ  TEيت�ضمن عنف بني
الأف���راد (االختطاف وال�رضب من جانب ال��زوج/ال��زوج��ة واالغت�صاب
واالعتداء اجلن�سي) ,والتي تقف جمتمعة وراء  %6٫8من التعر�ض للـ TE
و %21٫9من الـ .PTSD

ثبات النتائج
لقد اكت�شفنا �أن النتائج كانت ثابتة عرب العينات الفرعية التي مت
تعريفها باخل�صائ�ص الفردية (النوع والفئة العمرية والدخل) وخ�صائ�ص
م�ستوى الدولة (م�ستوى التقدم االقت�صادي ووجود تاريخ حروب حديثة
�أو عنف طائفي) (اجلدول رقم  .)2وقد �أرتبط ما بني  %94٫3و %97٫6من
الـ  PTSDالتي مت مالحظتها يف كل واحدة من العينات الفرعية بـ %10
من حاالت الـ  TEذات �أعلى ن�سبة خطر مت التكهن بها (%96٫4 -92٫6
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جدول رقم  :2تركيز الـ  DSM-IV/CIDI PTSDيف الـ  %10من التعر�ضات ذات اعلى ن�سبة خطر ُمتكهن بها وتقوم على خوارزمية املتعلم
العظيم بني العينات
ن�سبة كل الـ  PTSDاملرتبط بن�سبة
الـ  %10من التعر�ضات ذات �أعلى
ن�سبة خطر ُمتكهنة
كل العينة
(%)SE
النوع
الذكور
�إناث
العمر عند التعر�ض لـ TE
�أقل من 25
 25عاما �أو �أكرث
التعليم*
متو�سط
عايل
م�ستوى الدخل يف الدول بح�سب
البنك الدويل
عايل
دول �أخرى
دولة واجهت حر ًبا �أو عنف طائفي**
نعم
ال

املُجيبني بال
� PTSDسابق
(%)SE

خطر الـ  PTSDاملُالحظ ال�رشطي يف ن�سبة الـ %10
من التعر�ضات ذي �أعلى ن�سبة خطر ُمتكهنة باملقابل
مع تعر�ضات �أخرى
مجُ يبني بال � PTSDسابق
جمموع العينة
� %90أخرى
�أعلى %10
� %90أخرى
�أعلى %10
(%)SE
(%)SE
(%)SE
(%)SE

)0.6( 97.6
)1.0( 94.3

)1.1( 96.4
)1.4( 92.6

)3.8( 43.4
)1.4( 35.9

)0.01( 0.06
)0.07( 0.40

)4.2( 27.7
)1.1( 21.4

)0.01( 0.05
)0.07( 0.34

)0.9( 95.2
)1.2( 95.8

)1.4( 93.3
)1.8( 94.6

)2.4( 41.5
)2.0( 33.9

)0.04( 0.22
)0.05( 0.18

)2.3( 23.0
)1.6( 23.3

)0.03( 0.18
)0.06( 0.16

)0.8( 94.7
)1.4( 96.9

)1.2( 92.6
)2.1( 96.1

)1.8( 37.5
)3.1( 39.5

)0.04( 0.24
)0.06( 0.13

)1.4( 21.0
)2.9( 28.2

)0.03( 0.20
)0.06( 0.11

)0.6( 95.5
)2.0( 95.3

)0.8( 94.3
)3.2( 92.6

)1.5( 34.3
)3.6( 52.6

)0.03( 0.26
)0.06( 0.14

)1.2( 20.5
)4.2( 33.2

)0.03( 0.20
)0.06( 0.13

)1.7( 95.9
)0.8( 95.3

)2.5( 94.4
)1.2( 93.6

)5.2( 44.4
)1.3( 36.6

)0.05( 0.13
)0.04( 0.23

)5.2( 28.8
)1.0( 21.6

)0.05( 0.13
)0.04( 0.19

 – PTSDا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة -TE ,خربات �صادمة
*م�ستوى تعليمي �شائع يف ذات الدولة** ,تت�ضمن الدول التي مت تق�سيمها يف فئة “نعم” كولومبيا و�إ�رسائيل ولبنان ونيجرييا وهولندا و�شمال ايرلندا وجنوب افريقيا

يف العينة الفرعية بال � PTDSسابق) .لقد بلغ ن�سبة انت�شار الـ PTSD
يف هذه املجموعات الفرعية التي هي �أمام خطر عايل %52٫6 -33٫9
( %33٫2 -20٫5يف املجموعات الفرعية بال � PTSDسابق).

مكونات اخلطر
بالرغم من �أنه بالأمر املجازف �أن نقوم بتف�سري معامالت منوذج
التعليم الإلكرتوين الفردي ,حيث �أن اخلوارزمات تعمل على تكبري دقة
التكهن العامة على ح�ساب دقة املعامالت الفردية� ,إال �أن التكهنات الهامة
بالأمر النافع ,وقد قمنا با�ستخدام نهج مكون من جزئيني لتحقيق هذا
الإدراك؛ فقد قمنا �أوال بدرا�سة ملفات التكهنات متعددة املتغريات يف 100
جزء  rمن ال�شجره الذاتية ,وذلك لتحديد �أي تفاعالت تكون هامة ,وقد
ت�ضمنت كل هذه امللفات تاريخ به � PTSDسابق يتفاعل مع �إما تاريخ به
موت مفاجئ ل�شخ�ص عزيز و�/أو مع تاريخ به �صدمة جن�سية �سابقة ,قمنا
بعد ذلك بت�ضمن اختالفات وهمية لهذه امللفات متعددة املتغريات وذلك
مع متغريات للت�أثريات الأ�سا�سية لتكهنات الأفراد يف تراجعات الوهق.
�أما االختالفات الدميغرافية اجتماعية يف حاالت خطر الإ�صابة بالـ
 ,PTSDفقد كانت مق�صورة على املعدالت الأرجحية املرتفعة بني الإناث
أي�ضا لقد كان لدى
( )1٫6 -1٫5وه�ؤالء الذين �سبق لهم الزواج (ً � ,)1٫5
ت�سعة انواع من الـ  TEمعدالت �أرجحية مرتفعة ,وقد ت�ضمن كل منهم
– فيما عدا واحدة – عنف اجتماعي (كان النوع الواحد املُ�ستثنى هو
التعر�ض حلادثة تهدد باملوت ,مع معدالت �أرجحية تبلغ  ,)1٫8 -1٫4وهم
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االغت�صاب ( )3٫5 -3٫2واالختطاف ( )3٫4 -1٫8والإ�ساءة اجل�سدية يف
فرتة الطفولة ( )1٫8 -1٫5وم�شاهدة �أمور وح�شية ( )1٫4و�أربعة �أنواع TE
�أخرى (غري االغت�صاب) يف عامل العنف يف العالقة اجلن�سية (.)1٫8 -1٫5
لقد قامت ثالثة �أنواع من الـ  TEبتقليل الن�سب الأرجحية ب�صورة كبرية,
وهم م�شاهدة حادث موت�/إ�صابة وان�سكاب مواد كيميائية �سامة وكوارث
طبيعية (( )0٫7 -0٫4اجلدول رقم .)3
لقد كان لدى خم�سة مقايي�س نهائية للـ  TEاملالزم الذي حدث يف
ذات عام الـ  TEالب�ؤري ,ن�سب �أرجحية كبرية ,وقد ت�ضمنت �أربعة من هذه
اخلم�سة (حيث كان اال�ستثناء هو املوت املفاجئ لفرد عزيز) عامل العنف,
�أي �أثنني � TEأو �أكرث يف عامل العنف املُنظم وثالثة � TEأو �أكرث يف عامل
العنف بني الأفراد و�أثنني � TEأو �أكرث يف عامل العنف يف العالقة اجلن�سية.
لقد كان لدى الـ  TEاملالزم الذي يت�ضمن تعر�ضات فردية (جن�سية �أو
وفاة) ن�سب �أرجحية بلغت  ,2٫2 -1٫6بينما كان لدى تلك التي ت�ضمنت
تعر�ضني �أو ثالثة �أو �أكرث ,معدالت �أرجحية بلغت  .11٫5 -2٫5لقد كان
لدى �أربعة من �أنواع الـ  TEالت�سعة وع�رشين ال�سابقة للتعر�ض ,معدالت
�أرجحية كبرية ,وقد زادت كل منها ,وهم :م�شاهدة �أعمال وح�شية (-1٫6
 )1٫8واالغت�صاب (� )2٫3 -1٫6أو حدوث عنف جن�سي ( )1٫4واختبار موت
مفاجئ ل�شخ�ص عزيز (( )1٫6اجلدول رقم .)3
لقد كان لدى الأربعة ع�رش ا�ضطرا ًبا التابع للـ DSM-IV/CIDI
ال�سابق للتعر�ض ,معدالت �أرجحية كبرية ,وهم الـ -1٫6( ADHD
 )1٫7وا�ضطرابات قلق االنف�صال ( )2٫0 -1٫7ونوع رهاب معني ()1٫5
وا�ضطرابات القلق العامه ( )2٫5 -2٫2و( )27٫2( PTSDاجلدول رقم .)3

جدول رقم  :3معامالت الرتاجع اللوجي�ستي العاق بالوهق (معدالت ارجحية) للتكهن ببدايات الـ  PTSDالتابع للـ  DSM-IV/CIDIبعد التعر�ض
خلربة �صادمة ()TE

الـ  TEالب�ؤري
عنف منظم
م�شاهدة �أمور وح�شية
م�شاهدة موت� /إ�صابة /اكت�شاف جثة
خمتطفني
عنف بني الأفراد
�إ�ساءة ج�سدية يف �سن الطفولة
عنف يف العالقة اجلن�سية
�رضب من جانب الزوج/الزوجة
اغت�صاب
اعتداء جن�سي
« TEخا�ص” (انظر الن�ص)
� TEأخرى
�أخرى
التعر�ض ملواد كيميائية �سامة
كوارث طبيعية
حوادث �أخرى تهدد باملوت
 TEمبا�رشة
تعدد الأفراد ( )+2امل�شاركني يف عنف ُمنظم
تعدد التعر�ض ( )+3لعنف �شخ�صي
�أي تعر�ض لعنف يف العالقة اجلن�سية
تعدد التعر�ض ( )+2لعنف يف العالقة اجلن�سية
موت مفاجئ ل�شخ�ص عزيز
الدميغرافية االجتماعية
�إناث
وجود زواج �سابق
العمر قبيل الـ TE
م�شاهدة �أمور وح�شية
اغت�صاب
اعتداء جن�سي
موت مفاجئ ل�شخ�ص عزيز
العمر قبيل ا�ضطرابات الـ DSM-IV/CIDI
ا�ضطرابات قلق االنف�صال
انواع رهاب معينة
ا�ضطرابات نق�ص االنتباه/فرط الن�شاط
ا�ضطرابات قلق عامة
PTSD
تفاعالت احلياة قبيل الـ PTSD
عنف جن�سي وموت مفاجئ ل�شخ�ص عزيز
اعتداء جن�سي وغياب /موت مفاجئ ل�شخ�ص عزيز
موت مفاجئ ل�شخ�ص عزيز وغياب االعتداء اجلن�سي
غياب االعتداء اجلن�سي واملوت املفاجئ ل�شخ�ص عزيز

كل العينة
OR

عينة فرعية بدون PTSD
�سابق
OR

1٫4
0٫6
3٫0

1٫4
0٫7
1٫8

كل العينة بدون تفاعل
OR

1٫4
0٫6
3٫4

1٫5
1٫8
3٫2

1٫5
3٫5

1٫8
1٫6

1٫5

1٫7
3٫5
1٫5
1٫8
1٫5

0٫5
0٫4
1٫8

0٫6
1٫4

0٫5
0٫5
1٫6

2٫5
6٫8
1٫6
4٫0
2٫1

3٫8
11٫5
1٫7
3٫2
2٫1

2٫7
9٫3
1٫6
3٫5
2٫2

1٫6

1٫5
1٫5

1٫6

1٫8
2٫3

1٫6
1٫6
1٫4
1٫6

2٫0

1٫7

1٫6
2٫2
27٫2

2٫5

1٫9
1٫5
1٫7
2٫2

1٫5

5٫4
12٫9
5٫7
134٫7

 -CIDIا�ستطالع ت�شخي�صي دويل ُمهيكل -PTSD ,ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة -OR ,معدالت �أرجحية
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وكانت معدالت الأرجحية العالية للـ  PTSDال�سابق ب�سبب ن�سبة الـ %3٫5
من التعر�ضات التي حتدث للمجيبني ذي � PTSDسابق الذي يقف وراء
 %40٫5من كل نوبات الـ  .PTSDلقد �أظهر التق�سيم يف امللفات متعددة
مق�صورا
املتغريات اال�سا�سية �أن هذا الت�أثري القوي للـ  PTSDال�سابق كان
ً
على الأفراد املعروفني ب�أنهم �ضعفاء ب�سبب وجود � PTSDسابق مرتبطً ا
بـ  TEلي�س متعل ًقا بخطر عايل للإ�صابة بالـ ,PTSD

اخلامتة
بالرغم من �أنه البد من التحلي بالكثري من احلذرعند تف�سري هذه النتائج,
حيث �أن بيانات ا�ستطالع الـ  WMHكانت قائمة على تقارير ا�ستباقية
ومقابالت ت�شخي�صية ُمهيكلة يديرها �أفراد عاديون� ,إال �أنه مع ذلك جند �أنه
من املده�ش �أننا ب�إمكاننا �أن ننتج خوارزمية تكهنية حيث ترتبط الغالبية
العظمي من الـ  PTSDبالـ  %10من التعر�ض للـ  TEذي �أعلى ن�سبة
خطر ُمتكهن بها .لقد كان �أقوى تكهن على الإطالق يف اخلوارزمية هو
وجود تاريخ به � PTSDسابق� ,إال �أن عدد من اال�ضطرابات النف�سية التي
أي�ضا مبثابة تكهنات هامة ,مع عدد من مقايي�س
ت�سبق التعر�ض كانت � ً
أي�ضا خ�صائ�ص الدميغرافية االجتماعية
التعر�ض ل�صدمات قبل التعر�ض و� ً
للمجيبني والبيانات حول خ�صائ�ص الـ  TEالب�ؤري.
ك��ان م��ن املمكن �أن ت����ؤدي امل��ح��دودي��ات التي �أت��ت بها الطبيعة
حتيز �صعودي يف املعدالت الأرجحية ,وذلك �إذا
اال�ستعادية للبيانات �إلى ّ
كان ب�إمكان املُجيبني الذين مت تعريفهم بكونهم ذي تاريخ مر�ضى به
� PTSDإمكانية تذكر – اكرث من غريهم  -التعر�ضات للـ  TEال�سابق
للحياة و�/أو اال�ضطرابات النف�سية .من اجلدير باالهتمام الدليل املُقدم يف
التحيز يتواجد يف حقيقة الأمر
هذه الدرا�سة الذي يقول �أن هذا النوع من
ّ
يف التقارير اال�ستعادية للأفراد الذين يعانوا من ,)33 -31( PTSD
بالإ�ضافة �إلى ذلك ,كان من املمكن �أن تكون تقديرات تركيز اخلطر متحيزة
ب�صورة ت�صاعدية باملقارنة مع تلك التي كان يمُ كن �أن تتواجد بني الأفراد
الذين قد �سعوا وراء طلب م�ساعدة يف الفرتة التي تلي مبا�رشة التعر�ض لـ
 TEيف املحاكم اجلنائية �أو موا�ضع الرعاية ال�صحية� ,إلى درجة �أن هذا
ال�سعي وراء م�ساعدة قد تكهن بوجود  PTSDالحق.
وباملقارنة مع هذه املحدودية� ,إال �أن نتائج ا�ستطالع الـ WMH
كانت هامة يف اقرتاحها �أن خوارزمية خطر ال��ـ  PTSDالتي تقوم
على و�سيلة التعليم الإلكرتوين قد ت�ساعد يف تطوير ا�ستهداف التدخالت
أي�ضا الفاعلية من حيث التكلفة التابعة ,وذلك عن
الوقائية للـ  PTSDو� ً
طريق حتديد الن�سبة ال�صغرية من الأفراد الذين تعر�ضوا لـ  TEوهم �أمام
خطر عايل للإ�صابة بالـ  PTSDالذي يقف وراء كل حاالت الـ PTSD
الالحقة� .إن الدرا�سة خا�صتنا �أكرب بكثري من كل الدرا�سات ال�سابقة التي
�سعت �إلى التكهن ببداية الـ  PTSDعن طريق البيانات التي تخ�ص �أنواع
ال�صدمة والتكهنات التي ت�سبق ال�صدمة ,وقد اظهرنا �أنه من املمكن �أن
تتكون درجة اخلطر املُركبة من تلك البيانات التي تق�سم الغالبية العظمى
من الأفراد الذين يتطور لديهم الـ � ,PTSDإلى قطاع من الب�رش يكونوا
�أمام خطر عايل بالإ�صابة.
لكن هناك احتياج �إلى التقييم اخلارجي خلوارزمية اخلطر يف العينات
امل�ستقبلية ,ويتاح يف الوقت احلايل عدد من هذه الدرا�سات املرتقبة� ,إال
�أن كل هذه الدرا�سات �أ�صغر بكثري من قاعدة بيانات ا�ستطالع WMH
ومل يقم جميعهم بتقييم النطاق الوا�سع من التكهنات التي مت اعتبارها يف
التحاليل خا�صتنا ,ومع ذلك تقرتح النتائج القوية التي مت اكت�شافها هنا
�أنه �سيكون من النافع �أن ننفذ التكرارات يف هذه الدرا�سات املرتقبة .نحن
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نعمل يف الوقت احلايل يف العديد من التحاليل التكرارية التعاونية من
لنقيم املدى الذي تتنا�سب
هذا النوع ,ونحن �شغوفني لأن نعمل مع �آخرين ّ
معه اخلوارزمية خا�صتنا يف العينات امل�ستقبلية امل�ستقلة ,بالإ�ضافة �إلى
ذلك ,نحن ن�سعى �إلى �أن نتحد مع جمموعات �أخرى لتطبيق هذه الو�سائل
املُ�ستخدمة هنا لتحديد الدقة التكهنية للخوارزمات التي تقوم على
البيانات التي تت�ضمن جمموعة ممتدة من التكهنات� ,شاملة العالمات
احليوية� .إذا كانت نتائج هذا العمل احلايل بالأمر الواعد� ,سيكون من
الالزم ت�صميم درا�سات ا�ستعادية الحقة ,بحيث تت�ضمن النطاق الكامل من
التكهنات التي اكت�شفنا �أنها هامة� .سيعمل هذا الأمر على تعجيل برنامج
عمل خوارزمات �أو�سع خلطر الإ�صابة بالـ ( PTSDوخوارزمية الحقة
للتكهن باال�ستجابات النف�سية املر�ضية االخرى للتعر�ض للـ  ,)TEوذلك
ال�ستهداف التدخالت الوقائية عرب نطاق وا�سع من املوا�ضع.
من اجلدير باملالحظة �أننا بالطبع �سنكت�شف �أن تكهنات خمتلفة
�ستكون هامة يف قطاعات خمتلفة (مثل �أفراد اجلي�ش واملُجيبني الأولني
تقدما) ,وذلك باالرتباط
يف املواقف امل�صدمة واملواطنني يف الدول الأقل ً
بـ  TEخمتلف (مثل العنف الطائفي يف مناطق احلرب �أو مناطق بها
�إره��اب �أوالكوارث الطبيعية التي تكون على نطاق وا�سع) ويف موا�ضع
املراقبة املختلفة (مثل عيادات الطوارئ امل�ؤقتة يف موا�ضع الكوارث
الطبيعية والكوارث التي من �صنع الإن�سان والعيادات الطبية يف مناطق
احلرب ووحدات ال�صدمات و�أق�سام الطوارئ) ( .)13 ,11 ,7 ,6يعني هذا
الأمر �أن تو�سيع اخلط احلايل من العمل �سي�ؤدي يف نهاية الأمر �إلى �إما
تطوير خوارزمية التكهن بالأ�رس التي تكون �أمام خطر �أو �إلى خوارزمية
�أ�سا�سية قوية ت�سمح بعمل تفاعالت معقدة بني العامة والـ  TEوموا�ضع
املراقبة.
أي�ضا �أن نكون
وعند تطوير ه��ذه اخلوارزمية� ,سيكون من الهام � ً
ح�سا�سني جتاه االختالفات يف تكاليف جمع �أنواع متعددة من البيانات
(مثل التقارير الذاتية باملقابل مع العالمات احليوية) ,وحتى البيانات
تقيم البناية ذاتها (مثل التقارير الذاتية
التي تبدو بطريقة ظاهرية ب�أنها ّ
أي�ضا
عن االندفاع باملقابل مع اختبارات املعرفة الع�صبية لالندفاع) ,و� ً
االحمال املرتبطة ب�إدارة تقييم عوامل اخلطر املٌف�صلة (فيما يخ�ص العبء
الزمني والعبء النف�سي املتمثل يف طرح ا�سئلة تف�صيلية على الأفراد ذات
طبيعية ح�سا�سة يف املرحلة التي تلي مبا�رشة التعر�ض لـ � .)TEسيكون
هناك احتياج �إلى حتاليل عميقة عن فوائد تكاليف املقاي�ضات املرتبطة
بت�ضمن وا�ستبعاد عنا�رص باهظة الثمن ومتعبة للتقييمات التي تعتمد
على قوة التكهنات.
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عند �أخذها مع بع�ضها البع�ض (.)10 -8
�أما فيما يتعلق بالعجز الع�صبي االدراكي ,فقد مت التقرير بوجود روابط
ترتاوح بني ال�صغرية والكبرية ,مع وجود عالمات عاملية عن االداء ,ويعتمد
هذا على جمال الدرا�سة وا�ستخدام نتائج ُمركبة (روابط �أعلى للنتائج املُركبة
من جماالت الإدراك الفردي) ومعدل �أداء املر�ضى (روابط �أعلى ملعدالت
الطبيب الإكلينيكي من تقارير املري�ض الذاتية) ( .)12 ,11لقد �أو�ضحت
درا�سات حديثة �أن ت�أثري ال�ضعف الإدراكي الع�صبي قد تتو�سطه القدرات
الوظيفية� ,أي املقدرة على عمل املهام املتعلقة باحلياة اليومية يف بيئة
ُمهيكلة مب�ساعدة فرد حمقق .لقد كان ت�أثري ال�ضعف الإدراكي على االداء
اليومي ,يف بع�ض الدرا�سات ,بالأمر املُهمل عندما تكون القدرات الوظيفية
أي�ضا تقدمي تقارير حول
بالأمر املُت�ضمن يف النموذج ( ,)14 ,13لقد مت � ً
نتائج متعار�ضة� ,أي عندما ال يكون هناك عالقة بني العالمات الإدراكية
الع�صبية �أو القدرات الوظيفية والأداء يف التقارير الذاتية عن احلياة العامة
(� ,)15أو وجود ت�أثري هام لأداء الإدراك الع�صبي على الأداء العام يف احلياة
اليومية يف ظل غياب ت�أثري القدرات الوظيفية (.)16
ُيعترب الإدراك االجتماعي يف الوقت احلايل جماال م�ستقال ب�صورة
كبريا من الوظائف
جزئية عن اداء الإدراك الع�صبي ,وهو يت�ضمن
نظاما ً
ً
النف�سية التي ت�تراوح بني املالحظات االجتماعية والإدراك العاطفي
أي�ضا تقارير حول العالقة
وحتى نظرية العقل ( .)18 ,17لقد كان هناك � ً
بني العجز يف الإدراك االجتماعي والأداء االجتماعي واملهني الذي يت�سم
بالعجز ( ,)20 ,19 ,17وبح�سب بع�ض الدرا�سات ,يعمل الإدراك االجتماعي
على تخفيف ت�أثري بع�ض العجز الإدراكي الع�صبي على االداء اليومي (,21
.)22
أي�ضا بنتائج اداء املري�ض (,9
لطاملا كانت االعرا�ض ال�سلبية مرتبطة � ً
 ,)24 ,23وقد مت تقدمي تقارير على كِ ال من العالقات املبا�رشة وتلك الغري
مبا�رشة بني جماالت الأمرا�ض النف�سية واالداء يف احلياة العامة (.)13 ,7
أي�ضا تقدمي دليال حول دور االعرا�ض ال�سلبية كو�سيط لت�أثري املتغريات
ومت � ً
الأخرى (�أي ال�سعة الإدراكية الع�صبية �أو االدائية) على االداء يف احلياة
العامة (� ,)25 ,9إال �أنه قد متنع العديد من حمدوديات الدرا�سات الأخرى
تقدمي ا�ستنتاجات قوية وتعميمات .يف حقيقة الأمر لطاملا كانت االعرا�ض
ال�سلبية ُتعترب مبثابة كيان وحدوي ,بينما تقرتح �أحدث الدرا�سات �أن هذه
االعرا�ض متغايرة وتت�ضمن عاملني على الأقل ,وهما «انعدام الإرادة»
و»التعبريات العاطفية ال�ضعيفة» ,التي قد تدعمها العديد من الركائز
الفيزيولوجية ( )27 ,26و ُتظهر عالقات خمتلفة لنتائج االداء (,)23
بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد مت توجيه الكثري من النقد �إلى املقايي�س �شائعة
اال�ستخدام لتقييم االعرا�ض ال�سلبية ,وذلك ب�سبب ت�ضمنها لبنود تعمل على
تقييم الإدراك الع�صبي والرتكيز على اجلوانب ال�سلوكية ,بعك�س اخلربات
الداخلية ,وهذا الأمر قد ي�ؤدي �إلى روابط غري حقيقية مع مقايي�س نتائج
االداء (.)29 ,28
أي�ضا تقدمي تقارير حول وجود ت�أثري للأعرا�ض ال�سلبية على
لقد مت � ً
االداء اليومي ملر�ضى الف�صام (� ,)32 ,30إال �أنه قد مت العثور ب�صفة عامة
على عالقة بني هذا وتلك فقط عندما قامت الدرا�سات بفح�ص عالمات
مو�ضوعية عن االداء اليومي ( ,)33 ,13مما يقرتح �أن االكتئاب ي�ؤثر
أي�ضا من
على التقدير الذاتي للفرد عن االداء ,لكن لي�س االداء «احلقيقي»ً � .
املمكن ان ت�ؤثر اعرا�ض االكتئاب على االداء ,وذلك عن طريق تدخلها يف
دوافع الفرد وقدرته على تنظيم ذاته يف الأن�شطة اليومية ,ومن هذا املنطلق
جند �أن التقييم املتزامن لأعرا�ض االكتئاب واالعرا�ض ال�سلبية بالأمر الهام

لتو�ضيح الإ�سهام الن�سبي ملجايل االمرا�ض النف�سية على االداء اليومي.
بالإ�ضافة �إلى التغيريات التي مت �رشحها فيما �سبق ,جند �أن بع�ض
تقاريرا تقول ب ��أن املر�ضى ذي �شدة مر�ضية يمُ كن
الدرا�سات قدمت
ً
مقارنتها ,قد يختلفوا فيما يخ�ص االداء اليومي ,وذلك ب�سبب االختالفات
يف امل�صادر ال�شخ�صية (� ,)36 ,34أما املرونة فهي مبثابة هيكل يت�ضمن
العديد من جوانب امل�صادر ال�شخ�صية ,وهي ُتعرف بكونها �سمة �شخ�صية
أي�ضا عملية ديناميكية للت�أقلم
للحماية من اال�ضطرابات النف�سية ,وهي � ً
مع ظروف احلياة التي بها الكثري من التحدي (� ,)40 -37أما لدى مر�ضى
الف�صام ,فقد مت تقدمي الكثري من التقارير التي تدعم وجود عالقة كبرية
بني املرونة واالداء النف�سي االجتماعي ( ,)41بالإ�ضافة �إلى ذلك قد مت
العثور على مرونة �أ�سا�سية منخف�ضة بني الأف��راد الذين هم �أم��ام خطر
متزايد للإ�صابة ب�أمرا�ض الذهان ال�رصيح ,وذلك �أقل من الأفراد الذين مل
أي�ضا املرونة بتعلق مر�ضى
يتطور بهم املر�ض ( ,)42وبالتايل فرتتبط � ً
الف�صام بخدمات ال�صحة النف�سية ,وهو الأمر الذي يمُ كن �أن ي�ؤثر على االداء
اليومي (.)43
وبالرغم من �أنه يت�ضح �أن االداء اليومي يت�أثر بال�سياق املجتمعي,
الذي يت�ضمن التعوي�ض عن الإعاقة وفر�ص عمل �أو ت�سكني ودعم �سكني
والعديد من عنا�رص الو�صمة واالجتاهات (� ,)2إال �أن تعريف �أكرث امل�ؤ�رشات
تنا�س ًبا لتحديد �شدة هذه االختالفات ,لي�س بالأمر ال�سهل ,و�أن تقييم اداء
الفرد بالأخذ يف االعتبار العمل �أو الت�سكني مثال ,البد �أن يت�ضمن فر�ص
أي�ضا �إتاحية
للعمل �أو الت�سكني يف املنطقة التي يعي�ش فيها املري�ض و� ً
الدعم االجتماعي ,مثل راتب عن االعاقة .لقد قدمت درا�سة حديثة تقول
�أنه ُيحتمل �أن تقوم اختالفات نتائج الت�سكني على االختالفات يف �أنظمة
اخلدمات االجتماعية ( ,)44وباملثل ,لقد ظهر يف درا�سة قامت على مر�ضى
الف�صام يف فرتة املتابعة املكونة من عامني بعد مرورهم ب�أول نوبات
تدعيما
الف�صام �أن الذين يتلقون معونة حكومية عن الإعاقة �أو يتلقوا
ً
من �أ�رسهم ,كانوا يعي�شوا بال اعتماد على غريهم ( ,)45يف حقيقة الأمر,
يبدو �أنه من املحتمل �أن يكون للتدخالت التي تع ّدل من م�ستوى الدعم
أثريا على االداء اليومي ملر�ضى الف�صام.
االجتماعي ت� ً
لقد مت العثور على م�ستوى عايل من الو�صمة الداخلية – وهي الو�سيلة
التي يتمكن بوا�سطتها مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية ال�شديدة من توقع وجود
رف�ض اجتماعي ويعتربون �أنف�سهم اع�ضاء ذي قيمة قليلة يف املجتمع –
وذلك يف ارتباطها مب�ستوى منخف�ض من الأمل والتمكني والتقدير الذاتي
والكفاءة الذاتية وج��ودة احلياة والدعم االجتماعي وااللتزام بالعالج
أي�ضا
( ,)49مما يقرتح وجود ت�أثري لهذه االختالفات على االداء اليومي ,و� ً
االحتياج �إلى االخذ يف االعتبار لهذا الأمر يف الدرا�سات املتعلقة بالأمر.
يت�ضح من الدليل ال��ذي مت تلخي�صه �أن االداء اليومي لدى مر�ضى
الف�صام يعتمد على عدد من االختالفات التي يرتبط بع�ضها باملر�ض
ويرتبط بع�ضها الآخر بامل�صادر ال�شخ�صية ,بينما يرتبط الأكرثية بالبيئة
التي يعي�ش فيها الفرد .يف �ضوء هذا التعقد ,جند �أنه من ال�رضوري �أن نعترب
كل هذه اجلوانب حتى نتمكن من درا�سة �إ�سهاماتهم املُحتملة.
نحن نقدم يف هذه املقالة تقاريرا عن درا�سة �إيطالية متعددة املراكز
ت�ستهدف �إلى تعريف العوامل التي ت�ؤثر على االداء اليومي ملر�ضى الف�صام
وتقدمي �إ�سهاماتهم الن�سبية ,لقد مت اختيار عوامل الت�ضمن يف �ضوء ا�ستطالع
أي�ضا يف �ضوء اخلربات االكلينيكية ,ومت بعد
الدرا�سة التي مت تلخي�صها و� ً
ذلك جتميعها يف ثالثة فئات ,وهي االختالفات التي تتعلق باملر�ض
وامل�صادر ال�شخ�صية واالختالفات التي تتعلق بال�سياق .لقد تكهنا بوجود
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عالقة هامة بني �ضعف االداء اليومي و�شدة االعرا�ض ال�سلبية وال�ضعف
الإدراكي ,مثال �أنه كلما ا�شتدت االعرا�ض ال�سلبية وال�ضعف الإدراكي كلما
�ضعف االداء اليومي .ففيما يخ�ص االعرا�ض ال�سلبية ,نحن نتوقع �أن انعدام
الإرادة �س ُيظهر ارتباطً ا �أقوى بالأداء اليومي �أكرث من التعبريات العاطفية
أي�ضا وج��ود راب��ط بني الإدراك الع�صبي واالداء
ال�ضعيفة ,وقد توقعنا � ً
اليومي ,وهو الذي يهد�أ ب�صورة كلية �أو جزئية عن طريق الإدراك االجتماعي
أي�ضا �أن االختالفات التي مت ت�ضمنها بني
والقدرات الوظيفية .لقد افرت�ضنا � ً
امل�صادر ال�شخ�صية ,تعمل على تخفيف ت�أثري االعرا�ض وال�ضعف الإدراكي
على االداء اليومي ,وب�سبب قلة البيانات التي ت�أتي من الدرا�سات ,كان من
ال�صعب ب�صورة كبرية �أن نتكهن �أي من االختالفات التي تتعلق بالبيئة
مبا�رشا بالأداء اليومي ,ومع ذلك لقد توقعنا
مبا�رشا �أو غري
ُتظهر ارتباطً ا
ً
ً
�أنه �سيكون لوجود �شبكة اجتماعية كبرية و�إتاحة املحفزات االجتماعية
والأ�رسية ,ت�أثري حمب ًبا على االداء ,و�أن الو�صمة الداخلية �ستعمل على
تخفيف ت�أثري االعرا�ض وال�ضعف الإدراكي على االداء.
لقد مت خماطبة العديد من حمدوديات الدرا�سات ال�سابقة يف هذه
أي�ضا ا�ستخدام مقيا�س االعرا�ض ال�سلبية الوجيز (,BNSS
الدرا�سة ,وقد مت � ً
 )28لتقييم االعرا�ض ال�سلبية ,وهي �أداة مت تطويرها حديثًا و�صُ ممت
للتغلب على املحدوديات التي مت ذكرها �ساب ًقا للمقايي�س ذات اال�ستخدام
ال�شائع لتقييم االعرا�ض ال�سلبية .لقد مت تقييم اعرا�ض االكتئاب وتلك
التي تكون خارج ال�سبيل الهرمي ,وذلك للت�أكد من ت�أثريهم املُحتمل على
االعرا�ض ال�سلبية واالداء اليومي ,وقد مت اختيار الـ �( MATRICSأبحاث
يف املقايي�س والعالج لتح�سني الإدراك يف حالة الف�صام) ,وهي بطارية
التوافق الإدراكي ( ,)MCCBوذلك لعمل تقييمات الأداء ,وذلك لأنها
ُتعترب بطارية االع�صاب النف�سية احلديثة لأغرا�ض البحث يف الف�صام (,50
أي�ضا عمل تقييم كامل جلوانب خمتلفة من الإدراك االجتماعي,
 .)51لقد مت � ً
مت�ضمنة الذكاء الوجداين والإدراك��ي العاطفي ونظرية العقل ,وت�ضمنت
الدرا�سة امل�صادر ال�شخ�صية والعوامل املتعلقة بالبيئة.
ويف �ضوء م�صاعب التعريف وقيا�س االداء اليومي ( ,)2مت اختيار
مقيا�س امل�ستويات امل��ح��ددة ل�ل��أداء ( )SLOFلقيا�س نتائج احلياة
االجتماعية واملهنية واليومية ( ,)52وهي الأداة التي مت ت�صديقها من
جانب جلنة من اخل�براء الذين مت ت�ضمنهم يف مبادرة فاعلية النتائج
اليومية ( )VALEROباعتبارها مقيا�س منا�سب للأداء اليومي (,12
.)53
وب�سبب العدد الكبري للمتغريات املت�ضمنة ,مت ت�صميم درا�سة كبرية
متعددة املراكز حتى يتم ت�ضمنها يف  26عيادة نف�سية جامعية و�/أو مراكز
مري�ضا بالف�صام.
ال�صحة النف�سية التي ت�سع الى ما ي�صل �إلى 1000
ً

الو�سائل
امل�شاركني
لقد مت تعيني امل�شاركني يف الدرا�سة من بني املر�ضى الذين يعي�شون
يف املجتمع ويظهرون بدون انقطاع يف الوحدات اخلارجية يف  26عيادة
نف�سية و�/أو ق�سم �صحة نف�سية جامعية ,وكانت معايري الت�ضمن وجود
ت�شخي�ص بالف�صام بح�سب الـ  DSM-IVيكون قد مت ت�أكيده با�ستخدام
ن�ص املري�ض يف املقابلة الإكلينيكية املُهيكلة التابعة للـ DSM-IV
و�أن يرتاوح العمر بني الثامنة ع�رش وال�ستة وال�ستني� .أما معايري اال�ستثناء
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فهي وجود تاريخ مر�ضي به �صدمة ر�أ�سية مع فقدان الوعي وتاريخ مر�ضى
به تخلف عقلي يرتاوح بني ال�شديد واملتو�سط �أو مر�ض ع�صبي ,ووجود
تاريخ مر�ضي به �إ�ساءة ا�ستخدام الكحوليات و�/أو العقاقري على مدار ال�ستة
أي�ضا �أن يكون املري�ض – يف حالة الإناث  -حامال �أو
�أ�شهر ال�سابقة و� ً
أي�ضا حدوث
أي�ضا وجود عجز يف تقدمي موافقة ر�سمية و� ً
ُمر�ضعة وكذلك � ً
تعديل يف العالج و�/أو االحتجاز بامل�ست�شفى ب�سبب تفاقم االعرا�ض على
مدار ال�ستة �أ�شهر ال�سابقة.
وقد وقع كل املر�ضى على موافقة ر�سمية للم�شاركة يف هذه الدرا�سة
تو�ضيحا �شامال عن �إجراءات الدرا�سة و�أهدافها.
بعد ح�صولهم على
ً

الإجراءات
لقد مت احل�صول على موافقة بروتوكول الدرا�سة من جلنة الأخالقيات
املحلية ملراكز امل�شاركة ,وقد �أ�ستمر التعيني من مار�س عام  2012حتى
�سبتمرب من عام .2013
لقد قام املر�ضى الذين مت ت�ضمنهم ب�إكمال التقييمات يف ثالثة �أيام
بح�سب اجلدول التايل :جتميع بيانات الدميغرافية االجتماعية والتقييم
املر�ضي النف�سي والتقييم الع�صبي يف اليوم الأول يف فرتات ال�صباح� ,أما
يف اليوم الثاين فتم تقييم االداء الع�صبي االدراكي والإدراك االجتماعي
والقدرة الوظيفية ,وذلك يف فرتات �صباحية ,بينما قد مت تقييم امل�صادر
ال�شخ�صية والو�صمة املُدركة ,وذلك �إما يف �صباح اليوم الثالث (يف فرتة
ال�صباح �أو امل�ساء) �أو يف م�ساء اليوم الأول �أو الثاين ,وذلك بح�سب تف�ضيل
املري�ض .وفيما يخ�ص تقييم االداء اليومي ,فكان يتم دعوة مقدم الرعاية
الأ�سا�سي للمري�ض لين�ضم �إلى واحدة من الفرتات.

�أدوات التقييم
تقييم العوامل التي تتعلق باملر�ض
لقد مت ملء ا�ستمارة �إكلينيكية ببيانات عن العمر عند بداية املر�ض
وم�سار املر�ض والعالج وا�ستخدام كل م�صادر املعلومات املتاحة (املري�ض
واال�رسة وال�سجالت الطبية والعاملني يف جمال ال�صحة النف�سية).
أي�ضا لقد قمنا با�ستخدام مقيا�س االعرا�ض ال�سلبية والإيجابية
� ً
( )54 ,PANSSلتقييم �شدة االع��را���ض ,وقمنا بح�ساب نتائج �أبعاد
«االختالل» و«االعرا�ض الإيجابية» ,وذلك بح�سب حل عامل  5الإجماعي
الذي طرحه والورك و�آخرون (.)55
لقد مت تقييم االعرا�ض ال�سلبية با�ستخدام الـ  BNSSالذي ت�ضمن 13
أي�ضا خم�سة من
بن ًدا ,ترتاوح بني ال�صفر (طبيعي) و( 6الأكرث �ضعفًا) و� ً
جماالت االعرا�ض ,وهي انعدام التلذذ وقلة الن�شاط االجتماعي وانعدام
الإرادة وتبلد امل�شاعر واحلُب�سة .1لقد مت تثبيت الن�سخة الإيطالية من
املقيا�س كجزء من ال�شبكة الإيطالية للبحث يف جمال �أن�شطة الذهان.
وبالتوافق مع �أبحاث �سابقة ( ,)56 ,28لقد مت تقييم املجاالت با�ستخدام
املقيا�س املُحمل بـ «انعدام الإرادة» املكون من انعدام التلذذ وقلة الن�شاط
االجتماعي وانعدام الإرادة وحممل على الناحية الأخرى «تعبريات عاطفية
�ضعيفة» ,وتت�ضمن هذه تبلد امل�شاعر واحلُب�سة.
ومت تقييم اعرا�ض االكتئاب با�ستخدام مقيا�س كاجلاري لالكتئاب

لقيا�س الف�صام ( ,)57 ,CDSSوه��ذا مبثابة مقيا�س تقييمي لتقييم
م�ستوى االكتئاب لدى الأفراد من مر�ضى الف�صام.
لقد مت تقييم االعرا�ض التي خارج ال�سبيل الهرمي با�ستخدام مقيا�س
هانز التقييمي ( ,)58 ,SHRSوهو مبثابة مقيا�س تقييمي متعدد الأبعاد
يتكون من �أربعة مقايي�س فرعية ,وه��م ف��رط احل��راك والباركن�سونية
(الرعا�ش) وتعذر اجللو�س (التململ) والدي�ستونيا (االختالالت) ,وقد ت�ضمن
كل مقيا�س فرعي بن ًدا �أو �أكرث وكانت النقاط ترتاوح بني ال�صفر (غائب)
و�( 6شديد).
لقد مت تقييم الوظائف الع�صبية االدراكية با�ستخدام الـ ,MCCB
وتتكون هذه البطارية من اختبارات لتقييم �سبعة جماالت �إدراكية حمددة,
وهي �رسعة االداء واالنتباه/اليقظة والذاكرة العاملة والتعلّم اللفظي
والتعلّم املرئي والإدراك االجتماعي واال�ستنتاج وحل املع�ضالت.
لقد مت ت�ضمن تقييم الإدراك االجتماعي ,وهو الذي مت ت�ضمنه ب�صورة
جزئية يف اختبار الذكاء الوجداين التابع لـ  MCCBماير �سالويف
كارو�سو ويعمل على تقييم اجلانب العاطفي من جانب االختبار التعريفي
للعواطف الوجهية ( )59 ,FEITواختبار يقظة اال�ستدالل االجتماعي
( ,)60 ,TASITوهو مبثابة اختبار لنظرية العقل.

تقييم امل�صادر ال�شخ�صية
لقد مت تقييم املرونة با�ستخدام مقيا�س ال�صمود للبالغني (,RSA
 ,)61وهو مقيا�س ذاتي الإدارة ويت�ضمن  33بن ًدا يعمل على اختبار عوامل
التفكري الوقائي التي بني الأف��راد وتلك التي بداخل الفرد ,وذلك بهدف
التكيف عند مواجهة حمن نف�سية اجتماعية .وجند �أن البنود ُمرتبة
ت�سهيل ّ
يف �ستة عوامل ,وهم �إدراك الذات و�إدراك امل�ستقبل وامل�صادر االجتماعية.
ولكي نتجنب تداخل مقايي�س �أخ��رى ,قمنا با�ستثناء عوامل «الأ�سلوب
املُهيكل» و«امل�صادر االجتماعية» ,من التحليل.
لقد قمنا با�ستخدام مقيا�س الدخول على اخلدمات ( ,)62 ,SESوهو
مبثابة �آداه مكونة من  14بن ًدا ,ومنظمة على مقيا�س ليكريت املكون من
 4نقاط (حيث تعك�س الدراجات العالية م�ستويات عالية من ال�صعوبة يف
الدخول يف اخلدمات) ,مت ا�ستخدامه لدرا�سة عالقات املري�ض مع خدمات
ال�صحة النف�سية .ومت تنظيم البنود يف �أربعة مقايي�س فرعية ,وهم الإتاحية
والتعاون وطلب امل�ساعدة وااللتزام بالعالج .نحن ن�ستخدم يف هذه املقالة
التي بني يديك الناجت الإجمايل الذي تقدمه الأداة.

تقييم العوامل التي ترتبط بالبيئة
لقد مت عمل ا�ستطالع الدميغرافية االجتماعية لغر�ض حمدد وهو
لتجميع بيانات حول الفئة العمرية والنوع واحلالة االجتماعية والتعليم
والت�سكني وع��وائ��د الطعام وا�ستخدام العقاقري واحل��ال��ة االقت�صادية
االجتماعية و�إتاحية املعونة احلكومية عن الإعاقة ووج��ود حمفزات
اجتماعية و�أ�رسية.
لقد مت حتديد احلالة االقت�صادية االجتماعية من م�ستوى التعليم
ونوعية عمل الآباء ,وكنا نقي�س م�ستوى التعليم على مقيا�س مكون من �سبعة
م�ستويات ( =1تعليم ابتدائي =7 ,درجة تخ�ص�ص) وكان ُيقيم نوع العمل
أي�ضا
على �سبعة م�ستويات ( =1عامل =9 ,مركز �إداري عايل امل�ستوي) .مت � ً
ح�ساب قائمة هولينج�شيد باعتبارها متو�سط م�ؤ�رشات الوالدين (.)63

لقد ا�ستخدمنا ا�ستطالع ال�شبكة االجتماعية ( )64 ,SNQلتقييم
اجلوانب الكمية واملُهيكلة لل�شبكة االجتماعية اخلا�صة بامل�شاركني ,كان
هذا مبثابة ا�ستطالع ذاتي املراقبة يت�ضمن  15بن ًدا مت تقييمه على مقيا�س
ومكون من �أربعة
دائما)ُ ,
مكون من �أربعة نقاط ( =1لي�س على الإطالقً =4 ,
عوامل ,وهم جودة االت�صاالت االجتماعية وتواترها والدعم االجتماعي
العملي والدعم العاطفي ومدى جودة العالقة القوية فيما بينهم.
لقد مت ا�ستخدام الو�صمة الداخلية اخلا�صة باملر�ض االجتماعي
( )65 ,ISMIلتقييم خربة الو�صمة والرف�ض الذاتي الداخلي ,وهو يتكون
من  29بن ًدا وخم�سة مقايي�س فرعية للتقييم الذاتي للخربة املو�ضوعية
قيم كل بند على مقيا�س ليكريت املكون من �أربعة
للو�صمة ,وك��ان ُي ّ
م�ستويات ,حيث ت�شري النتائج العالية �إلى م�ستويات عالية من الو�صمة
الداخلية.

تقييم القدرات الوظيفية واالداء اليومي
لقد مت تقييم القدرات الوظيفية با�ستخدام الن�سخة املُ�صغرة من
التقييم الوجيز للمهارات التي تقوم على االداء التابع جلامعة �سان دييجو
بكاليفورنيا ( ,)66 ,UPSA-Bوهو مبثابة �أداه تقوم على االداء لتقييم
«املهارات املالية» (مثل عد الأموال وت�سديد الفواتري) و«مهارات التخاطب»
(مثل االت�صال برقم هاتفي طل ًبا للنجدة �أو �إعادة ترتيب موعد عن طريق
الهاتف) ,وقمنا با�ستخدام املجموع الكلي ,الذي يرتاوح من ال�صفر وحتى
 ,100يف التحاليل الإح�صائية.
أي�ضا بتقييم االداء اليومي با�ستخدام امل�ستوى املحدد من
قمنا � ً
مقيا�س االداء ( ,)SLOFوهو مبثابة اداه ُمهجنة تعمل على درا�سة العديد
من جوانب االداء وتقوم على التقييم اال�سا�سي ملقدم الرعاية الذي يخ�ص
ال�سلوك واداء املر�ضى ,وهو يتكون من  43بن ًدا ويت�ضمن املجاالت التالية:
الكفاءة اجل�سدية واملهارة يف العناية بالذات والعالقات بني الأفراد والقبول
الت�سوق وا�ستخدام املوا�صالت
االجتماعي والأن�شطة االجتماعية (مثل
ّ
العامة) وقدرات العمل .وقد �أ�شارت النتائج العالية �إلى اداء �أف�ضل� .أما يف
الدرا�سة خا�صتنا ,فقد قمنا با�ستجواب القريب الأ�سا�سي للمري�ض ,وهو –
كاملعتاد – الفرد الأكرث والأقرب توا�صال مع املري�ض يف البيئة الإيطالية,
وقد مت تثبيت الن�سخة الإيطالية من املقيا�س (.)67

تدريب الباحثني
لقد قمنا بتدريب باحث واحد على الأقل يف كل جمموعة لكل فئة من
املتغريات (العوامل التي ترتبط باملر�ض وامل�صادر االجتماعية والعوامل
التي ترتبط بالبيئة) ,ولكي نتجنب ت�أثريات الهيمنة ,مل نقم بتدريب ذات
الباحث يف �أكرث من فئة.
وقد مت تقييم ال�صالحية التي بني التقييمات با�ستخدام الكابا التابعة
لكوهني للمتغريات الفئوية ومعامالت الروابط التي بني املجموعات
(� )ICCأو ن�سب املوافقة للمتغريات امل�ستمرة .وقد وجدنا موافقة ممتازة
بني التقييمات ,وذلك للـ ( SCID-I-Pالكابا التابعة لكوهني= ,)0٫98
والحظنا وجود موافقة ترتاوح بني اجليد واملمتاز بني املقيمني ,وذلك للـ
 ,0٫99 -0٫55 =SLOF (ICCن�سبة املوافقة =  ,)%100 -70٫1والـ
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 )0٫98 -0٫81 =BNSS (ICCوالـ ,0٫96 -0٫61 =PANSS (ICC
ن�سبة املوافقة=  )%93٫5 -67٫7والـ )0٫90 -0٫63 =CDSS (ICC
والـ .)0٫87 =MCCB (ICC

التحاليل الإح�صائية
لقد مت تلخي�ص اخل�صائ�ص الدميغرافية والإكلينيكية للم�شاركني يف
الدرا�سة ونتائج املقايي�س ,حيث كان الـ  SD+املتو�سط والنطاق الو�سطي
ونطاق ال�رشائح الربعية والن�سب ,بالأمر املالئم.
ومت ا�ستخدام منوذج املعادلة املُهيكلة ( )SEMالختبار عالقات
املتغريات املالزمة للمر�ض وامل�صادر ال�شخ�صية والبيئة بالأداء اليومي.
ويكن تف�سري ه��ذه النماذج باعتبارها جمموعة من من��اذج الرتاجع
مُ
املتزامن املتعددة ,حيث تقف املتغريات كم�ؤ�رش �إلى النتائج .وكخطوة
�أولية ,قمنا بدرا�سة الرابط الزوجي وقالب التغاير (ماتريك�س) ملتغريات
الدرا�سة ,وبتقدمي العدد الكبري من احلاالت ,مت تف�سري الروابط بالأخذ يف
احل�سبان القيمة املطلقة ملتعامل الرتابط ولي�س �أهميته ,وقد �أخرتنا �أن
نعترب معامالت العالقة بني التكهنات واملقايي�س الـ  SLOFالتي تزيد
عن وت�ساوي  0٫20باعتبارها جديرة بالثقة.
وحيث �أنه من املمكن �أن يرتبط متغريين يف الـ  SEMعن طريق طرق
عديدة ,مت تقدير الت�أثريات املبا�رشة وجمموع الت�أثريات؛ فالت�أثري املبا�رش
هو العالقة بني متغريين ال يتو�سطهم �أي متغري �آخر يف النموذج ,بينما
�أن الت�أثري الغري مبا�رش ملتغري ما على متغري �آخر هو عالقة يتو�سطها
متغري واحد �أو �أكرث على مدار م�سار حمدد ويتم ح�سابه بكونه ناجت عن كل
الت�أثريات املبا�رشة� .أما الت�أثري الكلي فهو جمموع كل الت�أثريات املبا�رشة
والغري مبا�رشة.
يمُ كن تف�سري القيم الو�سيطة يف النموذج – وهي التي تقدم معلومات
عن العالقات بني املتغريات – باعتبارها قدر الرتاجع املعياري ,كما يف
مناذج الرتاجع الطويل .ومت احل�صول على روابط �أكرب مرتني ( )R2لكل
متغري باطني النمو ,وذلك لتقدير قدر املتغريات التي يبينها التكهن بها,
أخريا لقد مت درا�سة املعامالت املعيارية للت�أثريات الغري مبا�رشة ,وذلك
� ً
لتقييم ت�أثريات الو�ساطة .وتقرتح الت�أثريات الهامة �أن الو�ساطة بالأمر
املتواجد و�أن الو�ساطة الكاملة لي�ست هامة فيما بعد ,وهذا كما ي�شري �إليها
امل�سار املبا�رش.
من مميزات الـ  SEMهو ا�ستخدام املتغريات الباطنية ,ويت�ضمن هذا
ا�ستخدام �أكرث من متغري واحد لعمل خريطة لنظرية ُمهيكلة ,وبالتايل ن�سهل
تقليل �أخطاء املقايي�س ونقدم تقدير �أكرث دقة عن القيمة احلقيقية للكيان
�أكرث مما يمُ كن عند ا�ستخدام متغري واحد.
لقد قمنا يف ه��ذه ال��درا���س��ة بتعريف الإدراك الع�صبي والإدراك
االجتماعي واملرونة واالداء اليومي ( )SLOFبكونها متغريات باطنية,
وقد تت�ضمن الإدراك الع�صبي جماالت الـ  MCCBوهم «�رسعة االداء»
و«االنتباه» و«الذاكرة العاملة» و«الذاكرة اللفظية» و«الذاكرة املرئية»
و«حل املع�ضالت» ,وقد توافق الإدراك االجتماعي مع جمموع الـ FEIT
والـ  TASITوالـ  ,MSCEITوت�ضمنت املرونة «�إدراك الذات» و«�إدراك
امل�ستقبل» و«الكفاءة االجتماعية» و«التما�سك الأ�رسي» ,بينما قد عك�س
الـ  SOFاخلم�سة جماالت التابعة للمقيا�س� ,أي «مهارات العناية الذاتية»
و«العالقات بني الأفراد» و«القبول االجتماعي» و«الأن�شطة املجتمعية»
و«قدرات العمل».
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�أما فيما يخ�ص �أغرا�ض الـ  ,SEMفقد مت جعل الإدراك الع�صبي
معايريا وذلك باعتبار
والإدراك االجتماعي واختالفات القدرات الوظيفية,
ً
البيانات الق�ص�صية الإيطالية ,وقد مت حتويل كل االختالفات الأخرى �إلى
نتائج الـ  .Zقمنا � ً
أي�ضا بت�شفري راتب الإعاقة احلكومي باعتباره متغيرّ
منق�سم �إلى ق�سمني (نعم /ال) ,ومت ا�ستخدام املحفزات الأخرى ,التي تت�ضمن
أي�ضا الرتاجع يف قائمة
الدعم املايل و�/أو الدعم العملي من الأ��سرة ,و� ً
البطالة ,باعتبارها متغيرّ عددي ,يرتاوح من ال�صفر وحتى .3
�أما لتعريف منوذج الـ  SEMالأويل ,افرت�ضنا وجود عالقات بني
املتغريات تكون مت�سقة مع الأبحاث التي مت ن�رشها؛ فقد قمنا باالفرتا�ض
ب�صفة خا�صة �أن االمرا�ض النف�سية (التي تت�ضمن اعرا�ض �إيجابية وحدوث
االختالل واالعرا�ض ال�سلبية واالكتئاب) والإدراك الع�صبي واالعرا�ض
خ��ارج ال�سياق الهرمي واملحفزات واحلالة االقت�صادية االجتماعية,
�ستتكهن بحالة االداء ,وذلك ب�صورة مبا�رشة وغري مبا�رشة عن طريق
تو�سط الإدراك االجتماعي والقدرات الوظيفية ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,اقرتحنا
ّ
�أوال �أن الـ  SESواملرونة والـ � ISMIسيكونون و�سطاء عالقة التكهنات
مع االداء ,وقد قمنا باختبار هذه الفر�ضية يف النموذج.
�أما النموذج النهائي فقد مت التو�صل �إليه عن طريق �إزالة الت�أثريات
الغري هامة والروابط التي بني التكهنات التي تقل عن  0٫20واختبار
االفرتا�ضات البديلة يف العالقات بني الو�سطاء .وقد مت تقدير النموذج
الأن�سب با�ستخدام قائمة التنا�سب الن�سبية ( )68 ,CFIوقائمة تاكر لوي�س
( )69 ,TLIوجذر متو�سط م�ضاعفة خط�أ التقدير التقريبي (,RMSEA
 .)70تعك�س قيمتي الـ  TLIوالـ  CFIالأكرب من  0٫90التنا�سب املقبول,
وت�شري القيم التي تزيد عن � 0٫95إلى تنا�سب جيد ( ,)71بينما ت�شري قيمة
الـ  RMSEAالأ�صغر من � 0٫05إلى تنا�سب منوذجي قريب� ,أما القيم
التي تزيد عن  0٫08فتقرتح وجود خط�أ ن�سبي يف التقدير التقريبي للخط�أ
لدى العامة ,والقيمة التي تزيد عن  0٫10فت�شري �إلى تنا�سب �ضعيف (.)72
كان يتم تقييم العالمات الأن�سب ب�صورة جتميعية ,مثال �أن القائمة الفردية
التي تقع خارج النطاق املقبول ,مل يكن يتم اعتبار �أنها تعك�س تنا�سب
منوذجي �ضعيف ,وذلك يف ظل �أن الإح�صائيات الأخرى قد �أ�شارت �إلى
تنا�سب منوذجي جيد .لقد مت تنفيذ قوة التحاليل با�ستخدام معيار ماك
كالوم و�آخ��رون ( )73الختبار افرتا�ض عدم التنا�سب القريب التابع لـ
أي�ضا مقارنة �أف�ضل �أن�سب النماذج با�ستخدام معيار
 .RMSEAمت � ً
بيانات �أكايك ( ,)74 ,AICوهذه القائمة لي�س لها م�ستقطعات ويمُ كن
تف�سريها فقط عند مقارنة منوذجني خمتلفني .وي�شري الـ  AICاملنخف�ض
�إلى تنا�سب منوذجي �أف�ضل.
وقد مت عمل التحاليل با�ستخدام  ,Stataالن�سخة  13٫1و,Mplus
الن�سخة .7٫1

النتائج
مري�ضا مت فح�صه,
مري�ضا م�ؤهال من بني 1691
لقد كان هناك 1180
ً
ً
مري�ضا قبل
وقد رف�ض  202من ه�ؤالء �أن ي�شاركوا ,بينما قد خرج 57
ً
ذكرا
(641
التحاليل
مري�ضا يف هذه
�إكمال الإجراءات ,ومت ت�ضمن 921
ً
ً
و� 280أنثى) .جند البيانات حول املتغريات املتعلقة بالأمرا�ض يف اجلداول
رقم  1و ,2وقد تلقى �أغلب املر�ضى تقري ًبا العقاقري امل�ضادة للذهان من
عالجا متكامال� ,أي تدخالت
اجليل الثاين ,وبينما تلقى ربع واحد منهم
ً
نف�سية اجتماعية بالإ�ضافة �إلى العالج الدوائي (�شامال �إع��ادة ت�أهيل

�إدراكي وتثقيف نف�سي وتدريب حول املهارات االجتماعية وجمموعات
امل�ساعدة الذاتية �أو تقدمي عمل وت�سكني).
�أما البيانات حول امل�صادر ال�شخ�صية والعوامل املتعلقة بالبيئة
والقدرات الوظيفية وجمموع مقيا�س � ,SLOFسنجده يف اجلدول رقم
 .3لكن وب�صفة عامة ,لقد �أظهر امل�شاركون يف الدرا�سة درجة جيدة من
ال�ضعف الوظيفي ,وقد ت�ضمنت جماالت الـ  SLOFالتي ُتبني درجة جيدة
من ال�ضعف ,العالقات �شخ�صية واالن�شطة االجتماعية والقدرات الوظيفية.
لقد �أو�ضحت درا�سة قالب الروابط ذات املتغريين �أن احلالة االقت�صادية
واالجتماعية (قائمة هولينج�شيد) وال�شبكة االجتماعية واالعرا�ض خارج
ال�سبيل الهرمي ,ال تتعلق بكل التكهنات والـ  ,SLOFوبالتايل فلم ُت�ستخدم
هذه املتغريات يف اجراء املزيد من التحاليل.
لقد مت ا�ستخدام يف من��وذج الـ  SEMالأويل (ال�صورة رقم  )1الـ
 PANSSالإيجابي والـ  PANSSلالختالل والـ  BNSSالنعدام الإرادة
و BNSSللتعبريات العاطفية ال�ضعيفة واالكتئاب والإدراك الع�صبي
واملحفزات ,مت ا�ستخدامها كمتكهنات م�ستقلة ,بينما قد مت ا�ستخدام الإدراك
االجتماعي والقدرات الوظيفية والو�صمة الداخلية واملرونة والدخول على
اخلدمات ,باعتبارها و�سائط ,بينما كان الـ  SLOFهو املتغري امل�ستقل.
أي�ضا
لقد �أثبت ال��ـ  PANSSالإيجابي وال��ـ  PANSSللخلل و� ً
 BNSSالنعدام الإرادة� ,أن لهم ت�أثري هام مبا�رش وغري مبا�رش ,بينما مل
يكن لالكتئاب ت�أثري كبري على الـ  ,SLOFوكان الـ  BNSSللتعبريات
العاطفية ال�ضعيفة مرتبطً ا ب�صورة غري مبا�رشة و�ضعيفة بالـ SLOF
(اجلدول رقم  4وال�صورة رقم � .)1أما الإدراك الع�صبي فله ت�أثري غري مبا�رش
فقط على الـ  ,SLOFبينما قد �أثبتت املحفزات ب�أنها مبثابة تكهنات هامة,
وكان الإدراك االجتماعي والقدرات الوظيفية واملرونة والو�صمة الداخلية
واال�شرتاك يف اخلدمات مبثابة و�سطاء ,وهذا بح�سب ما قد افرت�ضناه.
لقد كانت �إ�شارات الـ  CFIوالـ  TLIيف هذا النموذج  0٫925و0٫916
بالتوايل ,بينما كان م�ؤ�رش الـ  ,0٫047 RMSEAمما يقدم تنا�س ًبا
جي ًدا للبيانات ,لقد او�ضحت املتغريات املت�ضمنة  %53,5من متغري الـ
.SLOF
وبعد �ضبط امل�سارات الغري هامة (من الإدراك الع�صبي والـ CDSS
والتعبريات العاطفية ال�ضعيفة � BNSSإلى الـ  SLOFومن الإدراك
االجتماعي �إلى الو�صمة الداخلية) ,مت احل�صول على منوذج نهائي ذات
خم�سة متكهنات وخم�سة و�سطاء (ال�صورة رقم  .)2لقد �أثبت هذا النموذج
الذي يقف وراء  %53٫8من متغريات الـ � SLOFأنه �أكرث ندرة و�أثبت �أنه �أكرث
�صالحية باملقارنة مع النموذج الأويل (,0٫932 =TLI ,0٫940 =CFI
 .(0٫044 =RMSEAلقد مت عمل مقارنة مل�ؤ�رشات الـ  AICبالنموذج
الأويل والنموذج الأخري ( 84686٫906و ,80400٫015بالتوازي) على
تدعيم اختيار النموذج الأخري ليمثل العالقات بني املتغريات بدون فقدان
�أيه من املعلومات.
لقد �أظهر الـ  PANSSالإيجابي والـ  PANSSللخلل والـ BNSS
النعدام الإرادة يف هذا النموذج النهائي ,ت�أثري �سلبي مبا�رش على الـ SLOF
(اجلدول رقم  ,)4مما ي�شري �إلى �أن امل�ستويات العالية من الأمرا�ض النف�سية
أي�ضا مالحظة العديد من الت�أثريات الغري
أي�ضا ب�ضعف االداء .لقد مت � ً
ترتبط � ً
مبا�رشة على الـ  ,SLOFوهي  PANSSااليجابي عن طريق الدخول يف
اخلدمات و PANSSللخلل عن طريق القدرات الوظيفية و BNSSالنعدام
أي�ضا للـ BNSS
الإرادة عن طريق الدخول يف اخلدمة واملرونة .لقد كان � ً
النعدام الإرادة ت�أثري على الو�صمة الداخلية التي بالتايل ترتبط ب�صورة

غري مبا�رشة بالـ  SLOFعن طريق املرونة .وقد �أظهر الإدراك الع�صبي
ت�أثريات غري مبا�رشة على الـ  SLOFعن طريق �أربعة و�سائط خمتلفة,
وهم الدخول يف اخلدمات والقدرات الوظيفية والو�صمة الداخلية (عن طريق
املرونة) والإدراك االجتماعي ,وقد �أظهرت عند مقارنتها مب�ؤ�رشات �أخرى
ذات نف�س الو�سيط� ,أكرب ت�أثري (�صورة رقم .)2
ملخ�صا عن الت�أثريات املبا�رشة والت�أثريات الغري
يقدم اجلدول رقم 4
ً
مبا�رشة وجمموع الت�أثريات على الـ  SLOFذات املتغريات املت�ضمنة يف
النموذج النهائي ,وقد �أظهر الإدراك الع�صبي �أقوى جمموع ت�أثريات ,يليه
اخللل وانعدام الإرادة والقدرات الوظيفية والدخول يف اخلدمات والإدراك
االجتماعي واالعرا�ض الإيجابية وامل�ؤ�رشات واملرونة والو�صمة الداخلية.
اجلدول رقم  :1خ�صائ�ص العينة التي مت ت�ضمنها يف الدرا�سة ((921 =N
النوع ( %ذكور)
الفئة العمرية (ال�سنوات )SD +
املتزوجني ( %نعم)
العاملني ( %نعم)
التعليم (ال�سنوات ,متو�سط )SD +
العمر عند �أول نوبة ذهان (ال�سنوات ,متو�سط )SD +
التداوي بالعقاقري امل�ضادة للذهان ()%
اجليل الأول
اجليل الثاين
كالهما
غياب العالج
احتاد عالجي ( %نعم)
حماوالت انتحار ( %نعم)

69.6
10٫7 +40٫2
7٫8
29٫2
3٫4 +11٫6
7٫2+24٫0
14٫2
48٫5
14٫1
3٫2
8٫26
17٫1

اجلدول رقم  :2بيانات حول املتغريات التي تتعلق باملر�ض
متو�سط  SD +حد �أق�صى/حد �أدنى
28/4
4٫7 +9٫8
� PANSSإيجابي
21/3
3٫8 +8٫6
خلل الـ PANSS
33/0
8٫0 +12٫8
تعبريات عاطفية �ضعيفة للـ BNSS
45/0
9٫6 +20٫7
انعدام الإرادة الـ BNSS
21/0
4٫0 +4٫0
الـ ( CDSSاملجموع الكلي)
300/15
46٫2 +66٫3
الـ ( TMTاملجموع الكلي)
96/0
13٫2 +31٫5
الـ ( BACS SDالردود ال�صحيحة)
47/0
5٫7 +16٫5
الطالقة (ترقيم ا�سماء احليوانات)
4٫03 /0٫390٫8 +1٫7
( CPT-IPمتو�سط  Dالأويل)
26/1
4٫1 +12٫3
( WMS-III SSالت�سل�سل ال�صحيح)
21/0
4٫2 +10٫4
( LNSالردود ال�صحيحة)
35/0
5٫6 +19٫0
( HVLT-Rالتذكر ال�صحيح)
36/0
8٫8 +16٫3
( BVMT-Rاملجموع الكلي)
26/0
6٫4 +9٫7
متاهات الـ ( NABاملجموع الكلي)
28/0
5٫4 +19٫7
الق�سم الأول ( TASITالبند ال�صحيح)
60/0
الق�سم الثاين ( TASITالبنود ال�صحيحة) 117 +36٫9
64/0
الق�سم الثالث ( TASITالبنود ال�صحيحة) 12٫2 +37٫4
53/7
8٫5 +36٫8
( FEITالردود ال�صحيحة)
109٫2 /54٫6
9٫0 +78٫5
MSCEIT
 -PANSSمقيا�س االعرا�ض ال�سلبية والإيجابية -BNSS ,مقيا�س االعرا�ض ال�سلبية
املوجز -CDSS ,مقيا�س االكتئاب لقيا�س الف�صام التابع لكاجلاري -TMT ,اختبار
عمل تتبع ,اجلزء الأول -BACS SC ,ت�شفري رموز تقييم موجز ل�ل�إدراك يف حالة
الف�صام ,الطالقة – الطالقة الفئوية ,ت�سمية احليوانات – CBT-IP ,اختبار ا�ستمرار
املهام ,الأزواج املت�شابهة – WMS-III SS ,مقيا�س وي�سلر للذاكرة واالمتداد املكاين,
 -LNSمد الأرقام واحلروف -HVLT-R ,اختبار التعلّم اللفظي التابع لهوبكنز-
منقح -BVMT-R ,اختبار الذاكرة املوجز التابع لفي�سو�سباتيال – ُمنقح-NAB ,
بطارية تقييم الأمرا�ض الع�صبية -TASIT ,اختبار الوعي بالتدخالت االجتماعية,
 – FEITتعريف امل�شاعر الوجهية -MSDEIT ,اختبار الذكاء الوجداين التابع ملاير
�سالويف – SS-B4 ,املجموع املعياري لفرع �إدارة العواطف
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اجل��دول رقم  :3بيانات حول امل�صادر ال�شخ�صية واالداء واملتغريات
املتعلقة بالبيئة
امل�صادر ال�شخ�صية
( SESاملجموع الكلي ,املتو�سط ,SD +حد �أق�صى /حد �أدنى)
ميزان املرونة للبالغني (املتو�سط ,SD +حد �أق�صى /حد �أدنى)
�إدراك الذات
�إدراك امل�ستقبل
الكفاءة االجتماعية
التما�سك الأ�رسي
العوامل املتعلقة بالبيئة
( ISMIامل��ج��م��وع الكلي ,ب�لا مقاومة الو�صمة,
املتو�سط ,SD +احلد الأدنى /احلد الأق�صى
عدد املحفزات (*)%
وال واحدة
واحدة
حمفزتني
ثالثة حمفزات
�أربعة حمفزات
القدرة الوظيفية واالداء اليومي
( UPSA-Bاملجموع الكلي ,املتو�سط ,SD +احلد
الأدنى /احلد الأق�صى
( SLOFاملتو�سط  ,SD +احلد الأدنى /احلد الأق�صى
االداء اجل�سدي
مهارات العناية الذاتية
العالقات بني الأفراد
القبول االجتماعي
الأن�شطة املجتمعية
قدرات العمل

42/0 – 7٫7 +12٫9
30/0 – 5٫5 +18٫1
20/0 – 4٫3 +10٫8
30/6 – 5٫3 +18٫9
30/3 – 5٫7 +20٫3
+2٫1
3٫92/1٫00

0٫5

–

12٫7
29٫2
32٫9
18٫2
7٫0
100/0 – 22٫3 +67٫5
25/15 – 1٫3 +24٫2
35/10 – 4٫0 +31٫7
35/7 – 6٫1 +22٫3
35/14 – 3٫3 +32٫4
55/11 – 8٫6 +45٫9
30/6 – 6٫2 +20٫0

 -SESمقيا�س الدخول على اخلدمات – ISMI ,الو�صمة الداخلية املتعلقة باملر�ض
النف�سي – UPSA-B – UCSD ,تقييم املهارات التي تقوم على االداء– SLOF ,
م�ستويات حمددة من التعليم
أي�ضا والت�ضمن يف قائمة
�
أ�رسة
ل
ا
من
عملية
ومعونة
أ�رسة
ل
ا
*يت�ضمن معونة مادية من
ً
العاطلني عن العمل وراتب �إعاقة

اخلامتة
�إن هذه �أكرب درا�سة متت حتى الآن – على حد علمنا – على العوامل
املرتبطة بالأداء اليومي لدى مر�ضى الف�صام ,وذلك بح�سب كِ ال من حجم
العينة وعدد املجاالت التي مت درا�ستها .وبح�سب االكت�شافات التي ح�صلنا
عليها ,تو�ضح االختالفات التي تتعلق باملر�ض وامل�صادر ال�شخ�صية
وال�سياق االجتماعي %53٫8 ,من اختالفات االداء اليومي لدى مر�ضى
الف�صام الذين يحيون يف املجتمع ويتلقون عالج بالعقاقري امل�ضادة
للذهان ,وب�صفة خا�صة اجليل الثاين منها.
وقد �أظهر الإدراك الع�صبي �أقوى ارتباط بالأداء اليومي ,وي�ؤكد هذا
االكت�شاف االكت�شافات ال�سابقة التي تدعم وج��ود رواب��ط ت�تراوح بني
املعتدلة والكبرية ل�ل�إدراك الع�صبي مبقايي�س االداء اليومي (,)77 ,75
ويعمل ا�ستخدامنا ل�ل�إدراك الع�صبي كمتغري باطني لتقليل مقايي�سه
اخلاطئة على تعزيز دعم قوة االكت�شافات .وبالتما�شي مع االكت�شافات
ال�سابقة ( ,)78 ,77لقد �أثبت الإدراك الع�صبي �أنه متغري هام�شي عند اعتبار
االداء اليومي ,وذلك حيث �أن عالقته مع الـ  SLOFقد تتو�سطها القدرة
76
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الوظيفية والإدراك االجتماعي والدخول يف اخلدمات والو�صمة الذاتية.
لقد مت التقرير �ساب ًقا بوجود رواب��ط بني القدرة الوظيفية والإدراك
الع�صبي يف الدرا�سات املقطعية ( ,)81 -79وقد كان الإدراك الع�صبي
يف النموذج خا�صتنا مبثابة �أقوى امل�ؤ�رشات على القدرة الوظيفية ,وهو
الأمر الذي يعك�س ارتباطه القوي بالبنية الأخرية ,لكن يف حقيقة الأمر,
يقوم كِ ال املقيا�سني بتقييم مقدرة الفرد على اداء املهام و�/أو ال�سلوكيات
يف املوا�ضع املعيارية� ,إال �أن اختبارات القدرة الوظيفية تقوم بهذا الأمر
ب�أ�ساليب “علمية بيئية”� ,أي �أنها حتاكي مهام احلياة اليومية ,بالرغم
من �أنها ال تتم يف املجتمع (� .)82 ,15إن دور القدرة الوظيفية كو�سيط
لت�أثري الإدراك الع�صبي على الوظائف اليومية التي مت تقدمي تقارير بها يف
أي�ضا مالحظتها �ساب ًقا (.)14 ,13
درا�ستنا ,مت � ً
لقد تراوحت العالقة بني الإدراك االجتماعي واالداء اليومي من
ال�صغري وحتى الكبري ,وذلك يف درا�سات �سابقة ,ويعتمد هذا ب�صفة �أ�سا�سية
على جمال الإدراك االجتماعي الذي مت درا�سته ,وقد مت مالحظة �أكرب ت�أثري
يف مهام نظرية العقل ( ,)20 ,17وت�ؤكد الدرا�سة خا�صتنا �أن الإدراك
االجتماعي يقف وراء ن�سبة فريدة من اختالفات االداء امل�ستقل عن االدراك
الع�صبي ( )87 -83ويدعم ا�ستقالله من االعرا�ض ال�سلبية ( )22 ,18وال
يدعم دوره كو�سيط لت�أثري االعرا�ض ال�سلبية على االداء اليومي (.)7
�إن دور الدخول على اخلدمات ال�صحية والو�صمة الداخلية – على حد
علمنا – كو�سيط بني الإدراك الع�صبي واالداء اليومي ,مل يتم تناولها يف
درا�سات �سابقة� ,أما يف النموذج خا�صتنا ,كان العديد من حاالت اال�شرتاك
يف خدمات �صحية مرتبطً ا ب�صورة مبا�رشة بالـ  SLOFبينما �أظهرت
مبا�رشا مع الـ SLOF
الو�صمة الداخلية بدورها وج��ود ارتباطً ا غري
ً
تتو�سطه املرونة .تعك�س العديد من حاالت الدخول على اخلدمات ال�صحية
– كما قد مت تقييمها يف هذه الدرا�سة – درجة تعاون املري�ض مع خدمات
ال�صحة النف�سية (مثل امل�شاركة الفعالة يف تعريف خطط العالج والقدرة
على ال�سعي وراء طلب م�ساعدة اخلدمات ال�صحية عند احلاجة وح�ضور
املقابالت يف الوقت املنا�سب) وااللتزام بالعالج املو�صوف .وبح�سب
نتائجنا ,يتدخل الإدراك الوظيفي يف تعاون املري�ض مع العالج وبالتايل
فهو مبثابة عقبة �أمام النتائج الناجحة.
�إن الو�صمة الداخلية ,بح�سب حتليل تلوي حديث ت�ضمن  127درا�سة,
ترتبط ب�صورة مبا�رشة ب�شدة االعرا�ض النف�سية وترتبط ب�صورة عك�سية
مب�ستويات الأم��ل والتمكني والكفاءة الذاتية وج��ودة احلياة وااللتزام
بالعالج ( ,)49وت�ؤكد البيانات خا�صتنا العالقة التي مت التقرير عنها
�ساب ًقا بني الو�صمة الداخلية واالعرا�ض ال�سلبية ( ,)88بل وقد عملت على
أي�ضا لقد مت تقدمي تقارير حول
مد هذه االكت�شافات �إلى الإدراك الع�صبيً � .
الرابط بني الإدراك االجتماعي والو�صمة الداخلية من جانب كُ تاب �آخرين
(� ,)89إال �أنه مل يتم مالحظتها يف النموذج خا�صتنا .من املمكن �أن يكون
التف�سري املمكن لهذا التناق�ض هو �أن العالقة بني الإدراك االجتماعي
والو�صمة الذاتية بالأمر الزائف ,مبعنى �آخر ,من املمكن �أن يكون ال�ضعف
الإدراكي الع�صبي هوما يقف وراء كِ ال هذه املتغريات وبالتايل يقف وراء
العالقة بينهما.
�إن املتغريات املتعلقة باملر�ض واملتمثلة يف اخللل واالعرا�ض
الإيجابية و�ضعف الإرادة ,ترتبط ب�صورة مبا�رشة وغري مبا�رشة بالأداء,
والبد من وجود الكثري من التعليقات حول املفتاح الرئي�سي للخلل املُالحظ
يف الدرا�سة خا�صتناُ .يعترب بنود ال��ـ  PANSSاملتمثلة يف «اخللل
الت�صوري» و�صعوبات التفكري التجريدي» و«�ضعف االنتباه» مبثابة

ال�صورة رقم  :1منوذج املعادلة املُهيكلة املبدئ� .إن الإدراك الع�صبي والإدراك االجتماعي واملرونة والـ  SLODمبثابة متغريات باطنية (مع وجود �أ�سهم ت�شري �إلى امل�ؤ�رشات املعنية).
أي�ضا �إن االدراك
وان الـ  PANSS POSوالـ  PANSS DISORGوانعدام الإرادة الـ  BNSSوالـ  BNSS-EEواالكتئاب والإدراك الع�صبي واملحفزات م�ؤ�رشات م�ستقلةً � .
االجتماعي والقدرة الوظيفية والو�صمة الداخلية واملرونة والدخول على اخلدمات ال�صحية مبثابة و�سطاء والـ  SLOFمبثابة متغري م�ستقل PANSS .مقيا�س االعرا�ض الإيجابية
وال�سلبية� -POS ,إيجابي -DISORG ,خلل -BNSS ,مقيا�س االعرا�ض ال�سلبية املوجز -EE ,تعبريات عاطفية �ضعيفة AVOL ,انعدام الإرادة� -PROC SPEED ,رسعة
االداء -ATTN ,االنتباه -WORK MEM ,الذاكرة العاملة -VERB MEM ,الذاكرة اللفظية -VIS MEM ,الذاكرة الب�رصية -PROB SLOV ,القدرة على حل
امل�شكالت -TASIT ,اختبار الوعي بوجود تدخل اجتماعي -MSCEIT ,اختبار الذكاء الوجداين التابع ملاير �سالويف كارو�سو� -PERC. SELF ,إدراك الذاتPERC. ,
� -FUTUREإدراك امل�ستقبل -SOCIAL COMPET ,الكفاءة االجتماعية -SLOF ,م�ستويات حمددة من االداء -PERS ,مهارة يف العناية بالذات� -ACTIV ,أن�شطة
جمتمعية -ACC ,القبول االجتماعي INTER ,العالقات بني الأفراد -WORK ,قدرات العمل

اجلوانب اجلوهرية لعامل اخللل ( ,)92 -90ففي هذه الدرا�سة ,جند �أنه قد
مت تعريف ُبعد اخللل التابع للـ  PANSSبح�سب حل عامل  5الإجماعي
الذي طرحه والورك و�آخرون ( ,)55حيث تقف الثالثة بنود ال�سابق ذكرها
عند عامل اخللل� .إن تداخل البندين «�صعوبة يف التفكري التجريدي»
و«�ضعف االنتباه» مع ال�ضعف الإدراك��ي الع�صبي� ,أمر ال يمُ كن �إهماله,
ففي حقيقة الأمر ,لقد �أظهر الإدراك الع�صبي واخللل ,يف البيانات خا�صتنا,
ترابط عك�سي كبري ومنطً ا �شبيها من االرتباط بالـ  SLOFعن طريق القدرة
الوظيفية والإدراك االجتماعي.
لدى انعدام الإرادة عالقة مبا�رشة وغري مبا�رشة بالـ SLOF؛ ففي
امل�سار الغري مبا�رش ,لديه الدخول على اخلدمات واملرونة والو�صمة

الداخلية (فهي بدورها ترتبط بالـ  SLOFعن طريق املرونة) كو�سائط .لقد
مت ت�ضمن كِ ال من عوامل الـ  BNSSيف النموذج الأويل� ,إال �أن التعبريات
العاطفية ال�ضعيفة للـ � BNSSأظهرت فقط عالقة �ضعيفة وغري مبا�رشة
بالـ  ,SLOFومل يعمل �إزالتها من النموذج النهائي على �إ�ساءة املالئمة او
تقليل قوة تو�ضيح النموذج.
لقد مت تقدمي العديد من التقارير التي تدعم وجود عالقة هامة بني
انعدام الإرادة والنتائج االجتماعية ال�ضعيفة ,وذلك بح�سب درا�سات �سابقة
( ,)95 -93وقد �أكت�شف جالديري�سي و�آخ��رون ( )23يف درا�سة حديثة
قامت على الثبات الطويل الأم��د ونتائج االعرا�ض ال�سلبية �أن النعدام
الإرادة قيمة تكهنية كبرية للنتائج الوظيفية� ,أكرث من التعبريات العاطفية

اجلدول رقم  :4الت�أثريات املبا�رشة وتلك الغري مبا�رشة وجمموع الت�أثريات على الـ  SLOFيف النموذج النهائي
القدرات الوظيفية
الإدراك االجتماعي
الو�صمة الداخلية
املرونة
الإدراك الع�صبي
 PANSSااليجابي
 PANSSللخلل
 BNSSالنعدام الإرادة
املحفزات

املبا�رشة
0٫245
0٫169
0٫116
0.1170٫2010٫2100٫142-

P
<0.001
<0.001
0٫001
0٫001
<0.001
<0.001
<0.001

جمموع الت�أثريات الغري مبا�رشة
0٫0610٫302
0٫0310٫0630٫046-

P
0٫001
<0.001
<0.001
<0.001
0٫001
-

املجموع
0٫245
0٫169
0٫0610٫116
0٫302
0٫1480.2640.2550٫142-

P
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

 – SLOFم�ستويات حمددة من االداء – PANSS ,مقيا�س االعرا�ض الإيجابية وال�سلبية -BNSS ,مقيا�س االعرا�ض ال�سلبية املوجز
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ال�صورة رقم  :2منوذج املعادلة املُهيكلة النهائية بعد �إزالة امل�سارات الغري هامة� .إن الإدراك الع�صبي والإدراك االجتماعي واملرونة والـ  SLOFمتغريات باطنية (مع وجود �أ�سهم ت�شري
أي�ضا �إن االدراك
�إلى املتغريات املعنية) .و�أن الـ  PANSS POSوالـ  PANSS DISORGوانعدام الإرادة الـ  BNSSوالإدراك الع�صبي واملحفزات ,مبثابة متكهنات م�ستقلةً � .
االجتماعي والقدرة الوظيفية والو�صمة الداخلية واملرونة والدخول على اخلدمات ال�صحية مبثابة و�سطاء والـ  SLOFمبثابة متغري م�ستقل PANSS .مقيا�س االعرا�ض الإيجابية
وال�سلبية� -POS ,إيجابي -DISORG ,خلل -BNSS ,مقيا�س االعرا�ض ال�سلبية املوجز -EE ,تعبريات عاطفية �ضعيفة AVOL ,انعدام الإرادة� -PROC SPEED ,رسعة
االداء -ATTN ,االنتباه -WORK MEM ,الذاكرة العاملة -VERB MEM ,الذاكرة اللفظية -VIS MEM ,الذاكرة الب�رصية -PROB SLOV ,القدرة على حل
امل�شكالت -TASIT ,اختبار الوعي بوجود تدخل اجتماعي -MSCEIT ,اختبار الذكاء الوجداين التابع ملاير �سالويف كارو�سو� -PERC. SELF ,إدراك الذاتPERC. ,
� -FUTUREإدراك امل�ستقبل -SOCIAL COMPET ,الكفاءة االجتماعية -SLOF ,م�ستويات حمددة من االداء -PERS ,مهارة يف العناية بالذات� -ACTIV ,أن�شطة
جمتمعية -ACC ,القبول االجتماعي INTER ,العالقات بني الأفراد -WORK ,قدرات العمل

ال�ضعيفة ,وذلك يف مرحلة املتابعة املكونة من � 5سنوات� ,إال �أن العالقة
النادرة للتعبريات العاطفية ال�ضعيفة بالأداء اليومي تتوافق مع اكت�شافات
فو�سيا�س و�آخرون (.)96
قد يكون ت�أثري انعدام الإرادة القوي على االداء اليومي ب�سبب التداخل
اجلزئي بني هذان املقيا�سان� ,إال �أن درجة التداخل كانت بالأمر املحدود
يف درا�ستنا ,حيث �أن انعدام الإرادة – بح�سب قيا�س الـ  - BNSSيقدم
تقييما لكِال من جوانب التعبريات الداخلية (مثل غياب التحفيز واالهتمام
بالأن�شطة املختلفة ,و�ضعف توقع النتائج املجزية) وال�سلوكية (مثل وجود
عجز يف البدء يف �أن�شطة خمتلفة والثبات فيها) بينما �أن التقييم اليومي
الذي يقدمه مقدم العناية ب�صفه عامه يركز على اداء الفرد و�سلوكياته
يف العديد من �أنواع الأن�شطة اليومية .من املحتمل �أن تكون الأهداف التي
ت�سعى �إلى حت�سني �إدراكنا عن في�سيولوجية انعدام الإرادة التي متثل �أولوية
البحث يف جمال الف�صام وت�ضمن و�سائل العالج التي ت�سعى �إلى التحفيز,
مبثابة �آداه هامة لتمكني الأفراد من مر�ضى الف�صام لأن ي�صلوا �إلى حياة
جيدة.
وعلى خالف الدرا�سات ال�سابقة ( ,)98 ,97 ,53 ,14 ,13 ,8مل نالحظ
�أي ت�أثري لالكتئاب على االداء اليومي ,فقد يكون التناق�ض مع الدرا�سات
ال�سابقة ب�سبب ا�ستخدام �أدوات خمتلفة لتقييم االكتئاب (غال ًبا ما تكون
قائمة بيك لالكتئاب ومقايي�س التقارير الذاتية والدرا�سات الأولية) ودرجات
منخف�ضة من �شدة االكتئاب يف العينة خا�صتنا (متو�سط النتيجة=  ,4مع
ا�ستقطاع  7/6لالكتئاب يف الـ .)CDSS
مل يتم ت�ضمن االعرا�ض خارج ال�سياق الهرمي واحلالة االقت�صادية
االجتماعية للأ�رسة وال�شبكة االجتماعية ,يف الـ  SEMحيث �أنهم اظهروا
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أي�ضا تغريات تو�سطية �ضعيفة
ارتباطً ا �ضعيفًا �أو
منعدما بالـ  SLOFو� ً
ً
�أو منعدمة .ومن جهة االعرا�ض خارج ال�سياق الهرمي ,ال يمُ كن �أن ن�ستبعد
�أن �أنت�شار التداوي باجليل الثاين من العقاقري امل�ضادة للذهان قد �أنتج
ت�أثريات �ضعيفة ج ًدا ,مما يجعل ت�أثريها على الـ  SLOFبالأمر املُهمل,
بينما فيما يخ�ص ال�شبكة االجتماعية واحلالة االقت�صادية االجتماعية,
ال يمُ كن �أن ن�ستبعد �إمكانية التكرار مع املتغريات الأخرى� ,أو حتى االداء
ال�ضعيف للأدوات املُ�ستخدمة.
لدى �إتاحية املحفزات اال�رسية واالجتماعية ارتباطً ا �سلب ًيا بالـ
� ,SLOFأي �أن قدر كبري من املحفزات يرتبط ب�أداء يومي �ضعيف ,وب�سبب
ت�صميم الدرا�سات امل�ستقطع ,قد ُترتجم هذه العالقة ب�أي من الطريقتني� ,أي
�أنه قد يكون �إتاحية املحفزات ب�سبب �ضعف االداء �أو قد يكون للمحفزات
ت�أثري �سلبي على االداء اليومي .يف حقيقة الأم��ر لن يتخلى الكثري من
املر�ضى عن الدخل احلكومي للإعاقة �أو الدعم الذي يتلقونه من اال�رسة يف
دائما مبثابة �أمر غري ثابت وتتطلب
مقابل وظيفة ,وذلك لأن الوظيفة تعترب ً
الكثري من اجلهود .من الأمور التي تتوافق ب�صورة مبا�رشة مع هذا الأمر
هو االكت�شاف الذي قدمه روزينهيك و�آخرون ( ,)99الذي يقول �أن حالة
التعوي�ض احلكومي املادي عن الإعاقة الذي يرتبط ب�صفة عامة بتغطية
الت�أمني على �صحة املري�ض ,له �أكرب ت�أثري �سلبي على النتائج الوظيفية لكل
التكهنات التي مت قيا�سها.
يف النهاية ,لقد وجدنا �أن بع�ض املتغريات املتعلقة باملر�ض (الإدراك
الع�صبي واخللل وانعدام الإرادة واالعرا�ض الإيجابية) واملحفزات تتكهن
بالأداء اليومي� ,سواء كان ذلك ب�صورة مبا�رشة �أو عن طريق تدخل املرونة
والو�صمة والإدراك االجتماعي والقدرة الوظيفية والدخول يف خدمات

ال�صحة النف�سية .لقد �أو�ضح �آخر منوذج  SEMحوايل  %54من متغريات الـ ملحق

 ,SLOFوهذه ن�سبة عالية باملقارنة مع تلك املُقدمة يف تقارير درا�سات
�شبيهة قامت با�ستخدام الإدراك الع�صبي والإدراك االجتماعي والكفاءة
االجتماعية واالعرا�ض ال�سلبية للتكهن بالأداء اليومي (,22 ,7( )%25 -7
.)87 ,83
تت�ضمن نقاط قوة هذه الدرا�سة حجم العينة الكبري وا�ستخدام �أدوات
حديثة لتقييم الإدراك الع�صبي والفي�سيولوجيا النف�سية والإدراك االجتماعي
وجماالت امل�صادر ال�شخ�صية .بينما تت�ضمن املحدوديات املُحتملة نطاق
املتغريات املقيدة خل�صائ�ص املري�ض الإكلينيكية واالداء يف احلياة اليومية
(فقد �أظهر �أغلب املر�ضى درج��ات متو�سطة/معتدلة من �شدة االعرا�ض
والعجز الوظيفي) وقد مينع ا�ستخدام الـ  SLOFكمتغري باطني  -وهو
الأمر الذي قد يكون له الكثري من الفوائد  -كتعريف التكهنات ملجاالت
معينة ,والت�صميم املقطعي ,الذي ال ي�سمح باختبار العالقات ال�سببية.
قد يكون الكت�شافاتنا ت�ضمنات بحثية وعالجية هامة؛ فيقرتح ت�أثري
الإدراك االجتماعي والإدراك الع�صبي على االداء اليومي �أن التدريبات التي
جزءا
تخاطب �ضعف الإدراك الع�صبي والإدراك االجتماعي البد �أن تكون ً
من عالج تكاملي للف�صام .لقد مت اقرتاح توجيه مزي ًدا من االهتمام �إلى
االدراك االجتماعي �أكرث من االدراك الع�صبي ,ب�سبب تالزمه الأقوى وقوته
التف�سريية الأكرث مبا�رشة ,وذلك مع اعتبار جمال الالحق (� ,)100إال �أنه
ال يوجد هناك دليل يقول ب�أن التدريب الذي يخاطب االدراك االجتماعي
وح��ده يعرقل عجز االدراك الع�صبي ال��ذي يكون ت�أثريه على املجاالت
الأخرى ,مثل القدرة الوظيفية والدخول على اخلدمات ,ال يزال قائماً ,هذا
بالرغم من التطور املُحتمل يف الإدراك االجتماعي.
يقرتح تعقد امل�سار من الإدراك الع�صبي �إلى االداء اليومي عن طريق
الو�صمة الداخلية �أنه لكي نعزز ت�أثري التدخالت التي ت�ستهدف عجز الإدراك
أي�ضا �إلى تعزيز تقلي�ص
الع�صبي على االداء يف احلياة اليومية ,نحتاج � ً
الو�صمة الداخلية التي تتعلق باملر�ض النف�سي و�أن نقلل من ت�أثرياتها
ال�سلبية .لقد مت تقدمي الكثري من البيانات التي تقول ب ��أن التدخالت
امل�ضادة للو�صمة فعالة يف �أمر تقلي�ص الو�صمة الداخلية (,)103 -101
أي�ضا
�إال �أن ت�أثري هذه النتائج الإيجابية على ابعاد �أخرى لال�ضطرابات و� ً
على اداء املري�ض حتتاج مزي ًدا من الدرا�سة.
تقرتح اكت�شافاتنا التي تقول �أن انعدام الإرادة مبثابة جمال م�ستقل
مع اعتبار كِ ال من ال�ضعف االجتماعي وال�ضعف الع�صبي� ,أن البحث عن
و�سائل عالج ذات ت�أثري على هذا املجال البد �أن يكون �أولوية ا�سرتاتيجيات
�أبحاث ال�صحة النف�سية.
�إن �إ�سهام املرونة يف االداء اليومي ي�ؤكد على �أهمية التخ�ص�ص
(�إ�ضفاء الطابع ال�شخ�صي) عند ت�صميم خطط عالجية وتعريف �أهداف
احلياة مب�شاركة املر�ضى .والبد من تغيري اجتاهات التفا�ؤل ال�ضارة –
بل والت�شا�ؤمية التي تكون �أكرث انت�شارا – عن طريق الإدراك ب�أن الأفراد
كثريا فيما يخ�ص امل�صادر ال�شخ�صية ,و�أن هذا االختالف ال
يختلفون
ً
ي�سمح بالتعميم.
�إن تطوير �إدراكنا عن العوامل التي متنع االداء ال�صحي اليومي ,مبثابة
�أمر حيوي للعالج حتى ُيرتجم يف نتائج �أكرث �إيجابية .تثبت نتائج هذه
قيما يف هذا االجتاه ,وتقرتح الروابط املعقدة ب�صفة
الدرا�سة وجود
ا�سهاما ً
ً
خا�صة التي مت مالحظتها بني التكهنات املدرو�سة واالداء اليومي� ,أنه البد
من تقدمي الربامج ال�شخ�صية واملوحدة كعالج معياري ملر�ضى الف�صام.

هذه قائمة ب�أع�ضاء ال�شبكة الإيطالية للأبحاث التي قامت على
الذهان :مار�سيلو �شيفي و�ستيفاين دي �سيمون وفران�سي�سكو د�س ري�سو
ورو�سا جويجليانو وجو�سيبي بيجاري واناريتا فيجنابيانو (جامعة
نابل�س �صن مبدينة نابل�س) وجرازيا كافوريو ومارينا مان�شيني ولو�سيا
كوالجويورجيو (جامعة باري) �ستيفانو بور�سيلي ورافايل �سالفي و�أوريانا
بيان�شيني (جامعة بولوجنا) والي�ساندرو جالوزو و�ستيفانو بارالتي
(جامعة بري�سكيا) برناردو كاربينيلو وفران�شي�سكا فاتريي و�سيلفيا لو�ستيا
دي �سانتا �صوفيا (جامعة كارلياري) وداريو كانافو وجيو�سيبي مينوتولو
وماريا �سيجنوريلي (جامعة كتانيا) وجيوفاين مارتينوتي وجيو�سيبي
دي لوريو وتيزيانو اكيافيتي (جامعة �شيتي) و�ستيفانو باالنتي وكارلو
فارافيلي (جامعة فلورن�س) وماريو التامورا واليونريا �ستيال ودانيلي
مارا�سكو (جامعة فوجيا) وبيرتو كاجلاكنو وماتيو ري�سبينو وفالينتينا
ماروزي (جامعة جينوا) و�أالريا ريكاردي والبريتو كوالزوين وباوال �سرتاتا
وجيو�ستي ودوناتيال او�سوريو وايدا ديالوريتي�س (جامعة ال �أكيال) ومارتا
�سرياتي و�ألي�س كالديلوري وكارلوتا ب��االزو (جامعة ميالن) وفيلي�س
لي�سيفويل (جامعة نابل�س فيديريكو  )2وكارال جراماكليا و�سابرينا جيلي
واليونورا جاتوين (جامعة بيد مونت الغربية بنوفاريا) و�ألينا تينكوين
وفالريي جيانونزيو وفران�سي�سكو موناكو (جامعة بادوا) و�شيارا بانفيلي�س
و�أنالي�سا كامريلينجو وباوال �أو�سوال (جامعة بارما) وباوال الندي وجرازيا
روتيجليانو واريني بريجينتيني وم��اورو ماوري (جامعة بيزا) وفابية
دي فابيو و�شيارا تورتي و�أنتونينو بوزانكا وانا كومباريلي وانتونيال دي
كارولي�س وفالينتينا كوريجليانو (جامعة �سابينزيا بروما) وجورجيا دي
لورينز و�سينزي نيويل والفون�سو تروي�سي (جامعة تور فريجاتا بروما)
وجيولو جريفيني وجايتينو بينتو وفريديناندو ديا�سكو (ق�سم ال�صحة
النف�سية ب�سيلرينو) واريانا جورا�سي و�سيموين بولوجني�سيا والي�سا بورغيني
(جامعة �سيينا) وكر�ستيانا مورتيماجني وتيزيانا فريري وناديا برينديلي
(جامعة تورين).

�شكر خا�ص
لقد مت تدعيم هذه الدرا�سة من جانب وزارة التعليم الإيطالية وجمتمع
الأمرا�ض النف�سية الإيطايل ( )SOPSIوجمتمع الطب النف�سي احليوي
الإيطايل ( )SIPBورو�شية وليلي و�أ�سرتازينيكا ولوندبيك وبري�ستول مايرز
�سكويب.
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كثريا
ً with
810
participants
and
found
no
differences
between
the for دقيقة لكل15 -10 الطبيب �أكرث من �إر�شاده وتقييمه للواجبات (حوايل
mats (Cohen’s d50.02). However, that meta-analysis mixed
كثريا
) التي تتطلب5(and
أنترياباي
 مثل ال, هناك برامج �أخرى.)طبيب �أ�سبوع ًيا
ً bibliotherapy
Internet interventions and focused
on anxبنيiety
الن�صو�ص
الكثري منonly.
أنه يوجد
�  وذلك حيث,الطبيب
� منhave
and تبادل
depression
Furthermore,
newإ�سهامات
studies
emerged
since
that تتم
publication.
is a needالطبيب
for a sysطريق
التحدث عن
بوا�سطة
و�سائل عالجThus,
 هناكthere
أخريا
ً � .واملري�ض
tematic review and meta-analysis focusing on guided ICBT.
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لقد مت اكت�شاف  126مقالة ت�ستخدم ا�سرتاتيجية البحث ومت ت�صوير
عناوينهم

املقاالت املُ�ستبعدة,
975 =n

املقاالت �أو امللخ�صات التي مت مراجعتها311 =n ,
املقاالت املُ�ستبعدة297 =n ,
لي�ست و�سيلة عالج تقوم على الأنرتنت �أو
لي�ست مقارنة لو�سائل العالج التي تقدم
وجها لوجه177 =n ,
لي�ست درا�سة عن و�سائل عالج40 =n ,
لي�ست جمموعة من البالغني21 =n ,

لقد مت ت�ضمن  13درا�سة يف اال�ستطالع
ال�صورة رقم  :1عملية ت�ضمن الدرا�سة

Figure 1 Study inclusion process

واالكتئاب فقط ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد ظهر الكثري من الدرا�سات منذ هذا الت�صاميم املُرجعية الع�شوائية و� -2أن ت�ستخدم تدخالت تهدف �إلى عالج
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ولكي نقوم بتعريف الدرا�سات ,قمنا بعمل �أبحاث نظامية يف الـ
 Weالأ�صلية يف اال�ستطالع ,كان البد لها �أن  -1تقدم مقارنة بني الـ ICBT
 289ال��ذي يتم ب�إر�شاد الطبيب والعالج ال��ذي يتم وجها لوجه با�ستخدام ( PubMedقاعدة بيانات  ,)Medlineوذلك با�ستخدام العديد من
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اجلدول رقم  :1خ�صائ�ص الدرا�سات املت�ضمنة

BDI
BDI
BSQ
BSQ

64
14
36
24
60
40
99
30
19
37

62
23
62
25
53
46
102
32
21
42

ا�ضطرابات الرهاب االجتماعي

ا�ضطرابات الرهاب االجتماعي

ا�ضطرابات الرهاب االجتماعي

ا�ضطرابات القلق

ا�ضطرابات القلق

ا�ضطرابات القلق

اعرا�ض اكتئاب لدى البالغني

اعرا�ض االكتئاب

اخللل اجل�سدي

اخللل اجل�سدي وا�ضطرابات الطعام

طنني االذن

عجز جن�سي لدى الذكور

رهاب معني (عناكب)

هيدمني و�آخرون ()25

اندريو�س و�آخرون ()23

بوتيال و�آخرون ()24

كارلربينج و�آخرون ()27

بريج�سرتوم و�آخرون ()26

كريوبولو�س و�آخرون ()28

�سبيك و�آخرون ()29

واجنري و�آخرون ()30

جولينجز وباك�ستون ()31

باك�ستون و�آخرون ()32

كالدو و�أخرون ()33

�سكوفري و�آخرون ()34

اندير�سون واخرون ()35

الدرا�سة

129.1
()27.3
134.3
()22.5

26
41
15

اال�ضطراب

116.8
()35.9

BSQ

)4.7( 6.3 )4.3( 14.1 PDSS
)5.9( 9.9 )4.4( 14.9 PDSS

140.8 )35.6( 98.4
()37.2
143.3
()28.9

25
40
15

اجلودة*

)5.6( 6.3 )4.0( 14.2
)5.7( 9.2 )4.0( 14.8

109.6
()47.7
105.8
()34.0

IIEF
BAT

العينة

 )25.0( 48.5 )22.9( 71.9 )19.9( 39.4 )21.0( 68.4 LSASخطر حتيز منخف�ض يف كل املعايري
 )18.7( 43.9 )43.9( 57.8 )15.9( 44.0 )12.4( 54.5 SIASغري وا�ضح /خطر عايل يف معيار واحد على الأقل
 )13.0( 39.3 )00.9( 50.5 )15.5( 39.7 )14.3( 53.3 FPSQخطر غري وا�ضح /عايل يف معيار واحد على الأقل
 )9.1( 31.3 )10.8( 52.6 )11.6( 31.8 )11.7( 48.7خطر انحياز منخف�ض يف كل املعايري
خطر انحياز منخف�ض يف كل املعايري
خطر انحياز منخف�ض يف كل املعايري

 )9.4( 11.4 )10.0( 17.9 )8.1( 12.0 )7.2( 19.2خطر انحياز منخف�ض يف كل املعايري
 )8.8( 12.3 )7.6( 23.4 )10.0( 12.4 )6.1( 23.0خطر غري وا�ضح /عايل يف معيار واحد على الأقل
خطر غري وا�ضح /عايل يف معيار واحد على الأقل
خطر انحياز منخف�ض يف كل املعايري

 )17.0( 18.6 )18.0( 30.0 )16.2( 18.0 )15.6( 26.4 TRQخطر انحياز منخف�ض يف كل املعايري
 )22.2( 34.4 )18.2( 26.4 )20.4( 31.3 )17.3( 27.4خطر غري وا�ضح /عايل يف معيار واحد على الأقل
)2.6( 6.2

تقييم متو�سط ( )SDمتو�سط ( )SDمتو�سط ( )SDمتو�سط ()SD
N
N
الـ FTF
الـ FTF
الـ INT
 FTF INTالنتائج الـ INT
الالحق
ال�سابق
الالحق
ال�سابق

%12
%32
%55
%12
%18
�صفر%
%39
%15
%17,5
%26
%14
%20

 1.29( 11.1خطر غري وا�ضح /عايل يف معيار واحد على الأقل

معدل ITT
اخلروج من
الدرا�سة

نعم خمتلطة
نعم �إكلينيكية
نعم خمتلطة
نعم �إحالة ذاتية
نعم خمتلطة
نعم �إحالة ذاتية
نعم �إحالة ذاتية
نعم �إحالة ذاتية
نعم �إخالل ذاتي
نعم �إحالة ذاتية
نعم خمتلطة
نعم خمتلط
%10

)1.6( 7.3 )1.5( 10.5

ال �إحالة ذاتية

تقيم النتيجة فقط عن طريق التقارير الذاتية
*مت تقييم خم�سة �أبعاد للجودة (�أنظر الن�ص)� ,أما يف هذا اجلدول ,فقد مت �إهمال معيار تعمية تقييم النتائج وذلك فى الدرا�سات التي ّ
 -INTعالج �إر�شادي يقوم على الأنرتنت -FTF ,عالج وجه لوجه -ITT ,حتاليل تتجه نحو العالج -LSAS ,مقيا�س الرهاب االجتماعي التابع لينبويتز -SIAS ,مقيا�س القلق الذي يقي�س التفاعل االجتماعي -FPSQ ,ا�ستطالع يقي�س اخلوف
من التحدث �أمام جمهور -BSQ ,ا�ستطالع يقي�س الإح�سا�س اجل�سدي -PDSS ,مقيا�س �شدة ا�ضطرابات القلق -BDI ,قائمة جرد االكتئاب التابعة لبيك -TRQ ,ا�ستطالع يقي�س تفاعل طنني االذن -IIEF ,القائمة الدولية لعملية االنت�صاب,
 -BATاختبار النهج ال�سلوكي

التحيز التقديري عرب كل الدرا�سات املت�ضمنة
ال�صورة رقم  :2خطر
ّ

امل�صطلحات البحثية املختلفة املتعلقة باال�ضطرابات اجل�سدية والنف�سية,
مثل «االكتئاب» و«ا�ضطرابات القلق» و«الهلع االجتماعي» و«ا�ضطرابات
الرهاب االجتماعي» و«ا�ضطرابات القلق العامة» و«ا�ضطرابات الو�سوا�س
القهري» و«ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة» و«هلع معني» و«املراق»2
و«البوليميا» (نهام) و«طنني االذن» و«ال�ضعف اجلن�سي لدى الرجال»
والإالم ال�شديدة» �أو «االرهاق» .لقد مت دمج هذه امل�صطلحات البحثية التي
تتعلق بامل�شكلة الإكلينيكية بـ «الأنرتنت» �أو «احلا�سوب» �أو «املحو�سبة»,
أي�ضا ت�صفية البحث با�ستخدام «التجارب الع�شوائية املرجعية».
ومت � ً
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد مت درا�سة القوائم املرجعية التي يف الدرا�سات
املت�ضمنة ,وذلك ملزي ًدا من الدرا�سات املُحتملة .مل نقم بالبحث عن الدرا�سات
التي مل يتم ن�رشها ,ومل يكن هناك تقييد يف تاريخ الن�رش ,فقد مت ن�رش �آخر
أي�ضا با�ستخدام قواعد بيانات
الأبحاث يف يوليو من عام  .2013لقد قمنا � ً
�أخرى (�سكوب�س وجوجل و�سكوالر و�سيكوانفو) وقوائم مرجعية لدرا�سات
حديثة وا�ستطالعات عن تدخالت الأنرتنت.
لقد قام باحثان بقراءة امللخ�صات ب�صورة م�ستقلة ,ويف حالة عدم
�أتفاقهما على حاالت الت�ضمن كانا يناق�شا الأمر فيما بينهما �أو ي�س�أال
باحثًا ثالثا لتقدمي ن�صيحة.

وق��د مت تقييم كل درا���س��ة مت ت�ضمنها فيما يخ�ص اجل���ودة ,وذلك
با�ستخدام املعيار الذي �أقرتحه تعاون كو�رشين ( ,)20وقد قمنا بتقييم
خم�سة �أبعاد ,وهم خطر انحياز االختيار ب�سبب و�سيلة عمل الت�سل�سل
الع�شوائي وخطر انحياز االختيار فيما يخ�ص �إخفاء التوزيع� ,أي ب�سبب
املعرفة امل�سبقة بالتوزيعات الآتية وانحياز التحري فيما يخ�ص تعمية
مقيمني النتيجة وانحياز الإنهاك ب�سبب بيانات النتائج الغري الكاملة
وانحياز التقارير ب�سبب اختيار تقارير النتائج .مل يتم ا�ستخدام معيار
انحياز االداء الذي يرتبط بتعمية امل�شاركني ,وذلك لأن ت�صميم التعمية هذا
أي�ضا
غري ممكن يف �أنواع العالج التي مت درا�ستها يف اال�ستطالع .لقد مت � ً
تقييم حالة الدرا�سات عند كل ُبعد با�ستخدام اختيار الرد «خطر منخف�ض»
�أو «خطر متزايد» �أو «غري وا�ضح» .ومت ا�ستخدام البديل «غري وا�ضح» عندما
ال يكون هناك بيانات لتقييم معيار اجلودة يف الدرا�سات الأ�صلية� ,أما يف
الدرا�سات التي ت�ستخدم التقرير الذاتي ,فتم احلكم على معيار تعمية مقيمي
النتائج ب�أنها غري قابلة للتطبيق.
لقد مت تلخي�ص البيانات با�ستخدام الن�سخة  5.1.0من Review
 ,)Manager (Rev Manوقمنا يف ذات التحليل التلوي بتقييم ت�أثري
الـ  ICBTالإر�شادي باملقارنة مع و�سائل العالج التي ُتقدم وجها لوجه

ال�صورة رقم ُ Forest plot :3يعر�ض �أحجام ت�أثري الدرا�سات التي تقارن العالج الإر�شادي الذي ُيقدم عن طريق الأنرتنت والعالج الذي ُيقدم وجها لوجه
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ال�صورة رقم  Funnel Plot :4لتقييم انحياز الن�رش عن طريق ربط حجم الت�أثري اخلا�ص
بالدرا�سات بالأخطاء املعيارية� -SE ,أخطاء معيارية -SMD ,متو�سط االختالفات
املعيارية (الـ  dالتابعة لكوهني)

با�ستخدام متو�سط االختالف املعياري يف الفرتات التي تلي العالج (الـ g
التابعة لهيدج) باعتبارها النتيجة ,ويعني هذا �أن االختالف بني و�سيلتي
العالج منق�سم بني االنحراف املعياري اجلمعي� .إذا مت تقدمي كِ ال من البيانات
التي تهدف �إلى العالج والبيانات التي تخ�ص كل بروتوكول ,لكان قد مت
أي�ضا لقد مت عمل تقدير لت�أثريات
ا�ستخدام التقدير ال�سابق يف التحاليل التلويةً � .
أي�ضا ب�صفة فردية لكل ا�ضطراب
العالج با�ستخدام كل الدرا�سات املت�ضمنة و� ً
أي�ضا بتلخي�ص االختالفات املُحتملة يف
�إكلينيكي (مثل االكتئاب) .قمنا � ً
معدالت التوقف عن العالج بني الـ  ICBTالإر�شادي والعالج الذي يتم
وجها لوجه ,وذلك با�ستخدام الرتاجع اللوجي�ستي يف التحاليل التلوية.
لقد مت تنفيذ كل التحاليل املجتمعة يف �إطار عمل منوذج الت�أثريات
مقرتحا وجود متغريات يف الت�أثري احلقيقي يف الدرا�سات
الع�شوائية,
ً
أي�ضا
املت�ضمنة و�أنه يقف وراء افرتا�ض توزيع الت�أثريات ( .)22 ,21قمنا � ً
بتقييم الدرا�سات بحثًا عن متغريات ,وذلك با�ستخدام اختبارات  X2و
 Y2حيث يقرتح تقدير يزيد عن  %40يف االختبار الالحق وجود متغريات
( ,)21بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد قمنا بفح�ص  Forest Plotوذلك لتقييم
أي�ضا بعمل حتاليل احل�سا�سية
االختالفات يف الت�أثري عرب الدرا�سات ,قمنا � ً
لتقييم ما �إذا كانت جودة الدرا�سة متعلقة بالنتيجة �أم ال ,وذلك مبقارنة
حتيز منخف�ض يف كل �أبعاد
الدرا�سات التي ُحكم عليها بكونها لديها خطر ّ
معايري اجلودة اخلم�سة ,مع الدرا�سات الأخرى (�أي تلك التي مت تقييمها
بكونها «غري وا�ضحة» �أو «خطر عايل» يف معيار جودة واحد على الأقل).
أي�ضا بدرا�سة انحياز الدرا�سات با�ستخدام الـ .Funnel Plot
قمنا � ً
لقد مت عمل قوة احل�سابات بح�سب اقرتاح بورين�ستني و�آخرون ()22
و�أظهرت �أنه لكي يكون لدينا قوة  %80لتبينّ حجم ت�أثري �أ�صغر ()0.3=d
يف ظل وجود م�ستوى الفا يبلغ � ,0٫05سنحتاج �إلى  14درا�سة بها 25
م�شاركً ا يف املتو�سط يف كل ذراع من �أذرع العالج.

النتائج
لقد توافقت  13درا�سة (جمموع الـ  )1053 =Nمن �أ�صل 1٫286

مت فح�صها مع كل معايري املُراجعة ومت ت�ضمنها يف التحاليل ,تو�ضح
ال�صورة رقم  1عملية ت�ضمن الدرا�سة .لقد عملت الثالثة ع�رش درا�سة التي
مت درا�ستها بتوجيه الـ � ICBTضد �شكل من �أ�شكال الـ ( CBTال�شكل
الفردي 6=n ,و�شكل املجموعات� .)7=n ,أما فيما يخ�ص الدرا�سات التي
قامت على احلاالت ,فهناك ثالثة درا�سات قامت با�ستهداف ا�ضطرابات
الرهاب االجتماعي ( )25 -23وثالثة ا�ستهدفت ا�ضطرابات الهلع (-26
 )28بينما قامت درا�ستان ب�أتباع اعرا�ض االكتئاب ( )30 ,29وا�ستهدفت
درا�ستان العجز اجل�سدي ( )32 ,31ودرا�سة واحدة ا�ستهدفت طنني االذن
( )33ودرا�سة واحدة ا�ستهدف العجز اجلن�سي لدى الذكور ( )34وقامت
أي�ضا با�ستهداف رهاب العناكب ( .)35لقد بلغ جمموع عدد
درا�سة واحدة � ً
امل�شاركني  551يف الـ  ICBTالإر�شادي و 502يف حاالت العالج الذي
يتم وجها لوجه.
لقد مت عمل الدرا�سات با�ستخدام ثمانية جمموعات بحثية م�ستقلة,
ومتت كلها يف �أ�سرتاليا وهولندا و�إ�سبانيا وال�سويد و�سوي�رسا �أو يف الواليات
املتحدة .لقد ت�ضمنت �أ�صغر الدرا�سات  30م�شاركً ا ,بينما ت�ضمنت �أكربها
 .201وقامت �سبعة درا�سات بتعيني م�شاركني عن طريق الإحاالت الذاتية
فقط ,بينما ت�ضمنت البقية م�شاركني من العينات الإكلينيكية �أو با�ستخدام
خليط من الإحاالت الذاتية والتعيينات الإكلينيكية .مت ن�رش كل الدرا�سات
بني عام  2005وعام  ,2013وجند خ�صائ�ص كل الدرا�سات ُمقدمة يف
اجلدول رقم .1
عندما قمنا بت�ضمن تقييم النتائج املعمية ,مت احلكم على ثالثة
درا�سات فقط ب�أن بها خطر انحياز منخف�ض يف كل �أبعاد اجلودة اخلم�سة
( .)28 ,26 ,25وعندما مت جتاهل هذا املعيار يف الدرا�سات التي تقييم
النتيجة فقط عن طريق التقارير الذاتية ,مت احلكم على �سبعة درا�سات من
الثالثة ع�رش ب�أن بها خطر انحياز منخف�ض يف كل �أبعاد اجلودة .تو�ضح
ال�صورة رقم  2خطر االنحياز الن�سبي يف الدرا�سات التي مت ت�ضمنها.
�أم��ا فيما يخ�ص ن�سب اخل���روج م��ن ال��درا���س��ة ,فقد �أظ��ه��ر الرتاجع
اللوجي�ستي التابع للتحليل التلوي �أنه ال يوجد اختالف كبري بني طريقتي
العالج (0,79 =OR؛  )1٫09 -0٫57 :CI %95مما ي�شري �إلى �أن اخلروج
من الدرا�سة ال يحابي و�سيلة عالج على الأخرى ,بينما مل تو�ضح الدرا�سات
التي قامت على املتغريات وجود اختالفات هامة يف املتغريات التي يف
الت�أثري عرب و�سائل العالج (9٫91 =X2؛ %0 =I2؛ .)0٫62 =p
جند يف ال�صورة رقم  Forest plot 3انها تقدم �أحجام ت�أثري ()g
أي�ضا الت�أثريات املجتمعة التي بني املجموعة ,وذلك لكل
لكل درا�سة و� ً
الدار�سات .وجند �أن حجم الت�أثري الذى يقل عن ال�صفر يحابي الـ ICBT
الإر�شادي ,بينما جند حجم الت�أثري الذى يزيد عن ال�صفر ي�شري �إلى �أحجام
ت�أثري للـ  CBTالذي يقدم وجها لوجه ,وقد كان حجم الت�أثري املجمع
الذي بني املجموعات ( )gيف الفرتات التي تلي العالج بني الثالثة ع�رش
درا�سة هو � 0,13- :CI %95( 0٫01-إلى  ,)0٫12مما ُيظهر �أن الـ ICBT
الإر�شادي والعالج الذي يقدم وجها لوجه ينتجا ت�أثريات عامة م�شابهة.
�أما يف الثالثة درا�سات التي ت�ستهدف ا�ضطرابات الرهاب االجتماعي
( ,)25 -23فكان حجم الت�أثري املُجمع بني املجموعات (%95( 0٫16- )g
� 0٫47- :CIإلى  ,)0٫16وهو يحابي الـ  ICBTالإر�شادي� ,إال �أنه ي�شري
�إلى ت�أثري م�ساوي .بينما يف الثالثة درا�سات التي ت�ستهدف ا�ضطرابات
القلق ( ,)28 -26فكان حجم الت�أثري � 0٫20- :CI %95( 0٫05إلى )0٫30
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ويتوافق هذا مع فكرة الت�أثريات املت�ساوية� .أما يف الدرا�ستني الالئي
ت�ستهدفا اعرا�ض االكتئاب ( )30 ,29فكان حجم الت�أثري :CI %95( 0,05
أي�ضا.
� 0٫19إلى  ,)0٫30مما ُيبني ت�أثريات مت�ساوية لهذه احلالة � ًويف الدرا�ستني الالئي ت�ستهدفا اخللل اجل�سدي ( )32 ,31فكان حجم
أي�ضا ت�أثريات
الت�أثري � 0٫49- :CI%95( 0٫07إلى  ,)0٫62مما يظهر � ً
مت�ساوية ب�صورة كبرية .لكن كان حجم الت�أثري  0٫04-يف الدرا�سة الواحدة
التي ت�ستهدف طنني االذن (� 0٫58- :CI%95إلى  )0٫51مما يقرتح �أنه
أي�ضا� .أما يف الدرا�سة
ال يوجد اختالفات بني منطي العالج لهذه احلالة � ً
الوحيدة التي ت�ستهدف العجز اجلن�سي لدى الذكور ( )34فكان ا�ستخدام
عالجا �ضد �رسطان الربو�ستاتا,
العينة الإكلينيكية من املر�ضى الذين تلقوا ً
أي�ضا حجم
ذات حجم ت�أثري � 0٫58- :CI%95( 0٫14-إلى  ,)0٫29وهو � ً
ت�أثري �صغري ,وي�ؤيد الـ  .ICBTويف الدرا�سة الوحيدة التي ت�ستهدف رهاب
العناكب ( ,)35فكان حجم الت�أثري � 0٫30- :CI%95( 0٫43إلى ,)1٫15
وهو ي�ؤيد العالج الذي ُيقدم وجها لوجه� ,إال �أنه يقول �أن حجم ت�أثري
الدرا�سة بالأمر الغري هام.
ولكي نقدر ما �إذا كان هناك رابط بني جودة الدرا�سة وت�أثريات العالج,
قمنا بعمل حتاليل للمجموعات الفرعية ,وكان حكم الت�أثري املُجمع ( )gيف
حتيز منخف�ض يف
الثالثة درا�سات الذين مت احلكم عليهم ب�أن لديهم خطر ّ
اخلم�سة معايري للجودة� 042- :CI%95( 0٫11- ,إلى  ,)0٫21بينما بلغ
� 0,10- :CI%95( 0٫05إلى  )0٫19للع�رشة درا�سات الأخرى ,مما يتقرح
�أن جودة الدرا�سة مل ت�ؤثر على النتائج ب�صورة كبرية.
متثل ال�صورة رقم  Funnel Plot 4الذى يعمل على ربط �أحجام
الت�أثري يف النتائج الأولى للدرا�سات بالأخطاء املعيارية للتقديرات ,وقد
مت توزيع �أحجام الت�أثري ب�صورة زوجية حول الت�أثريات املتو�سطة ,فعلى
�صعيد االهتمامات املحددة ,جند �أن اجلزء الأمين ال�سفلي من الـ Funnel
 Plotجمر ًدا من الدرا�سات ,مما يقرتح �أنه ال يوجد حتيز كبري يف تقدير
الت�أثري املُجمع ب�سبب الدرا�سات ال�صغرية التي مل يتم ن�رشها ذات الت�أثريات
التي حتابي العالج الذي ُيق ّدم وج ًها لوجه.

اخلامتة
لقد كان الهدف من هذا اال�ستطالع النظامي والتحليل التلوي هو �أن
نقوم بتجميع وحتليل الدرا�سات التي مت فيها مقارنة الـ  ICBTالإر�شادي
ب�صورة مبا�رشة مع الـ  CBTال��ذي ُيقدم وجها لوجه ,وجند ان هذه
االكت�شافات جمتمعة وا�ضحة يف �أن الت�أثري العام للنتائج الأ�سا�سية قريبة
�إلى ال�صفر ,مما ي�شري �إلى �أن �صيغتي العالج فعالتني يف عالج ا�ضطرابات
الرهاب االجتماعي وا�ضطرابات القلق واعرا�ض االكتئاب واخللل اجل�سدي
وطنني االذان والعجز اجلن�سي لدى الذكور ورهاب العناكب ,وذلك عند
حتليلها ك�أتراب مجُ تمعة.
وبالتايل ف�أن ا�ستطالع التحليل التلوي هذا يعك�س االكت�شافات التي
تقدم بها كوجبريز و�آخرون ( ,)18وهي التي تدعم �أنه ال يوجد اختالفات
بني و�سائل العالج الذاتية للم�ساعدة الإر�شادية وتلك التي ُتقدم وجها
لوجه ,ومن املثري لالهتمام �أنه يوجد تداخل واحد �صغري بني ذلك التحليل
التلوي واحلايل الذي نقدمه هنا ,وقد ت�ضمنا الدرا�سات التي تقدم بها
�سبيك و�آخ��رون ( )29وبوتيال و�آخ��رون ( ,)24وذلك لأنهم ي�شتملوا على
88

املجلة العاملية للطب النفسي

عن�رص توا�صل الطبيب باالرتباط مع الت�ضمن (لكن لي�س �أثناء العالج) ,ومل
نت�ضمن الدرا�سة (مت�ضمنة يف التحليل التلوي التابع جلو�سبريز و�آخرون)
التي ُحكم عليها ب�أنها تقوم مبقارنة منطني من الـ  ICBTولي�س مقارنة
بني الـ  ICBTوالعالج الذي ُيقدم وجها لوجه (.)37
وبينما �أن هناك القليل من الدرا�سات التي قامت على كل حالة� ,إال �أن
العدد الكلي للدرا�سات وعدد امل�شاركني ,قد مكننا من اكت�شاف اختالفات
املكونات بني الت�صميمني .لقد كان هناك خطر انحياز منخف�ض� ,شامال
حتيز الن�رش� ,إال �أن العديد من الدرا�سات الفردية كانت �ضعيفة ج ًدا حتى
ّ
ُتبني االختالفات ,ولكل واحدة من احلاالت املت�ضمنة كان هناك القليل من
الدرا�سات ,بل كان هناك درا�سة واحدة يف بع�ض الأحيان.
لقد كان ُيظن �أن نتائج هذا التحليل التلوي بالأمر املثري ,وذلك من
وجه نظر نظرية وعملية ,فمن ناحية النظريات التي تدور حول التغيري
يف التدخالت العالجية النف�سية ,تقرتح النتائج �أن دور العالج الذي ُيقدم
وجها لوجه قد ال يكون بالأمر احلا�سم كما هو ُمقرتح يف الدرا�سة ()38
حتى يتمكن من عمل ت�أثريات عالجية كبرية ,وحتى �إذا مت ت�أ�سي�س عوامل
مثل التحالف العالجي يف الـ  ICBTالإر�شادي ( ,)39جند �أن �أهميته
نادرة فيما يخ�ص النتيجة .يف حقيقة الأمر� ,إن �إدراك الأمر الذي يجعل الـ
 ICBTيعمل ,مبثابة حتدي كبري �أمام االبحاث امل�ستقبلية ,وذلك حيث
�أن القليل من الدرا�سات حتى يومنا هذا قد قامت بدرا�سة و�ساطة النتائج
(مثل .)41 ,40
�أما من الناحية العملية ,تدعو االكت�شافات �إلى وجود �أبحاث تقوم
على �أف�ضلية العالج والفاعلية يف موا�ضع احلياة احلقيقية ,وذلك حيث �أن
�أغلب الدرا�سات يف هذا اال�ستطالع قد ت�ضمنت م�شاركني ذاتي الإحالة ,مت
تعيينهم عن طريق الإعالنات .هناك الكثري من الدرا�سات التي قامت على
قبول العالج بالـ  ,ICBTو ُتبني هذه �أن املر�ضى مييلوا �إلى تقدير �صيغة
الـ � ,)44 -42( ICBTإال �أن هناك درا�سة واحدة قد قدمت تقريرا يدعم
عك�س هذا الأمر ( .)45وعند احلديث عن الفاعلية ,جند �أن هناك يف الوقت
احلايل �أربعة جتارب مرجعية على الأقل وثمانية درا�سات مفتوحة ُتظهر
�أن الـ  ICBTيعمل يف موا�ضع العيادات التقليدية (� ,)46إال �أن التجارب
املرجعية كتلك التي مت ا�ستطالعها يف التحاليل التلوية ,تتطلب �أن يقبل
امل�شاركني �أن يتم تق�سيمهم ب�صورة ع�شوائية يف �إما الـ � ICBTأو العالج
الذي ُيقدم وجها لوجه ,وهذا متطلب يحد من عمومية النتائج.
لدى التحليل التلوي احلايل العديد من موا�ضع القوة ,مثل وجود نتائج
مت�سقة عرب الدرا�سات فيما يخ�ص فاعلية الـ  ICBTالإر�شادي باملقارنة
مع الـ  CBTالذي ُيقدم وجها لوجه ,وجودة التجارب املت�ضمنة والقليل
أي�ضا
حتيز الن�رش� ,إال �أنه يوجد � ً
من التغاير وغياب الإ�شارات �إلى وجود ّ
بع�ض املحدوديات؛ �أوال �أن الدرا�سات املت�ضمنة تختلف ب�صورة جوهرية
فيما يخ�ص حمتويات العالج ,وهذا لي�س بالأمر الكثري كما هو بني برامج
الـ  ,ICBTوقد قمنا بت�صديق تعريف وا�سع للـ � ,CBTإال �أنه ُيف�ضل
�أن يكون هناك الكثري من الدرا�سات التي تقوم على ذات الربنامج ,كما
يف حالة ا�ستطالعات العالج الإدراك��ي لالكتئاب ( ,)47ثان ًيا لقد عملنا
بني العديد من الت�صاميم املختلفة للعالج الذي ُيقدم وجها لوجه ,ومن
املمكن �أن جنادل بالقول �أن الـ  CBTالذي ُيقدم يف �صورة جمموعات
مبثابة مقارنة �أقل من الأف�ضل ( ,)48وذلك على الأقل عندما ي�أتي الأمر
�إلى تف�ضيل املري�ض ,ثالثا ,لقد قمنا بتحليل مقايي�س النتائج الأولية يف
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 يف حقيقة الأمر يمُ كن اعتبار تغاير,التجربة ومل نت�ضمن النتائج الثانوية
 ونحن ال,احلاالت الإكلينيكية املت�ضمنة باعتبارها م�شكلة يف حد ذاتها
ن�ستطيع يف هذه املرحلة مع القليل جدا من الدرا�سات التي قامت على كل
 الإر�شادي والعالج الذي ُيق ّدم وجهاICBT  �أن ن�ستخل�ص �أن الـ,حالة
 مثال هناك القليل ج ًدا من,لوجه فعالني ب�صورة مت�ساوية يف كل النتائج
 بل وهناكCBT الدرا�سات التي قامت على اكت�ساب املعرفة من بعد الـ
 وقد يعمل هذا الأمر على التفرقة,)49( ICBT درا�سات �أقل قامت على الـ
 بالإ�ضافة �إلى ذلك مل,)بني �صيغ العالج (ب�صفة خا�صة على املدى البعيد
 وهذا الأمر هام ب�صورة كبرية حيث,ي�ؤخذ يف احل�سبان خ�صائ�ص املري�ض
�أن هناك الكثري من الدرا�سات التي تقرتح �أن م�ؤ�رشات النتائج املختلفة
(مثل جتنب رهاب اخلالء) بالأمر املتعلق عند مقارنة العالج الذي ُيقدم
 لقد ت�ضمنا فقط, راب ًعا.وجها لوجه مع العالج الذي ُيقدم عرب الأنرتنت
 �إال �أن الدرا�سة الذي تقدم بها,الدرا�سات التي قامت على عينات من البالغني
 تتفق ب�صورة وا�ضحة مع,) التي قامت على املراهقني50( �سبين�س و�آخرون
 مل نقم بتحليل ت�أثريات العالج,أخريا
ً � . مما يقرتح وجود تنا�سق,اكت�شافاتنا
, وهذا مبثابة جمال حُمتمل للأبحاث امل�ستقبلية,التي على املدى البعيد
كما �أن نوع التجارب التي مت ت�ضمنها هنا لها ميزة �أنه من املمكن احلفاظ
.على �أ�سلوب الع�شوائية لفرتات طويلة من الزمن
 وهو الي��زال يتقدم وب�رسعة, منذ فرتة ق�صريةICBT لقد ظهر الـ
 ومن, ف�أحدث التغيريات هي ا�ستخدام الهواتف الذكية يف العالج,)51(
 يف العالج الذيICBT املحتمل �أن تتحد تطبيقات الهواتف الذكية والـ
 بينما نقدم هذا اال�ستطالع,أخريا
ً � ,ُيقدم وجها لوجه يف امل�ستقبل القريب
 هناك ميال جديدا لعمل حتاليل,يف هيئة حتليل تلوي على م�ستوى الدرا�سة
.)52( تلوية على م�ستوى املري�ض با�ستخدام البيانات الأولية
 الإر�شادي وع ًدا �أن يكون عالجا قوياICBT  لدى الـ,يف النهاية
.وفعاال من حيث التكلفة وبديال ومكمال للعالج الذي ُيقدم وجها لوجه
 �إال �أن,ا�ستنتاجا �أكي ًدا
هناك احتياج �إلى املزيد من الدرا�سات قبل عمل
ً
 ُتبني, التي تت�ضمن هذا التحليل التلوي,االكت�شافات حتى يومنا هذا
.عالجا للم�ستقبل
 الإر�شاديICBT وبو�ضوح �أن الـ
ً

�شكر خا�ص
يتقدم اندير�سون بجزيل ال�شكر �إلى جامعة لينكوبنج وم�ؤ�س�سة العلوم
.ال�سويدية والفورتي لتدعيمهم املايل
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 وقد عزمنا على �سد, وذلك يف العينة الأمريكية التي قامت على جمموعة من ال�شباب,جدا عن الإ�صابة بطيف الذهان وامل�ؤ�رشات اخلا�صة به
ً نحن ال نعرف �إال القليل

Little is known about the occurrence and predictors of the psychosis spectrum in large non-clinical community samples of U.S. youths. We
 وهو مبثابة درا�سة تعاونية للأمناط الظاهرية الإكلينيكية والنمو,هذه الفجوة عن طريق تقييم ا�ضطرابات طيف الذهان يف جمموعه النمو الع�صبي التابع لفيالديلفيا
aimed to bridge this gap through assessment of psychosis spectrum symptoms in the Philadelphia Neurodevelopmental Cohort, a collabora=Ninvestigation
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These
findings have public health relevance for prevention and early intervention. . ترتبط هذه االكت�شافات بال�صحة العامة للوقاية والتدخالت املبكرة.االنتحار
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 �ضعف االداء, الإدراك الع�صبي, اعرا�ض �إيجابية للذهان الفرعي, �شباب �أمريكيني, اطياف الذهان:كلمات مفتاحية

(World Psychiatry 2014;13:296-305)

أي�ضا يف عينة
ً �) و9( الذهان يف عينة االف��راد الذي هم �أمام خطر عايل
Psychotic-like
including
العامة التي قامت علىsymptoms,
أو�ضحت درا�سات
�  وقد,)10attenuated
,8 ,7( امليالدparanoid
جمموعه
delusional
thinking
and
auditory
hallucinations,
 وجود معدالت مرتفعة من اخلربات التي ت�شبه الذهان,واملراهقنيoccur
لأطفالin
ا
approximately 5-8% of the general adult population (1). In
 مع وجود و�سيط,)%35 -5 = وذلك �أكرث من البالغني (معدل,لدى ال�شباب
some, these symptoms never cause sufficient distress or
%7٫5عاما) و
12 -9( أطفالtoالnecessitate
 من%17 تلوية لـ
ب�صورة
ً impairment
functional
helpحتليلية
seeking
(2), �شتق
but ُمin
االعرا�ض عابرة
هذهprecede
وبالرغم من �أن
.)11(of)عاما
18 -13(disorders
من املراهقني
others
they can
the onset
(3).
ًpsychotic
بفعل
ذهان كامل قد يهد�أofإلىtransition
� تطورها و�صوال
إال �أنsubthreshold
� ,)8( أغلب الأطفال
A meta-analysis
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)3( ) والنوع4( االعرا�ض
�شدة
tion
samples
reported
a
0.6%
one-year
risk
of
transition
 ترتبط اعرا�ض الذهان الإكلينيكي الفرعية, وبعي ًدا عن الذهان الناجتto
psychotic disorder (4), a much lower conversion rate than
)5( ) والقلق16 -14 ,5(  تت�ضمن االكتئاب,ب�أمرا�ض نف�سية مر�ضية
in clinically help-seeking samples (5). This is consistent with
) وزيادة18( of
�ضعيف
واداء عامليand
)17 ,12
,5( املخدرات
وتعاطيof
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non-clinical
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expressions
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�
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�
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تقوم
ً
nations), and psychosis related symptoms including attenتدعم وجود ارتباط للأعرا�ض الإكلينيكية الفرعية بال�ضعف يف �رسعة
uated negative and disorganized symptoms. Because early
نحن ال نعرف �إال
,وبعيدا عن ذلك
,)21( لفظية
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attenuated
symptoms
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do الغري
notالعاملة
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(7), their
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as a sole
of identifying
risk individuals is limited. However,
through
.العامة من ال�سكانlongitudinal
الفرعية لدى
evaluation,
they
provide
a
window
examine
ب�رشح خ�صائ�ص ظهور �صفات اطياف الذهانto�سابقة
درا�سةneurobiologمل تقم �أي
ical risk and protective factors associated with various out, بالإ�ضافة �إلى ذلك,يف عينة جمتمعية نظامية من ال�شباب الأمريكيني
comes (4).
نحن ال نعرف �إال القليل عن التكهنات الدميغرافية واالمرا�ض النف�سية
 وقد عزمنا على �سد هذه الفجوة عن طريق,ملظاهر الذهان يف هذه العينة
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املطولة تقدم هذه نافذة لدرا�سة اخلطر الع�صبي احليوي والعوامل الوقائية1113) in Ireland also reported an association
of subclinical
.)4( بنتائج عديدة
املتعلقة
symptoms with impairment in processing speed and non وذلك عن طريق تقييم الظهور,من املمكن �أن يتم تو�سيع هذه النافذة
verbal working memory (21). Otherwise, little is known
املبكر لأعرا�ض االطياف الإكلينيكية الفرعية لدى ال�شباب من عامة النا�س
لتحول
ّ  ف�أن بداية االعرا�ض قبل �سن الثامنة ع�رشة مبثابة م�ؤ�رش هام,)8(
World Psychiatry 13:3 - October 2014

جمموعه النمو الع�صبي التابعة لفيالديلفيا ,وهي مبثابة درا�سة للأمناط
الظاهرية ال�سلوكية الع�صبية والإكلينيكية يف عينة كبرية غري �إكلينيكية,
قد �أ�س�سها املعهد الوطني لل�صحة النف�سية (.)NIMH

الو�سائل
امل�شاركني
لقد مت تعيني م�شاركني مرتقبني من عيادات الأطفال و�شبكة الرعاية
ال�صحية التابعة مل�ست�شفى الأطفال بوالية فيالديلفيا (,)293 ,50 =N
وهي التي ت�صل �إلى ما يزيد عن  30جمتم ًعا �إكلينيك ًيا يف مثلث الواليات
املتمثلة يف بن�سلفانيا ونيو جري�سي وديالوار .مل يتم تعيني امل�شاركني من
العيادات النف�سية ,وبالتايل فالعينة لي�ست تدعيمية للأفراد الذين ي�سعون
�إلى طلب خدمات ال�صحة النف�سية.
وبح�سب اال�ستطالع الطبي الإلكرتوين �أو املتابعة عرب الهاتف ,مت
ا�ستبعاد امل�شاركني املُحتملني من هذه املجموعة ,وذل��ك �إذا كانوا ال
يجيدوا اللغة الإجنليزية ولديهم ت�أخر تنموي كبري �أو غريها من احلاالت
التي �ستعيق قدراتهم على �إكمال �إجراءات الدرا�سة �أو ه�ؤالء الذين مل نتمكن
من االت�صال بهم.
ومن بني املجموعة املتبقية ,قمنا بدعوة  598 ,13فر ًدا ورف�ضنا
 2.699وا�ستبعدنا  ,1٫401بينما قمنا بتعيني � 9.498شا ًبا (الفئة العمرية
من � 8إلى  .)21وقد ت�ضمنت العينة الكلية �شبابا يف الفئة العمرية من 11
عاما� %54 ,إناثًا
�إلى  7.054 =N( 21م�شاركً ا ,متو�سط العمر ً 2.7 +15٫8
و� %56.3أمريكيني من �أ�صل �أوروبي و� %32.9أمريكيون من �أ�صل �أفريقي
و %10.8جن�سيات �أخرى) مت تعيينهم من نوفمرب عام � 2009إلى نوفمرب
من عام .2011
وبعد تقدمي و�صفًا كامال للدرا�سة ,قمنا باحل�صول على موافقة ر�سمية
أي�ضا احل�صول
عاما على الأقل ,مت � ً
من امل�شاركني الذين يبلغ عمرهم ً 18
وت�رصيحا ,وذلك للأطفال الذين يقل عمرهم عن 18
على موافقة مكتوبة
ً
أي�ضا من �آبائهم /الأو�صياء الر�سميني .وقد مت املوافقة على
عاما ,وكذلك � ً
ً
كل الإج��راءات من جانب جامعة بن�سلفانيا وجلنة املراجعة امل�ؤ�س�سية
التابعة مل�ست�شفى الأطفال يف فيالديلفيا.

مقايي�س الأمرا�ض النف�سية
لقد قمنا با�ستخدام املقابلة الهيكلية املحو�سبة ( )GOASSESSمع
امل�ستلفتني( 1الفئة العمرية من � 11إلى  )21والأفراد اجلانبيني (الآباء �أو
عاما)
الأو�صياء القانونيني للم�ستلفتني البالغني من العمر من � 11إلى ً 17
وتت�ضمن هذه املقابلة جدول زمني من �أحداث احلياة وتاريخ دميغرايف
وطبي وت�صوير للأمرا�ض النف�سية ومقيا�س للتقييم العاملي للأطفال
( )22( )C-GASومالحظات املحاور.
لقد مت عمل ت�صوير للأمرا�ض النف�سية عن طريق ن�سخة حمو�سبة
خمت�رصة من فرع جدول كيدي لأبحاث علم الأوبئة الوراثية لال�ضطرابات
العاطفية والف�صام ( ,)24 ,23( )K-SADSوهو الذي مت تعديله ليجمع
معلومات عن مدة االعرا�ض وال�ضغوط والعجز للحالة املزاجية على مدار
العمر والقلق وا�ضطرابات ال�سلوك وا�ضطرابات طيف الذهان وا�ضطرابات
أي�ضا تاريخ املعاملة التي تلقاها
الطعام و�أفكار االنتحار وال�سلوك و� ً
الفرد.
لقد قدمت اخلوارزمية املحو�سبة ت�صوير احلالة الإيجابية لكل جمال
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من جماالت االمرا�ض النف�سية التي تقوم على �إثبات االعرا�ض والتكرار
واملدة ,وذلك لتقريب ا�ضطرابات الـ � DSM-IVأو معيار النوبة وال�ضغوط
الهامة �أو العجز التي مت تقييمها عند نقطة الـ  5على مقيا�س ي�صل عدد
النقاط فيه �إلى  .11وقمنا فيما بعد ب�إ�ضافة مقيا�س التقدير الذاتي عن
تعاطي العقاقري على مدار احلياة (� )25إلى الدرا�سة ومت توجيه هذا �إلى
 4٫066م�شاركً ا ,وقد �أنتج عمل مقارنة بني اخلوارزمية الت�شخي�صية مع
املعيار الكامل با�ستخدام البيانات الوطنية ال�ستطالع الأمرا�ض للمراهقني
( ,)23م�ساحة ترتاوح بني املمتازة واملتو�سطة حتت قيم منحنى خ�صائ�ص
م�شغل املتلقي للفئات الكُربى من اال�ضطرابات.
أي�ضا �إحلاق التاريخ الطبي � GOASSESSإلى ال�سجالت الطبية
مت � ً
الإلكرتونية التابعة مل�ست�شفى فيالدلفيا للأطفال ,ومت ا�ستخدام هذا لتعريف
املجموعات الفرعية من امل�شاركني الأ�صحاء ج�سد ًيا (بال �أمرا�ض ج�سدية
�أو بالقليل منها).
وقد تلقى املقيمون تدريبات مكثفة و�شهادات ومراقبة.

ت�صوير �أطياف الذهان
لقد عزمنا على عمل ت�صوير ملخ�ص لطيف وا�سع من �أطياف اخلربات
التي ترتبط بالذهان ,التي ترتاوح بني االعرا�ض الب�سيطة وحتى الإكلينيكية
الفرعية (الإيجابية وال�سلبية والغري منتظمة) التي ال ت�صف اال�ضطرابات
التي ي�سهل ت�شخي�صها ببدايات �إكلينيكية من الهالو�س وال�ضالالت التي
تتوافق مع معايري اال�ضطرابات الذهانية ال�شديدة ,وبالتايل فقد ت�ضمنا
ثالثة �أدوات ت�صويرية لتقييم اعرا�ض الذهان الفرعية الإيجابية والذهان
الإيجابي واالعرا�ض ال�سلبية/الغري منتظمة ,وكنا نعترب الأف��راد الذين
يختربون �أي من هذه االعرا�ض ب�أنهم يف فئة «�أطياف الذهان».
لقد قمنا يف ال�سنوات ال�سابقة بتقييم اعرا�ض الذهان الفرعي الإيجابي
مقيم االثني ع�رش بن ًدا املُراقب  PRIMEواملراجع ت�صوير ًيا
با�ستخدام ّ
( .)27 ,26لقد كانت هذه البنود ذاتية التقييم على مقيا�س مكون من �سبعة
نقاط ترتاوح من ال�صفر (ال اوافق البتة) وحتى ال�ستة (�أوافق كل ًيا) .قام
امل�شاركون بعد ذلك بتقييم مدة كل عر�ض مثب ًتا.
قمنا بتقييم اعرا�ض الذهان الإيجابية (الهالو�س وال�ضالالت التي
حدثت على مدار احلياة) با�ستخدام الأ�سئلة اخلا�صة بالذهان ,K-SADS
المُ لحقة ب�أ�سئلة مهيكلة لتقليل الإجابات الكاذبة.
قمنا بتقييم االعرا�ض ال�سلبية/الغري ُمرتبة با�ستخدام �ستة بنود
تقييمية را�سخة من مقيا�س اعرا�ض البادرية ( )28 ,SOPSوهم :انعدام
الإرادة وتعبريات العاطفة والذات واالداء املهني وم�شكالت يف الرتكيز
واالنتباه والتوا�صل الغري منتظم.
�أما فيما يخ�ص الذهان الفرعي الإيجابي ,وبتقدمي ت�أثريات الفئة
العمرية على جمموع  PRIMEالت�صوير املنقح ,ظهرت قائمة انحراف
الفئة العمرية التي ت�شري �إلى الأطفال ذي جمموع كلي متطرف ()2>Z
باملقارنة مع الأقران من ذات العمر ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,ولأن خطر الذهان
قد ال يكون باطن ًيا مرتبط باملجموع الكلي ,ف�أن �إثبات عر�ض واحد على
ؤ�رشا لوجود خطر الإ�صابة بالذهان,
الأقل عند م�ستوى �شديد قد يكون م� ً
أي�ضا بح�ساب قائمة االتفاق ال�شديد ,وذلك بح�سب املعايري التقليدية
قمنا � ً
قيم
قيم بـ �« 6أتفق ب�شدة» �أو ثالثة بنود على الأقل ُت ّ
(بند واحد على الأقل ُي ّ
بـ �« 5أتفق �إلى حد ما») (.)27
لقد كان معيار الذهان الإيجابي حيث تقوم الهالو�س و�/أو ال�ضالالت
على ت�صوير الـ  K-SADSمع ا�ستمرار ي�صل �إلى يوم واحد على الأقل,
يحدث خارج نطاق تعاطي املخدرات والأمرا�ض اجل�سدية ,ويتزامن مع

قيم بـ  5على الأقل).
�ضعف �شديد �أو �ضغوط ( ُت ّ
�أما فيما يخ�ص االعرا�ض ال�سلبية /الغري مرتبة ,فقد مت عمل قائمة
انحراف الفئة العمرية ,وذلك با�ستخدام جمموع  zالتابع للـ ,SOPS
فقد كانت املجاميع الكلية للـ  SOPSطبيعية يف الفئة العمرية ,وذلك
ب�صفة خا�صة� ,أما اال�ستقطاع  2>zفقد عك�س تقييمات متطرفة للأعرا�ض
ال�سلبية /الغري منتظمة ملجموعه الفئة العمرية.

تقييم الإدراك الع�صبي
لقد ت�ضمنت بطارية الإدراك الع�صبي املحو�سبة التي ت�صل �إلى �ساعة
واح��دة 14 ,اختبارا يعمل على تقييم جم��االت ال�سلوك الع�صبي (,)29
وهم االداء التنفيذي (�رشود الذهن واملرونة النف�سية واالدراك والذاكرة
العاملة) والذاكرة العر�ضية (الكلمات والوجوه والأ�شكال) والإدراك املعقد
(اال�ستنتاج اللفظي واال�ستنتاج الغري لفظي واملعاجلة املكانية) والإدراك
االجتماعي (التمايز العاطفي وتفريق �شدة العاطفة ومتايز الفئة العمرية)
و�رسعة احل�س احلركي (احلركة واحل�س احلركي).
وبا�ستثناء هذه االختبارات املُ�صممة ب�صفة ح�رصية لقيا�س ال�رسعة,
يقدم كل اختبار مقايي�س لكِال من الدقة وال�رسعة ,وقد مت توجيه قراءة
االختبارات الفرعية الختبار نطاق وا�سع من الإجن��از ,الن�سخة الرابعة)
( ,)30( )4-WRATوذلك �أوال لتحديد قدرة امل�شاركني لإكمال البطارية
وتقدمي قيا�س تقديري للذكاء.

نهج الإح�صاء
لقد قمنا �أوال بتقييم التوافق الداخلي (�ألفا التابعة لكرونبا�ش) وتوزيع
الفئة العمرية على بنود �أطياف الذهان يف جمموع العينة ,ثان ًيا قمنا
بتق�سيم حاالت اطياف الذهان التي ت�صف الدميغرافية ومتغريات خال�صة
أي�ضا االداء الع�صبي الإدراكي يف املجموعة الفرعية من ال�شباب
الت�صوير و� ً
الأ�صحاء ج�سد ًيا ,وذلك لتقليل خلط اعرا�ض طيف الذهان واخلربات التي
حتدث يف �سياق االمرا�ض اجل�سدية �أو بالتوازي معها .قمنا ثالثا بتقييم
االختالفات بني مر�ضى �أطياف الذهان ومر�ضى الذهان الغري طيفي ,وذلك
با�ستخدام الـ  dالتابعة لكوهني و( ANOVAاملتغريات الكمية) �أو خي
مربع (املتغريات الفئوية) .راب ًعا قام الرتاجع اللوجي�ستي بفح�ص التكهنات
الدميغرافية والأم��را���ض النف�سية وتعاطي املخدرات حل��االت الأطياف
(احلزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ,SPSS ,الن�سخة .)20
أخ�يرا ,لقد عملنا حتليل بنود لبنود الذهان الفرعي الإيجابي التي
� ً
تقارن �إثباتات االمرا�ض بني املجموعات وتلخ�ص عدد ت�أييد االعرا�ض
وتعمل حتاليل متعددة املتغريات ملتغيرّ ( )MANOVAاالختالفات
يف متو�سط تقييم البنود .لقد عملت حتاليل خ�صائ�ص م�شغل امل�ستقبل على
تعريف بنود الذهان الفرعي الإيجابي الأكرث تكه ًنا بتق�سيم طيف الذهان
باملقابل مع الذهان الغري طيفي ( ,SPPالن�سخة .)20

النتائج
خ�صائ�ص ت�صوير �أطياف الذهان
لقد توافق  )1٫482 =N( %21٫1من جمموع العينة البالغ 7٫054
م�شاركً ا ,مع معايري �أطياف الذهان ,وقد كان التوافق الأق�صى للذهان
الفرعي الإيجابي  ,)1٫028 =N( %14٫6وكان متو�سط املجموع الكلي

الت�صويري املُنقح  10٫7 +8٫0 PRIMEللم�ستلفتني و5٫9 +2٫4
للجانبيني� ,أم��ا جمموع اختالف �أزواج امل�ستلفتني واجلانبيني +8٫0
 ,10٫0مما ي�شري �إلى �أن امل�ستلفتني قد �أقروا بوجود م�ستويات عالية من
الذهان الفرعي� ,أكرث مما �أقره مقدمو الرعاية اخلا�صني بهم.
لقد كان هناك اختالف كبري يف املجموع الكلي الت�صويري املنقح
 PRIMEعرب الفئات العمرية التي ترتاوح بني  11وANOVA:( 21
 ,)0.001<p ,10,7042 =df ,13٫69 =Fوقد �أظهرت االختبارات
الالحقة وجود جمموع كلي باطني ينخف�ض مع الفئة العمرية .لقد كان
أي�ضا ت�أثري عمري كبري على بنود الـ =SOPS (ANOVA: F
هناك � ً
 ,)0.001<p ,10٫6759 =df ,3٫24مع وجود بع�ض جمموعات ال�شباب
الذين ح�صلوا على تقييمات �أقل من امل�شاركني البالغني.
لقد ك��ان التوافق الداخلي عال ًيا بني امل�ستلفتني (ال��ف��ا= )0٫87
واجلانبيني (الفا=  )0٫86وذلك فيما يخ�ص ت�صوير الـ  PRIMEاملُراجع,
وكان بالأمر املقبول للـ ( SOPSالفا= .)0٫70

خ�صائ�ص ال�شباب الذين يعانوا من مظاهر طيف الذهان
لقد �أقر  %3٫7من املجموعة الفرعية من امل�شاركني الأ�صحاء ج�سد ًيا,
بوجود اعرا�ض بدايات الذهان (�ضالالت و�/أو هالو�س) ,بينما �أقر %12٫3
�إ�ضافية بوجود اعرا�ض ذهان فرعية ,و�أجاز  %2٫3وجود اعرا�ض �إكلينيكية
فرعية /غري منتظمة يف ظل غياب االعرا�ض الإيجابية.
ومن بني ال�شباب الذين مت تق�سيمهم يف فئة �أطياف الذهان (=N
 ,)954توافق  %2٫0مع �أربعة معايري وتوافق  8٫5مع ثالثة معايري ,بينما
توافق  %23٫0مع معيارين فقط� ,أما  %66٫4فقد توافقوا مع معيار واحد
فقط .لقد كان التوافق ال�شديد للذهان الفرعي الإيجابي  , %67٫6بينما بلغ
االنحراف العمري للذهان الفرعي الإيجابي � ,%34٫4أما االنحراف العمري
ال�سلبي /الغري منتظم ,فقد بلغ .%23٫9
جند يف اجلدول رقم  1خ�صائ�ص مر�ضى �أطياف الذهان باملقابل
مع مر�ضى الذهان الغري طيفي ,وقد كان التوزيع اجلن�سي ن�سب ًيا بني
عمرا� ,إال �أن
املجموعتني ,وبالرغم من �أن مر�ضى طيف الذهان �أ�صغر ً
الت�أثري كان �أ�صغر .لقد كانت جمموعة �أطياف الذهان �أمريكيون من �أ�صل
غري �أوروب��ي ,وذلك ب�صورة غري متنا�سبة ,ولديهم ن�سبة �أقل يف جمموع
معيار قراءة الـ  4-WRATوقدر تعليم الوالدين واالداء العاملي .ومن
اجلدير باالهتمام �أن مقدمي الرعاية قد �أقروا بوجود تقييمات ذهان فرعي
�إيجابي منخف�ض باملقارنة مع امل�ستلفتني.
ومن بني ال�شباب املر�ضى بطيف الذهان ,كانت بنود الذهان الفرعي
إقرارا («�أوافق ب�شدة») على �شا�شة الـ  PRIMEاملنقحة
الإيجابي الأكرث � ً
هي �أفكار غري معتادة /غريبة ومدركات �سمعية ,يليها ت�شوي�ش يخ�ص
الواقع (اجل��دول رقم � .)2أما �أقل البنود �إق��رارا فهي التحكم يف الأفكار,
وقد �أنتجت كل بنود الـ  PRIMEاملنقحة تقييمات عالية يف طيف
الذهان باملقارنة مع مر�ضى الذهان الغري طيفي ( )MANOVAمع
�أحجام ت�أثري تزيد عن  0٫92وقد نتجت اختالفات املجموعات الكبرية
من الت�شوي�ش الذي يخ�ص الواقع واملدركات ال�سماعية وحيل العقل و�/أو
الأفكار الغري اعتيادية.
وانتجت حتاليل منحنى ت�شغيل امل�ستقبل لبنود الت�صوير املُنقح منطقة
حتت قيم املنحنى ترتاوح بني  0٫65وحتى  ,0٫79مما ي�شري �إلى �إمكانية
البنود على التفرقة بني طيف الذهان والذهان الغري طيفي� ,أما �أكرث البنود
تفا�ضلية فهي الت�شوي�ش ال��ذي يخ�ص الواقع والأفكار الغريبة /الغري
اعتيادية وخدع العقل واملدركات ال�سماعية.
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اجلدول رقم  :1خ�صائ�ص ال�شباب الأ�صحاء ج�سد ًيا مر�ضى اطياف الف�صام وه�ؤالء مر�ضى الف�صام الغري طيفي
)%( N
النوع ( %ذكور)
الفئة العمرية (املتو�سط )SD+
العرق (� %أمريكيني من �أ�صل �أوروبي)
ال��ن��ت��ي��ج��ة امل���ع���ي���اري���ة ل���ل���ق���راءة
( WRAT-4املتو�سط)SD +
تعليم الآباء
الأم (ال�سنوات ,متو�سط)SD +
الأب (ال�سنوات ,متو�سط)SD +
ت�صوير  PRIMEاملنقح
جمموع امل�ستلفتني (املتو�سط) SD+
 Zامل�ستلفتني (املتو�سط)SD +
جمموع اجلانبيني (املتو�سط)SD +
جمموع اختالفات ال���زوج اجلانبي
وامل�ستلفتني (املتو�سط)SD +
اعرا�ض بدايات الذهان ()%
الهالو�س ()%
ال�ضالالت ()%
مقيا�س اعرا�ض امل�ستلفتني ()SOPS
املجموع (املتو�سط ) SD+
الـ ( zاملتو�سط)SD +
عدم القدرة على الرتكيز /االنتباه (املتو�سط)SD +
تعبريات العواطف والذات (املتو�سط) SD+
تعبريات العواطف (املتو�سط)SD +
انعدام الإرادة (املتو�سط)SD +
�أحاديث غري منتظمة (املتو�سط)SD +
االداء الوظيفي (املتو�سط)SD +
املقيا�س الدويل احلايل لتقييم الأطفال
(املتو�سط) SD+

النتيجة
2.5 =X2
31.9 =F
127.5 =X2

n.s
0.001
0.001

الـ  dالتابع لكوهني
0.22-

p

طيف الف�صام
)20.0( 954
47.9
2.7 +15.2
37.7

الغري طيفي
)80.0( 3894
45.0
2.7 +15.8
58.1

اختبار
خي مربع
ANOVA
خي مربع

df

1
1.4846
1

0.001

0.32-

17.2 +97.9

16.9 +103.6

ANOVA

1.4832

86.1 =F

0.290.38-

2.3 +13.8
2.5 +13.4

2.4 +14.5
2.7 +14.4

ANOVA
ANOVA

1.4783
1.4437

70.8 =F
93.1 =F

0.001
0.001

12.9 +21.4
1.2 +1.3
8.1 +4.2

6.1 +4.3
0.6 +0.44.7 +1.6

ANOVA
ANOVA
ANOVA

1.4846
1.4809
1.3652

3557.2 =F
3565.5 =F
128.6 =F

0.001
0.001
0.001

2.16
2.25
0.61

12.2 +19.1

6.3 +4.8

-

-

-

-

-

20.2
17.9
11.2

-

-

-

-

-

-

4.7 +5.1
1.5 +0.9
1.3 +1.69
1.1 +0.6
1.2 +1.0
1.2 +0.7
0.9 +0.5
1.2 +0.7
13.4 +70.8

18+1.6
0.6 +0.31.0 +0.8
0.4+0.1
0.7 +0.3
0.4 +0.1
0.4 +0.1
0.5 +0.1
10.0 +81.4

ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA
ANOVA

1.4669
1.4820
1.4757
1.4803
1.4740
1.4795
1.4806
1.4789
1.4807

1347.4 =F
1430.0 =F
489.7 =F
595.4 =F
447.0 =F
646.1 =F
410.7 =F
490.9 =F
697.6 =F

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

1.33
1.40
0.84
0.83
0.85
0.94
0.75
0.86
0.95-

 -4-WRATاختبار حت�صيل وا�سع املدى ,الن�سخة 4

ت�صوير الإدراك الع�صبي ملر�ضى �شباب طيف الذهان ومر�ضى
الذهان الغري طيفي

تق�سيم التكهن بطيف الذهان من االمرا�ض النف�سية وتعاطي
املخدرات

جند يف ال�صورة رقم  1ت�صوير الإدراك الع�صبي .لقد �أظهرت جمموعة
(طيف الذهان والذهان الغري طيفي) معيار  Xالتابع لـ MANOVA
(كانت املتغريات الفئة العمرية والأخالقيات وتعليم الآباء) يف جمموع
ال�ضبط� ,أظهرت ت�أثري �أ�سا�سي للمجموعة (,1,4550 =df ,92,71 =F
أي�ضا
 )0.0001<pواملعيار ( )0.0001<p ,11,4540 =df ,4,11 =Fو� ً
تفاعالت جماالت جمموعة .)0.0001<p ,11,4540 =df ,4,87 =X (F
وقد �أظهر ال�شباب مر�ضى طيف الذهان انخفا�ضا متو�سطً ا – �إال �أنه هام
– يف دقة االداء عرب جماالت الإدراك الع�صبي ,وذلك باملقارنة مع الذهان
الغري طيفي .و�أظ��ه��رت ال��ـ  MNOVAعلى جمموع ال�رسعات ت�أثري
�أ�سا�سي للمجموعة ( (0.0014 =p ,1,4503 =df ,10,21 =Fواملجال
( )0.0001<p ,13,4491 =df ,4,75 =Fوتفاعالت معيار جمموع X
 .)0.0001<p ,13,4491 =df ,6,97 =(Fو�أظهر طيف الذهان ن�سبة
ا�ستجابة منخف�ضة يف بع�ض – ولي�س كل – املعايري.

لقد بلغ جناح التكهن بطيف الذهان باملقابل مع الذهان الغري طيفي
الذي يقوم على الروابط الإكلينيكية والدميغرافية( %84,6 ,طيف الذهان=
 %27,7والذهان الغري طيفي=  %96,6والإيجاب الكاذب=  %2,8وال�سالب
الكاذب= ( )%12,6اجل��دول رقم  .)3وقد �أظهرت حتاليل منحنى م�شغل
امل�ستقبل تنا�سب النموذج.
تت�ضمن التكهنات اخلا�صة بطيف الذهان النوع الذكري و�سن ال�شباب
و�أ�صل �أمريكي غري �أوروب��ي ,وقد كان يتم التكهن ب�أطياف الذهان عن
طريق جم��االت االكتئاب والهو�س ون��وع ره��اب معني وره��اب اخلالء
والو�سوا�س القهري وكرب ما بعد ال�صدمة والتعار�ض الذي يت�سم بالتحدي
وفرط الن�شاط ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد �صادق ثلث ال�شباب مر�ضى طيف
الذهان على وجود �أفكار غري فعالة عن املوت ,و�صادق ما يزيد عن 205
على وجود �أفكار انتحار ,وكان كِ الهما مبثابة متكهنات هامة لأع�ضاء
جمموعة طيف الذهان.
أي�ضا التحدث مع خمت�صني (م�شريين باملدر�سة �أو �أطباء
لقد كان � ً
نف�سيني �أو موظفني اجتماعيني �أو علماء نف�س) عن «امل�شاعر �أو م�شكالت
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اجلدول رقم  :2حتليل البنود التابع لت�صوير الـ  PRIMEاملنقح لدى ال�شباب الأ�صحاء ج�سد ًيا مر�ضى اطياف الذهان باملقابل
مع ه�ؤالء مر�ضى الذهان الغري طيفي
طيف الذهان

ت�صوير بنود الـ  PRIMEاملنقحة
�أعتقد �أين قد �شعرت �أن هناك �أمور
غريبة �أو غ�ير تقليدية ال ا�ستطيع
و�صفها (�أفكار غريبة /غري تقليدية)
لقد اختربت �سماع �أ�صوات خافتة �أو
وا�ضحة لأف��راد �أو لفرد ما يتمتم �أو
يتحدث عندما �أكون مبفردي (مدركات
�سمعية
�أعتقد �أين ارتبك يف بع�ض الأحيان ما
�إذا كان الأمر الذي �أختربه �أو �أدركه
حقيقي �أم هو جمرد جزء من خميلتي
�أو �أحالمي (�أرتباك يخ�ص الواقع)
�أعتقد �أين �أ�سمع �أفكاري ُتقال ب�صوت
عايل (�أفكار م�سموعة)
�أعتقد �أن لدي هبات طبيعية �أو تفوق
الطبيعة وتتعدى مهاراتي وقوتي
الطبيعية (هو�س العظمة)
اعتقد �أين قد �أ�شعر �أن عقلي «يخدعني»
(خداع العقل)
لقد مريت بخربة �أن �أفعل الأمور بطرق
�أخرى ب�سبب خرافاتي (اخلرافات)
�أت�ساءل ما �إذا كان النا�س يخططون
لأذيتي �أو �أنهم على و�شك �أن يفعلوا
هذا (�شكوك /ا�ضطهاد)
�أعتقد �أنه ب�إمكاين التكهن بامل�ستقبل
(التكهن بامل�ستقبل)
لقد ظننت �أن��ه م��ن املمكن �أن يقر�أ
الآخ����رون �أف��ك��اري �أو �أن �أق����ر�أ �أن��ا
�أفكارهم (قراءة الأفكار)
قد �أك��ون �شعرت �أن��ه يوجد �شي ًئا ما
يتحكم يف �أف��ك��اري �أو م�شاعري �أو
�أفعايل (التحكم يف الأفكار)

�إقرار بطيف
الذهان
«�أوافق
ب�شدة»
م��ت��و���س��ط البند
%
SD+

زوجية  Fالتي تلي
 MNAOVAالهامه

الذهان الغري
طيفي

P

ROC

AUC

C I %9 5
منخف�ض

CI%95
علوي

متو�سط البند
SD+

F

17.6

2.19 +3.06

1.45 +0.90

0.001 1334.81

ال������������ـ d
ال���ت���اب���ع
لكوهني
1.33

0.75

0.79

0.77

0.74

17.5

2.45 +2.19

0.89 +0.25

0.001 1558.80

1.44

0.72

0.70

16.4

2.17 +3.08

1.37 +0.77

0.001 1677.88

0.48

0.79

0.78

0.81

11.1

2.23 +1.85

0.91 +0.29

0.001 1113.45

1.22

0.69

0.67

0.71

10.3

2.20 +1.76

0.89 +0.26

0.001 1074.51

1.19

0.69

0.67

0.71

9.7

2.19 +2.14

0.97 +0.36

0.001 1410.89

1.37

0.73

0.71

0.75

8.0

2.12 +1.91

1.10 +0.44

872.26

0.001

1.08

0.70

0.67

0.72

6.1

2.01 +1.56

0.86 +0.27

911.30

0.001

1.10

0.68

0.66

070

5.2

1.97 +1.45

0.95 +0.33

645.84

0.001

0.92

0.66

0.63

0.68

4.9

1.93 +1.29

0.80 +0.22

692.86

0.001

0.96

0.65

0.63

0.67

3.8

1.85 +1.37

0.73 +0.21

922.45

0.001

1.00

0.67

0.65

0.70

 -ROCحتليل خ�صائ�ص م�شغل امل�ستقبل لبنود ت�صوير الـ  PRIMEاملُنقح -AUC ,املنطقة التي حتت املنحنى ,ت�شري �إلى قدرة البند على التمييز بني طيف الذهان واحلاالت
الغري طيفية -CI ,تدخل الثقة

يف احلالة املزاجية �أو ال�سلوكيات»� ,أكرث انت�شارا – �إال �أنها لي�ست بالأمر
الهام – يف �أطياف الذهان �أكرث من الذهان الغري طيفي ( %65,7باملقابل
مع � .)%44٫1أما �أف�ضلية التداوي بداخل امل�ست�شفى والعجز االدائي �أكرب
ب�صورة كبرية يف حاالت طيف الذهان (اجلدول رقم  .)3ويف بند املتابعة
عالجا (وبالتايل مل يتم ت�ضمنهم يف
املُقدم فقط �إلى ه�ؤالء الذين مل يتلقوا
ً
النموذج)� ,أقر  %23٫1من ال�شباب مر�ضى �أطياف الذهان الذين ي�سعوا �إلى
طلب امل�ساعدة ( )363/84 =Nباملقارنة مع  %9٫9من ال�شباب مر�ضى
الذهان الغري طيفي الذين مل ي�سعوا �إلى طلب امل�ساعدة (,)2538/251 =N
�أقروا �أن �آخرين قد اقرتحوا عليهم طلب امل�ساعدة� ,إال �أنهم مل ي�ستجيبوا

لهذه الن�صيحة (خي مربع التابع لبري�سون= ,1٫2901 =df ,62٫4
.)0.001<p
وقمنا الح ًقا ب�إدخال مقيا�س تعاطي املخدرات يف الدرا�سة ,وبالتايل
متاحا يف عينة فرعية �أ�صغر ( .)2٫733 =Nولكي نت�أكد من
فقد �أ�صبح
ً
�أن نتائج االمرا�ض النف�سية مماثلة يف هذه املجموعة الفرعية ال�صغرية
من امل�شاركني ,قمنا بتكرار هذا النموذج بت�ضمنهم وحدهم ,وقد كانت
النتائج م�شابهة (منوذج مربع خي �شامل= =df ,0.001<p ,547٫59
 ,26جمموع جناح التكهن=  ,84,3املنطقة التي حتت املنحنى= ,0٫81
 ,)0٫83 -0٫79 :CI%95فيما عدا االكتئاب (خي مربع والد= 1٫31؛
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ال�صورة رقم �:1صورة بطارية الإدراك الع�صبي املحو�سب لل�شباب الأ�صحاء ج�سد ًيا مر�ضى طيف الذهان وه�ؤالء مر�ضى الذهان الغري طيفي -ABF ,التجريد/املرونة-ATT ,
االنتباه -WM ,الذاكرة العاملة -VME ,الذاكرة اللفظية -FME ,ذاكرة الوجوه -SME ,الذاكرة املكانية -LAN ,اللغة -NVR ,اال�ستنتاج غري الفظي� -SPA ,رسعة
متييز الفئة العمرية -MOT ,احلركة -SM ,احل�س احلركي
املعاجلة -EMI ,تعريف امل�شاعر -EMD ,تفرقة امل�شاعرّ -AGD ,

ن�سبة الأرجحية=  )1٫22والرهاب االجتماعي (خي مربع والد= 3٫55؛
ن�سبة الأرجحية=  )1٫28واال�ضطراب الثنائي القطب (خي مربع والد=
 ,2٫81ن�سبة الأرجحية=  )1٫64واالحتجاز بامل�ست�شفى (خي مربع والد=
اخريا مل
2٫76؛ ن�سبة الأرجحية=  ,)0٫56فلم يرقوا �إلى درجة الأهمية.
ً
يعمل ت�ضمن عن�رص العرق مع كل متغري يف الأمرا�ض النف�سية ,على حت�سني
�أمر التنا�سب ,وقد �أنتج فقط ا�ضطرابات الطعام (خي مربع والد= 4٫96؛
ن�سب الأرجحية=  ,)1٫20تفاعالت هامة مع العرق.
وقد كان الرتاجع اللوجي�ستي للتكهن بتق�سيم �أطياف الذهان من
الدميغرافية وتعاطي املخدرات يف العينة الفرعية بهذه البيانات ,بالأمر
الهام ,وكان جناح التكهن ب�صفة عامة ( %81٫5اجلدول رقم � ,)3إال �أنه
بالرغم من �أن التحديد كان بالأمر املرتفع (اال�ضطرابات الغري طيفية=
 )%99٫5كانت احل�سا�سية منخف�ضة (طيف الذهان=  ,%3الإيجابية الكاذبة
> ,%1ال�سلبية الكاذبة=  .)%18لقد �أظهر حتليل منحنى م�شغل امل�ستقبل �أن
النموذج قد عمل على تق�سيم املجموعات مبا يفوق امل�صادفة.
وقد توافقت تكهنات الدميغرافية مع تلك التي مت مالحظتها يف منوذج
االمرا�ض النف�سية ,فيما عدا �أن تعليم الآباء كان عامل متكهن ,بينما مل
يكن النوع كذلك .ومن جهة تعاطي املخدرات ,يقرتح معيار والد �أن التبغ
والعقاقري التي ُتباع بدون و�صفات طبية ,مبثابة �إ�سهامات هامة يف
التكهنات.

اخلامتة
�إن هذه �أول درا�سة منهجية كبرية لعينة غري �إكلينيكية قامت على �شباب
�أمريكي وقامت بتقييم اعرا�ض �أطياف الذهان ,مت�ضمنة الذهان اخلفيف
أي�ضا االعرا�ض ال�سلبية /الغري منتظمة .مل
وبدايات الذهان الإيجابي و� ً
تت�ضمن الدرا�سات املجتمعية ال�سابقة التي قامت على اال�ضطرابات النف�سية
لدى ال�شباب الأمريكي ,تقييمات اعرا�ض الذهان وروابطه (.)32 ,31
96

املجلة العاملية للطب النفسي

تقرتح ترددات اعرا�ض طيف الذهان ,التي تتفق مع اكت�شافات من
الدرا�سات التي متت يف دول �أخرى وارتباطاتها بالأداء الع�صبي االدراكي
جزءا من
واالداء العاملي املنخف�ض �أن ت�صوير �أطياف الذهان البد �أن يكون ً
أي�ضا يف الأماكن
تقييم �شامل للأمرا�ض النف�سية لدى ال�شباب من العامة و� ً
التي بها طب الأطفال� ,إال �أن غياب التخ�ص�ص يف اعرا�ض طيف الذهان,
بالأمر الذي يت�ضح جل ًيا من املعدالت املرتفعة لال�ضطرابات النف�سية
املر�ضية ,التي كانت تقري ًبا �ضعف ما هو لدى العامة يف الواليات املتحدة
(� .)32 ,31سيمكننا عمل متابعة لدى ال�شباب من مر�ضى طيف الذهان من
تعريف العوامل التي تتعلق بخربات الذهان العابرة لدى الأقلية ال�صغرية
التي تتمكن لديها هذه اخلربات من �أن ُت�شري �إلى منو الحق ال�ضطرابات
الذهان يف �سن البلوغ.
ومن بني ال�شباب الأ�صحاء ج�سد ًيا� ,أقر  %12٫3بوجود اعرا�ض ذهان
فرعية �إيجابية ,وقد كانت �أكرث االعرا�ض الإيجابية تفا�ضلية و�إ�ضعافًا هي
الأفكار الغري اعتيادية واملدركات ال�سماعية ,كما قد مت مالحظتها لدى
عينات �أخرى ( ,339 ,11وهناك  %3٫7من امل�شاركني ( %20٫2من �أطياف
الذهان) الذين �أق��روا بوجود اعرا�ض بدايات الذهان� ,شبيهة مبعدالت
اعرا�ض الذهان التي خرجت عن طريق التحاليل التلوية لدى العامة من
البالغني ( .)1( )%4قد تعك�س هذه املقارنة متطلباتنا املتمثلة يف �أن
كبريا ,وهو الأمر الذي يقدم
تت�ضمن بدايات الذهان الإيجابي �ضعفًا/عج ًزا ً
رابطً ا جي ًدا بني خربات الذهان الإكلينيكية والغري �إكلينيكية (.)1
ومبا يتفق مع عينات العامة ال�سابقة ( ,)11قد �أقر امل�شاركون ال�شباب
بوجود م�ستويات عالية من اعرا�ض الذهان الفرعي الإيجابي ,و�أقر الأقلية
من ال�شباب ( )%2٫3ب�أنهم يختربون فقط االعرا�ض ال�سلبية /الغري منتظمة
بال اعرا�ض �إيجابية ,وهذا مبثابة اكت�شاف هام ,حيث تقرتح الأعمال
ال�سابقة �أن االعرا�ض ال�سلبية /الغري منتظمة باالحتاد مع االعرا�ض
الإيجابيةُ ,ت�شري �إلى �ضعف االداء و�سلوكيات طلب امل�ساعدة (.)3
لقد تراوحت اختالفات النوع يف اخلربات التي تت�شابه مع الذهان,

اجلدول رقم  :3الرتاجع اللوجي�ستي ذي متغريين الذي يتكهن بحاالت خطر الإ�صابة بالذهان (طيف الذهان باملقابل مع الذهان
الغري طيفي) من الأمرا�ض النف�سية وتعاطي املخدرات

االمرا�ض النف�سية ()4.665 =N
الدميغرافية
النوع
الفئة العمرية
العرق
تعليم الأم
تعليم الأب
قراءة WRAT-4
احلالة املزاجية
االكتئاب
الهو�س
القلق
القلق العام
رهاب االنف�صال
رهاب معني
رهاب اجتماعي
الهلع
رهاب اخلالء
الو�سوا�س القهري
كرب ما بعد ال�صدمه
ال�سلوكيات
فرط الن�شاط /نق�ص االنتباه
املعار�ضة التي تت�سم بالتحدي
الت�رصف
الطعام (فرط الطعام �أو النهام)
�أفكار مر�ضية
�أفكار عن املوت
�أفكار انتحار
العالج
التحدث مع طبيب
العقاقري النف�سية
املر�ضى املحتجزين بامل�ست�شفى
مقيا�س التقييم الدويل
تعاطي العقاقري ()2.733 =N
الدميغرافية
النوع
الفئة العمرية
العرق
تعليم الأم
تعليم الأب
قراءة WRAT 4
املخدرات (التي مت تعاطيها)
التبغ
الكحوليات
املريجوانا
املنبهات
املهدئات
الداونري
الن�شوق
عقاقري بال و�صفة طبية
الكوكايني
املن�شطات
الأفيون
ال�ستريويد

طيف الذهان

الذهان الغري طيفي

%

%

B

مربع خي
التابع لوالد

P

معدالت
الأرجحية

CI%95
ال�سفلي

العلوي

0.240.060.52
0.030.030.01-

6.70
13.88
27.16
1.75
2.47
3.93

0.010
0.001
0.001
n.s.
n.s.
0.047

0.79
0.94
1.68
0.97
0.97
0.99

0.66
0.91
1.38
0.93
0.93
0.99

0.94
0.97
2.05
1.02
1.01
1.00

26.9
2.1

9.6
0.3

0.28
1.08

4.55
4.22

0.033
0.040

1.32
2.94

1.02
1.05

1.71
8.24

5.2
6.9
43.5
36.0
3.1
14.8
7.9
22.0

1.6
3.8
28.7
17.8
0.8
3.4
1.5
8.4

0.07
0.060.19
0.39
0.40
0.78
0.63
0.30

0.07
0.10
3.97
15.13
1.45
24.46
8.12
5.18

n.s.
n.s.
0.046
0.001
n.s.
0.001
0.004
0.023

1.07
0.94
1.21
1.48
1.49
2.19
1.88
1.35

0.66
0.64
1.00
1.21
0.78
1.61
1.22
1.04

1.73
1.37
1.45
1.80
2.86
2.99
2.90
1.75

29.8
44.4
17.5
3.4

11.9
25.3
4.3
1.1

0.50
0.42
0.12
0.33

19.20
17.66
0.58
1.26

0.001
0.001
n.s.
n.s.

1.64
1.52
1.13
1.39

1.32
1.25
0.83
0.78

2.05
1.84
1.54
2.49

32.6
20.1

12.0
5.5

0.69
0.37

36.58
5.78

0.001
0.016

2.00
1.45

1.60
1.07

2.50
1.96

65.7
18.6
6.7

44.1
7.1
2.1

0.13
0.17
0.500.04-

1.81
1.49
4.21
104.55

n.s.
n.s.
0.040
0.001

1.14
1.19
0.61
0.96

0.94
0.90
0.38
0.95

1.39
1.57
0.98
0.97

0.140.110.68
0.060.050.01-

1.95
19.60
36.25
5.10
4.60
7.92

n.s.
0.001
0.001
0.024
0.032
0.005

0.87
0.90
1.98
0.94
0.95
0.99

0.71
0.86
1.59
0.89
0.90
0.98

1.06
0.94
2.47
0.99
1.00
1.00

23.4
29.5
22.0
4.4
2.8
2.1
6.7
12.6
2.5
2.1
2.0
1.6

17.3
30.4
18.1
2.5
1.1
0.8
3.6
8.5
0.8
0.9
1.3
1.2

0.72
0.170.020.00
0.58
0.39
0.39
0.36
0.51
0.55
0.350.03-

15.72
1.17
0.01
0.00
1.98
0.64
2.99
4.31
1.27
1.41
0.50
1.01

0.001
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0.038
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

2.06
0.84
0.98
1.00
1.78
1.48
1.48
1.44
1.67
1.74
0.70
0.97

1.44
0.62
0.67
0.53
0.80
0.56
0.95
1.02
0.69
0.70
0.27
0.42

2.94
1.15
1.43
1.88
3.97
3.90
2.31
2.03
4.04
4.31
1.87
2.25

 -4-WRATاختبار الإجناز الوا�سع املدى ,الن�سخة  -CI ,4تدخل الثقة

املجلة العاملية للطب النفسي

97

وذلك يف الدرا�سات التي قامت على العامة (� ,)34أما يف العينة خا�صتنا,
كبريا بوجود �أطياف الذهان ,ومن املمكن
فكان النوع الذكري متكه ًنا
ً
�أن يعك�س هذا الأمر وجود بدايات مبكرة من اعرا�ض الذهان الهامة من
الناحية الإكلينيكية لدى الذكور ,وحتى عند �أخذ �أمر تعليم الآباء وم�ستوى
القراءة ,جند �أن جمموعة �أطياف الذهان لي�سوا �أمريكيني من �أ�صل �أوروبي
بن�سب غري منتظمة ,وكان عامل العرق مبثابة متكهن هام بحالة الطيف,
ويتفق هذا مع الدرا�سات ال�سابقة التي قامت على الأقليات العرقية (,)12
�إال �أنه من املمكن اخللط بني العرق والتمدين ,وهذه احتمالية يمُ كن تتبعها
بالتكهنات الأنثولوجية.2
ومن اجلدير باالهتمام �أنه بالرغم من �أن مقدمي الرعاية لل�شباب
مر�ضى �أطياف الذهان قد �أق��روا بوجود م�ستويات عالية من اعرا�ض
الذهان الفرعي� ,أكرث من مقدمي الرعاية لل�شباب مر�ضى الذهان الغري
طيفي ,جند �أنهم قد �أهملوا تقدمي تقارير عن االعرا�ض التي تقارن بني
ه�ؤالء املر�ضى و�أطفالهم ,ويمُ كن �أن نقول �أن مقدمي الرعاية هم �أكرث من
يحددوا «احلالة الطبيعية» وبالتايل فهم �أكرث دقة يف عملهم� ,إال �أنه تقرتح
العديد من الدرا�سات �أن املراهقني مييلوا �إلى �أن يف�صحوا عن معاناتهم
مع اخلربات التي ت�شبه الذهان �إلى مقدمي الرعاية اخلا�صني بهم �أو �إلى
االطباء االكلينيكيني (.)36 ,35 ,10
ومن بني نطاق �شامل من جماالت االمرا�ض النف�سية ,كانت �أرجحية
االعرا�ض الهامة لالكتئاب والهو�س والقلق (الرهاب االجتماعي ورهاب
اخل�لاء والو�سوا�س القهري وك��رب ما بعد ال�صدمة) واخللل ال�سلوكي
(فرط الن�شاط /نق�ص االنتباه واملعار�ضة التي تت�سم بالتحدي) عالية
بن�سبة كبرية لدى ال�شباب من مر�ضى �أطياف الذهان .وقد �أرتبط تعاطي
املخدرات ,التي منها احل�شي�ش بخطر الإ�صابة بالذهان (� ,)37أما يف
الأتراب خا�صتنا ,فقد كان فقط التبغ والعقاقري التي ُتباع بدون و�صفة
طبية ,مبثابة متكهنات بوجود �أطياف الذهان .قد يكون غياب الت�أثريات
الهامة للعقاقري الأخرى ,ب�سبب املعدالت املرتفعة من «فرط اال�ستخدام»
هذه العقاقري لدى ال�شباب مر�ضى �أطياف الذهان يف جمموعه الواليات
أي�ضا ه�ؤالء مر�ضى الذهان الغري طيفي ,وبدال من ذلك ,بالرغم
املتحدة و� ً
من �أن املعايري التي مت ا�ستخدامها يف �أي وقت م�ضى متوارثة ب�صورة
كبرية وتعليمية ب�صورة تنموية (� ,)25إال �أنها قد ال تكون ح�سا�سة حلاالت
ال�ضعف املحددة �أو لنماذج اال�ستخدام املطول التي ترتبط بخطر الذهان.
لقد �أنخف�ض االداء العاملي لدى ال�شباب من مر�ضى �أطياف الذهان,
هاما بحاالت �أطياف الذهان ,وباملثل كانت �أفكار
وكان مبثابة متكه ًنا ً
االنتحار عالية ,وقُدم تقارير بها من جانب ما يزيد عن  %20من ال�شباب
ذي اعرا�ض �أطياف الذهان .من الأمور التي تثري االهتمام هي �أنه بالرغم
ؤ�رشا حلالة
من م�ؤ�رشات ال�ضغوط هذه� ,إال �أن طلب امل�ساعدة مل يكن م� ً
الطيف ,وظهر �أن مقدمو الرعاية حلاالت طيف الذهان غري واعيني بهذه
االعرا�ض.
�إن حالة طيف الذهان ,التي ت�شري �إليها الأمرا�ض النف�سية الواهنة
وامل�ؤملة وتعاطي املخدرات والأفكار املر�ضية عن املوت وعجز االداء,
�ست�صبح يف �آخر الأمر ا�ضطرا ًبا (�أو ا�ضطرابات) ( .)5تعمل الدرا�سة خا�صتنا
على الت�أكيد على �أهمية ال�صحة العامة ملظاهر �أطياف الذهان لدى جمموعة
من ال�شباب بالواليات املتحدة واحتمالية التدخل يف املراحل املبكرة.
وبتقدمي مظاهر االرتباط ,التي منها انخفا�ض دقة الإدراك الع�صبي التي
أي�ضا
تت�شابه مع تلك التي يتم مالحظتها لدى مر�ضى الف�صام ,تدعم هذه � ً
مفهوم ا�ستمرارية الذهان.
وبالرغم من �أننا مل نقم بعد بدرا�سة ال�صالحية التكهنية لنهج تقييم
�أطياف الذهان خا�صتنا ,فقد �أظهرت الدرا�سات ال�سابقة ن�سبة ح�سا�سية
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وحم��دودي��ة �أعلى للت�صوير ال��ـ  PRIMEل��دى عينة �إكلينيكية وغري
�إكلينيكية (طالب جامعيني) ( .)26وقد كان التوافق الداخلي لت�صوير الـ
 PRIMEاملنقح خا�صتنا عايل كما يف التقارير ال�سابقة ( ,)38 ,26و�أن
معدالت الت�صوير الإيجابي التي تقوم على املعايري التقليدية (اتفاق �شديد)
(� )%14٫6شبيهه بدرا�سة قامت على مراهقني (� .)38( )%18٫4إن الإدارة
املُهيكلة للبنود التي مت اختيارها من الـ  SOPSعن طريق العديد من
املحاورين لت�سع القدر العايل من امل�شاركني وا�ستخدام فقط �ستة بنود من
مقايي�س ت�صوير االعرا�ض ال�سلبية واالعرا�ض الغري منظمة ,قد يكون لها
ح�سا�سية منخف�ضة للأعرا�ض الهامة من الناحية الإكلينيكية� ,أو قد �أنتجت
م�ستوى عايل من الإيجابيات الكاذبة يف هذه املجاالت ( ,)1بالإ�ضافة �إلى
ذلك� ,أن معيار طيف الذهان الذي مت ا�ستنتاجه ب�صورة منطقية ويقوم على
املوافقة ال�شديدة �أو ا�ستجابة انحراف الفئة العمرية ,مبثابة خطوة �أولى
نحو ا�ستخراج نقطة فا�صلة لهذا التقييم .ت�شري درا�سة كاملة عن املتابعة
مري�ضا بطيف الذهان
�شهرا قامت على  300م�شاركً ا
ً
الت�شخي�صية ملدة ً 18
و 200م�شاركً ا يتطور لديهم هذا املر�ض �إلى وجود ح�سا�سية مقبولة
وحمدودية حلاالت اخلطر الإكلينيكي العايل الذي يظهر الح ًقا والتي مت
قيا�سها عن طريق التقييم ال�شامل.
تعمل املتابعة امل�ستمرة على امل�ساعدة يف تقييم �صحة تكهن ت�صوير
أي�ضا ُت�ساهم يف املعلومات املحدودة املتاحة عن ا�ستخدام
طيف الذهان ,و� ً
معيار اخلطر لدى الأطفال واملراهقني ( ,)8بالإ�ضافة �إلى ذلك ,وكما قد
�أ�شار �آخرون (� ,)33 ,15 ,1إن مزج احلالة املزاجية وعامل القلق وغريها
من الأبعاد املر�ضية النف�سية� ,ست�سمح بوجود تقييم كامل عن الأهمية
التطورية والتكهنية للمر�ض الذي ُيالحظ.
أخ�يرا وبينما ت�شري النتائج خا�صتنا �أن خ�صائ�ص طيف الذهان
� ً
بالأمر ال�شائع لدى ال�شباب يف الواليات املتحدة ,ومت التكهن به عن طريق
االمرا�ض النف�سية الواهنة وتعاطي العقاقري و�أفكار االنتحار و�ضعف االداء
العاملي� ,إال �أن تقييمنا عن املتكهنات حمدود باملتغريات الدميغرافية
والإكلينيكية .وبالرغم من �أن تنا�سب النماذج الناجتة بالأمر اجليد� ,إال �أنه
ُيحتمل �أن املتغريات الأخرى �ستح�سن من �أمر التكهن بحالة الطيف.
�إن جمموعه النمو الع�صبي التابع لفيالديلفيا مبثابة جمال عام
للمجتمع العلمي الذي �سي�سمح بدرا�سة العديد من املتكهنات املُحتملة
الأخرى ,التي منها علم الظواهر وهيكل املخ واالداء وعلم الوراثة.

�شكر خا�ص
يتقدم الكتاب بجزيل ال�شكر �إلى امل�شاركني يف هذه الدرا�سة وكل فرق
التعيني والتقييم والبيانات ,الذين �أخرجت �إ�سهاماتهم الفردية ب�صورة
جماعية هذا العمل �إلى النور .لقد مت تدعيم هذه الدرا�سة من جانب منح الـ
 RC2املُقدمة من جانب املعهد الوطني لل�صحة النف�سية MH089983
و( MH089924ج���ور وه��اك��ون��ار���س��ون) وK08MH079364
(كاجلين�س).
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PERSPECTIVE

وجهة نظر
Definition, assessment and rate of psychotherapy
side
وتعريفها
وتقييمها
النفسي
العالج
لوسائل
اجلانبية
اآلثار
معدالت
effects
MICHAEL LINDEN, MARIE-LUISE SCHERMULY-HAUPT
Research Group Psychosomatic Rehabilitation, Charit�
e University Medicine Berlin; Department of Behavioral Medicine, Rehabilitation Centre Seehof,
Lichterfelder Allee 35, 14513 Teltow, Germany

 لكن �إذا كان هناك و�سيلة عالج جديدة بال هذا العبء على,غال ًبا ما ُينظر �إلى و�سائل العالج النف�سية باعتبارها و�سائل عالج حتى �رضوري
Psychotherapy is often seen as a first line treatment, densome to the patient and/or his environment, indepen.أخالقية
 فلن ُتعترب الإجراءات القدمية غري الئقة من الناحية ال, وذلك لأن املر�ضى واملعاجلني يعتربون منوذج العالج هذا غري املري�ض,اخلط الأول
because patients and therapists consider this mode of treat- dent of whether they are unavoidable or even necessary to
فيها
البحث
التي يمُ كنinبالنواحي
) قائمة11(
UE-ATRtoقائمة
االفرتا�ض
 يجد هذا.مثال
بالعقاقري
مقارنتهorحال
�ضار يف
reach
a treatment
goal.الدوائية
Scares
in surgery
crying
in psyment harmless
comparison,
for instance,
drugتقدم
treat- تدعيمه
مرغوبة (اجلدول
الغري
أحداث
عن ال
 حمدودة تقومmay
علميةbe
تقارير
تقول �أن هناكorالتي
احلقيقة
من جانبbut if
unavoidable
even
necessary,
ment. This assumption.)1isرقم
supported
by the
fact
that
there علىchotherapy
there
is aهناك
newأنtreatment
without
thisلو�سائل
burden
to theآثارpatient,
are only
scientific
psychotherapy
يت�سبب
مرغوبةlimited
أحداث غري
� هي مبثابةreports
»امل�ضادةon
العالج
 «�إن تفاعالتside الدالئل
بع�ض
�  �إال,)2 ,1( النف�سية
العالج
اجلانبية
ال
the
old
procedure
may
no
longer
be
ethically
appropriate.
effects
(1,2).
There
is,
however,
some
evidence
which
sug ويتطلب هذا الأمر تثبيت عالقة �سببية بني الأح��داث الغري, فيها العالج,تقرتح �أنه قد يكون للعالج النف�سي نتائج �سلبية �شديدة �أو متكررة
التي
gests that psychotherapy can have frequent or serious neg- The UE-ATR checklist (11) provides a list of areas where to
أنative
� احلاالت
 لن نتمكن يف الكثري من.تقف مرغوبة والعالج الذي ي�أخذ مكانهlook
 التيfor
أ�سباب
العديد من الevents
 هناك.)5
-3( الفعالة
unwanted
(Table
1). مثل كل و�سائل العالج
consequences, like all effective treatments (3-5).
 عملThere
فالبد منare
وبالتايل
,مرغوب
 غريwhy
 حدثawareness
أخريا عن م�سببات
� قرارا
العالجtreatment
اجلانبية لو�سائل
الوعي بالآثار
عدمunwanted
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“Adverse
reactions”
are all
events
several
reasons
ً of psychotheraً  و�أن نعمل,النف�سي
which
are
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by
the
treatment.
This
requires
the
py
side
effects
is
limited
and
research
on
this
issue
is
insuffi مثل القول ب�أنه ال يتعلق بالعالج �أو قد ال يتعلق �أو من,لأبحاث يف هذه الق�ضية غري كافية؛ �أوال الن الطبيب النف�سي املعالج هو تقييم لالحتماالتascerا
tainment
a causal
between
the unwanted
events
cient. First, the
psychotherapist
the قد
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of treat- لآثار
.بالعالج
أو بالت�أكيد يتعلقis
� يتعلق
املمكن �أن يتعلق �أو
ؤوال عن كل اof�م�س
إذا مل يكنrelation
� – امل�س�ؤول
وبالتايل فهو
,«منتج» العالج
ُ
ment and therefore responsible, if not liable, for all negative and the ongoing treatment. In many cases it will not be posالعالج
فيها
يت�سبب
م�ضادة
تفاعالت
مبثابة
اجلانبية
�ار
�
آث
ل
ا
إن
�
ولي�س
إيجابية
ل
ا
أثريات
�
الت
جتاه
إدراكي
�
ز
حتي
إلى
�
ؤدي
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ت
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اجلانبية
ّ about the cause of an
effects, which results in a perceptional bias towards positive sible to make a final decision
الغري
للعالجthan
نتيجةnegative
اخلط�أ مبثابة
املمار�سات
�بينما �أن ت
,أي�ضا ال�صحيح
�  بل,االعرا�ضevent.
فقط على
النف�سي ال يركز
ثان ًيا �أن العالج
,)6( ال�سلبية
ً unwanted
Therefore,
a probability
rating
should be
rather
effects
(6). أثريات
Second,
psychotherapy
made:
e.g., أثار
unrelated,
unrelated,ال�سلوكيات
possibly على
related,
does تت�سبب
not only
focus
symptoms
also وبالتايل
on social
behav- ُحتملة
و�سائل
.العالج
جودةonحول
تقدمي قراراbut
فالبد من
,منا�سب
ال�سلبية امل
�أن طيف الprobably
 وبالتايل ف,االجتماعية
probably
related,
definitely
related
to
the
treatment.
ior,
so
that
the
spectrum
of
possible
negative
effects
is
much
 وهذا, ثالثا ال يوجد هناك �إجماع العالج اجليدة يف �آثار جانبية وت�أثريات ممار�سات العالج اخلط�أ,)7( او�سع بكثري من الذى يف العالج الدوائي
Side effects are adverse reactions which are caused by a
broader than in pharmacotherapy (7). Third, there is even
. مثال عند تقييم الكتابات التي تقوم على �رشط �أ�سا�سي لتمييز الآثار اجلانبية,ما يمُ كن �أن ندعوه �سلبيtheحول
conseno consensus on what to call negative: for instance, when correct treatment, while malpractice effects are
نوع
عند تطبيقaروتينية
حتدث ب�صفة
لآثار اجلانبية التيside
تت�ضمن ا
 يكونof�أنan
كنinappropriate
,للعالج النف�سي
اجلانبيةaآثار
ال
ُ «يم,قال �أحد النقاد
quence
treatment.
Therefore,
decision
evaluating
manuscript
on psychotherapy
effects, a الطالق
أخذreviewer
� والبد منwrote:
,“العالجaلهذاdivorce
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 الboth
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,من العالجand
خا�ص
�خربة م
 وجودon
يعك�س
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of � treatment.
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treatment
nega-  �إال,ؤملة
causes
side
effects,
bad
treatment
malpractice
effects,
a
tive,
and
crying
in
therapy
can
reflect
a
painful
experience
 راب ًعا ال يوجد هناك تفرقة هذه الآثار اجلانبية التي حتدث ب�صفة م�ستمرة يف احل�سبان عند تخطيط.»أي�ضا حدث عالجي و�أمر �إيجابي
ً �  �أنه قد يكونdisbut can also be a positive and therapeutic event”. Fourth, tinction which is a prerequisite for the decriminalization of
 �إن. والبد من �إخبار املر�ضى عن �صورها وذلك قبل بد�أ العالج,خام�سا ال يوجد العالج
,)8( بني الآثار اجلانبية والف�شل العالجي �أو تدهور املر�ض
ً
there is a lack of differentiation between side effects and side effects.
أنواع
�
يف
ظهورها
توقع
من
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جانبية
آثار
�
مبثابة
»«املتناق�ضات
وال
النف�سي
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اجلانبية
لتقييم ال
ب�صفة عامة
مقبولة
هناك �أدوات
Side effects
whichآثارoccur
routinely
when
applying
a special
therapy failure or deterioration of illness (8). Fifth, there are
النوع
لال�ستعمال مع هذا
قابلةinstruments
أي�ضا ت�صبح غري
� وهي
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حولprofile”
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of لtreatment
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These
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chotherapy side effects and no rules on how to .املر�ضى
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in
planning
the therapy, and patients should be
ic
studies
or
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side
effects
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أخريا البد من تقييم الت�أثري الإكلينيكي للآثار اجلانبية؛ فهناك احتياج
ً �
informed about the side effect profile before starting treatclinical trials (2).
 مثال بالقول, وذلك بح�سب احلدة واملدة و�ضعف املري�ض,�إلى تقييم ال�شدة
اجلانبية
 الآثارwhich
تعريفmust
ment. “Contraindications”وتقييمها
are serious
side effects
�أنه متو�سط وبدون ظهور نتائج �أو معتدل وي�سبب �آالم �أو �شديد ويف حاجة
be expected in special types of patients and which render not
applicable
that type
of treatment
in those
patients.
DEFINITION
AND
ASSESSMENT
OF
SIDE
EFFECTS
 �أو �أنه �شديد ج ًدا والنتائج ال�سلبية م�ستمرة �أو �شديد,اجلانبية �إلى �إجراءات م�ضادة
بتقييم الآثار
التي تقوم
بع�ض الأدوات
حقيقة الأمر
هناك يف
Finally,
the
clinical
impact
of
side
effects
must beللعالج
assessed.
 ف�أن التقييم. وتت�ضمن للغاية والبد من االحتجاز بامل�ست�شفى �أو �أنه يهدد باملوت, هذا بالرغم من �أنها لي�ست وا�سعة اال�ستخدام,النف�سي
There are indeed some instruments for the assessment of Based on intensity, duration and patient’s impairment, a
وزيادة
»ج ًداpsychotherapy
العمل مبثابة «�شديدeffects,
للغاية» وترك
) وقائمة جرد الآثار باالنتحار مبثابة «�شديد9( هذه الأدوات مقيا�س فانديربيلت للتكهنات ال�سلبية
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although they are not widely rating of severity is needed. For instance: mild, without
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.»(«متو�سط10),
العالجthe
أثناءUnwanted
�  والبكاء.)13(
ا�ستطالع خربة العالج
أي�ضا
�
و
)12
,11(
النف�سي
للعالج
ال�سلبية
ً
hospitalization
life threatening.
Events and Adverse Treatment Reaction Checklist for Psy-  منextremely
 البد,الدوائيةsevere,
لو�سائل العالج
آثار اجلانبيةrequired;
من تقييم الorنتعلم
وبعد �أن
chotherapy (11,12) and the Experience of Therapy Ques- A suicide would be “extremely severe”; a lay off at work “very
عمل مفارقة بني الآثار اجلانبية والأحداث الغري مرغوبة وتفاعالت العالج البيانات التجريبية حول الآثار اجلانبية للعالج النف�سي
tionnaire (13). Learning from the assessment of side effects severe”; an increase in anxiety “severe”; discussions with
وملف ال
املمار�سات اخلط�أ
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“العالج وتmild”.
امل�ضادة وف�شل
one’sآثار
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آثار
معدالت ال
بيانات قيمة
أن نقدمadverse
� الوقت احلايل
 كن يفreactions,
ال
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effects,حول
unwanted
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treatment
ُيم
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effects,
side
effect
profile,
and
 فقد عرثنا على,البد �أن يبد�أ تقييم الآثار اجلانبية بت�سجيل «الأح��داث الغري مرغوب اجلانبية لأ�شكال متعددة من العالج النف�سي و�أنواعها
EMPIRICAL DATA ON PSYCHOTHERAPY SIDE EFFECTS
contraindications.
,PubMed
 والـPsycINFO ومتثل القليل ج ًدا من الوثائق عند البحث يف الـ
 وهي الأحداث التي حتدث بالتوازي مع العالج �أو يف �سياقه,»فيها
The assessment of side effects must start with the recordجاءت
التي
املقاالت
عن
بحثنا
فقد
,آن
ل
ا
حتى
1954
عام
منذ
وذلك
جتنبها
 كنpresent,
 وهذا,أهلهto� أوreport
�/املري�ض و
ا علىdata
 عب ًئon
ُإذا كان ال يمit� ماis عن
At
notبعي ًدا
possible
precise
ing of “unwanted events”. These are events which occur
آثار
 مع «الto
باالحتاد
»النف�سي
«العالج
 يف عنوانهاand
وحملت
اجلرائد
الندبات
يكون
 فقدtype
,للعالجofهدف
�إلىeffects
ال�رضوري التو�صل
حتى من
 �أوof
rate
and
side
of different
forms
parallel
or in the
context
of treatment
which
areيفbur-  يفthe
(PsycInfo: ) �أو «الأثار ال�سلبيةPsycInfo: 12, PunMed: 9( »اجلراحات �أو البكاء يف العالج النف�سي بالأمر الذي ال يمُ كن جتنبه �أو اجلانبية
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)� 9, PubMed: 4أو «الآثار امل�ضادة» (.)PsycInfo: 2, PubMed: 3
وقد عرث الت�صوير ال�شامل للتجارب املرجعية الع�شوائية للتدخالت النف�سية
لال�ضطرابات ال�سلوكية والنف�سية ( )2على  132جتربة جديرة باالنتخاب,
و�أ�شار  %21فقط �أن بع�ض �أنواع ت�صوير ال�رضر قد متت بالفعل ,وقدم %3
أي�ضا الو�سائل املُ�ستخدمة للتجميع.
فقط و�صفًا للأحداث امل�ضادة و� ً
ومن الأمثلة املتاحة لدينا هي الدرا�سة التي قام بها �شريينجا و�آخرون
( )14حول و�سائل العالج ال�سلوكية الإدراك��ي��ة التي ت�سبب ال�صدمات
( )CBTلدرا�سة ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة ( )PTSDلدى �أطفال
يرتاوح عمرهم من الثالثة وحتي ال�ستة �سنوات ,فقد قاموا با�ستخدام قائمة
الأحداث امل�ضادة وقائمة بنعم �أو ال مكونة من  8بنود وهي االنتحار والقتل
والعجز ال�شديد والهالو�س وتدهور �أي اعرا�ض �سابقة وظهور �أي اعرا�ض
جديدة والتعر�ض لعنف �أ�رسي جديد ,بالإ�ضافة �إلى فئة «�أمور �أخرى» .وقد
مري�ضا
مت التقرير بوجود �أربعة �أحداث م�ضادة حُمتملة ,وذلك لدى 40
ً
يف جمموعة التدخالت ,بينما مل ُيقدم �أي بيانات عن املجموعة املرجعية
يف قائمة االنتظار .لقد كانت الأحداث ال�سلبية هي تدهور خوف �سابق من
الظالم وظهور حالة �سل�س البول �أو البداغة� ,إال �أننا مل نتمكن من عمل رابط
وا�ضح بالعالج عن طريق �إجراء مقابالت مع �أمهات الأطفال.
ومن الأمثلة الأخرى هي الدرا�سة التي قام بها بيا�سينتيني و�آخرون
( )15حول العالج ال�سلوكي للأطفال الذين يعانوا من متالزمة توريت؛ فقد
مري�ضا يف جمموعة
مري�ضا يتلقون تدخالت مع 65
قاموا مبقارنة 61
ً
ً
العالج التدعيمي ,وقد مت ت�صوير الأح��داث امل�ضادة يف كل فرتة عالج,
أي�ضا
و�س�أل املعاجلون عن �شكاوي املر�ضى ال�صحية التي ظهرت حديثًا و� ً
التغيريات ال�سلوكية والزيارات �إلى العيادات الطبية /ال�صحة النف�سية
واالحتياج �إلى العالج الإ�ضايف والتغيريات يف العالج احلايل واالحتجاز
أي�ضا فر�صة تقدمي تقارير فورية عن �أي م�شكلة
بامل�ست�شفى .وقد قدموا � ً
�آخري .لقد عملت اال�ستجابات الت�أييدية على حتفيز املزيد من اال�ستف�سارات
أي�ضا املقايي�س امل�أخوذة
عن بدايات الأحداث امل�ضادة و�شدتها ونتائجها و� ً
ملخاطبتها ,وقد مت تقدمي تقارير عن مائتي حدث م�ضاد �أثناء ع�رشة
�أ�سابيع ,ومت تقييم  193من هذه الأحداث ب�أنها معتدلة �أو لطيفة ومت تقييم
�سبعة منها ب�أنها �شديدة (ك�رس عظام ,3 =n ,ارجتاج باملخ ,1 =n ,و�آالم
الرقبة ,1 =n ,و�إ�صابات الرقبة 1 =n ,وغثيان وتقي�ؤ ,)1 =n ,ومل ُتعترب
�أي من الأحداث ال�شديدة ب�أنها ترتبط بالعالج.
�أما يف جتربة مرجعية ع�شوائية لعالج الـ  PTSDاملتعلق بالإ�ساءات
التي حدثت يف مرحلة الطفولة ( ,)16مت مقارنة مهارات التدريب يف
العاطفة وقواعد العالقات بني الأفراد ( )STAIRوالتعر�ض ()33 =N
بالـ  STAIRبالإ�ضافة �إلى العالج التدعيمي ( )38 =Nوعالج التعر�ض
( .)33 =Nوحتت عنوان «الت�أثريات امل�ضادة» مت تقدمي تقارير تقول ب�أن
ن�سبة امل�شاركني الذين تركوا الدرا�سة �أو اختربوا تدهور االعرا�ض �أكرب
بكثري يف جمموعة التعر�ض /التدعيم.
لقد عمل روزين و�آخرون ( )17جتربة �إكلينيكية ع�شوائية لتحديد ت�أثري
العالج الذي يقوم على �إدارة املال على �إ�ساءة تعاطي العقاقري �أو االعتماد
على االخرين ,ومل يكن من املتوقع �أن املر�ضى الذين مت حتديد العالج لهم
كانوا �أكرث عر�ضة لأن يتم حتديد م�ستفيد متثيلي �أو وا�صي لهم� ,أكرث من
امل�شاركني املرجعيني �أثناء فرتات املتابعة (ع�رشة من �سبعة و�أربعني
باملقابل مع �أثنني من ثالثة و�أربعني)� .إن هذا مبثابة مثال لطيف وا�سع
من الأحداث املُحتملة الغري مرغوبة.
تعمل الدرا�سات املرجعية القليلة على توثيق �صعوبة تقييم الآثار
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اجلانبية للعالج النف�سي� ,إال �أنه من ال�صعب ب�صفة خا�صة �أن منيز بني الآثار
اجلانبية املتعلقة بالعالج وغريها من الأحداث ال�سلبية ,و ُتظهر البيانات
ب�صفة متكررة «معدالت �آثار جانبية» منخف�ضة يف جمموعة التدخالت,
باملقارنة مع املجموعات املرجعية .ال يوجد هناك �أيه درا�سة – على حد
متيز ب�صورة وا�ضحة بني الأحداث الغري مطلوبة وتفاعالت العالج
علمنا – ّ
امل�ضادة وت�أثريات الأخطاء وف�شل العالج والآثار اجلانبية ,بالإ�ضافة �إلى
ذلك ,البد من اعتبار �أن هناك �أنواع متعددة من العالج النف�سي و�أن نتائج
نهج واحد ال يمُ كن تعميمها على املجال كله.
هناك القليل من الآثار اجلانبية التي حظت بانتباه خا�ص� ,أما يف
الدرا�سة املرجعية التي قام بها �سيجربانديز و�آخ��رون ( ,)18فقد تلقى
الأفراد الذين مروا مبحنة نف�سية ا�ستجوا ًبا عاطف ًيا �أو ا�ستجوا ًبا ثقاف ًيا
�أو بال �أي منهم ,ومل يكن هناك اختالفات يف النتيجة العامة بني و�سائل
العالج� ,إال �أنه لدى الأف��راد الذين يعانوا من بدايات فرط التيقظ ,كان
هناك اعرا�ض � PTSDأكرب ب�صورة كبرية ,وذلك يف �ستة �أ�سابيع �أكرث من
امل�شاركني املرجعيني بعد تقدمي ا�ستجواب عاطفي لهم .وقد مت ت�أكيد هذه
النتيجة من جانب درا�سات �أخرى ( ,)19ومن الأمثلة الأخرى عن الآثار
اجلانبية املحددة هي ظهور ذاكرة كاذبة ,فمن املعروف �أن العالج النف�سي
يمُ كن �أن ي�ؤدي �إلى تطوير «ذكريات» مقنعة ب�صفة ذاتية عن �أمور مل حتدث
�أب ًدا ,مثل الإ�ساءات اجلن�سية (� .)21 ,20إن تكرار هذا الأثر اجلانبي بالأمر
الغري معروف� ,إال �أنه كايف لتربير وجود م�ؤ�س�سة ملتالزمة الذاكرة الكاذبة
بالواليات املتحدة.
من الو�سائل الأخ��رى لتقدير الآث��ار اجلانبية للعالج النف�سي هي
ا�ستطالعات املر�ضى واملعاجلني؛ فقد �أكت�شف ليتنري و�آخرون ( )22يف
مري�ضا ,با�ستخدام ا�ستبيا ًنا مت تطويره ب�صورة
ا�ستطالع ت�ضمن 1504
ً
خا�صة ويتكون من  61بن ًدا ,اكت�شفوا �أن هناك اختالفات كبرية بني �أ�ساليب
العالج؛ فقد �أقر مر�ضى بوجود «عبء يرجع �إلى العالج» يف  %19٫7من
عالجا بالـ  CBTو %20٫4من تلك التي ُتعالج
احل��االت التي تتلقى
ً
بالعالج النف�سي النظامي و %64٫8من احلاالت التي ُتعالج بالعالج النف�سي
الب�رشي و %94٫1من احلاالت التي تتداوى بالعالج النف�سي الديناميكي.
ومن الأمثلة على حمل املر�ض هي �أن املر�ضى ي�شعرون بكثافة العالج �أو
�أنهم يخافون من املعالج �أو من فكرة الو�صمة.
من الأمثلة الأخ��رى ال�ستطالعات املعاجلني ,هي تلك التي يقدمها
اله��ور و�سيكميتك ( ,)23فقد قاما باالت�صال بـ  418معاجلًا CBT
ا�ستطالعا؛ وق ّدر املعاجلون
بوا�سطة الربيد الإلكرتوين ,وقد ملأ  232منهم
ً
�أن حوايل  %8من املر�ضى تركوا �أزواجهم بعد تلقي العالج ,وهو الأمر الذي
مت اعتباره يف  %94من احلاالت ب�أنه لي�س ب�سبب التدخل.
يف خال�صة الأمر ,هناك �أتفا ًقا جدي ًدا يقول ب�أنه البد من توقع حدوث
الأحداث الغري مرغوب فيها لدى حوايل  %20 -5من املر�ضى النف�سيني
( ,)12 ,5 -3وتت�ضمن هذه ف�شل العالج واعرا�ض تدهور وظهور اعرا�ض
جديدة واالنتحار وم�شكالت مهنية �أو الو�صمة وتغيريات يف ال�شبكة
االجتماعية �أو توتر يف العالقات واالتكال على العالج �أو �ضعف الكفاءة
الذاتية .قد تختلف املعدالت ,ويتوقف هذا على خ�صائ�ص املري�ض (الأفراد
الذين ي�سهل الإيقاع بهم) والت�شخي�صات (ا�ضطرابات �شخ�صية) وتوقعات
املري�ض (الفوائد االجتماعية) و�شدة الأمرا�ض (اكتئاب حاد) وخ�صائ�ص
املعالج (كثري الطلبات) �أو تقنيات عالجية خا�صة (التعر�ض للعالج
والإيحاءات الذاتية).
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 املجاالت التي مُيكن �أن نبحث فيها عن الأح��داث الغري:1 اجلدول رقم
)12 ,11 م�ستحبة يف جمال العالج النف�سي (�أنظر
ظهور اعرا�ض جديدة
تدهور االعرا�ض املتواجدة
غياب التطور �أو تدهور املر�ض
�إطالة العالج
عدم خ�ضوع املري�ض
توتر يف العالقة بني الطبيب املعالج واملري�ض
 اعتماد على العالج,عالقة جيدة بني الطبيب املعالج واملري�ض
توتر �أو تغيريات يف العالقات الأ�رسية
توتر �أو تغيريات يف عالقات العمل
�أي تغيريات يف ظروف حياة املري�ض
الو�صمة

اخلامتة
 ب�إمكان الفرد �أن,وبالرغم من غياب البيانات التجريبية اجليدة
ي�ستنتج �أن العالج النف�سي لي�س خال ًيا من الآث��ار اجلانبية؛ فقد تتعلق
النتائج ال�سلبية لي�س فقط بالأعرا�ض – مثل زيادة القلق �أو م�سار املر�ض
أي�ضا تغيريات �سلبية يف الأ�رسة واملهنة
ً � �أو حتمل الذكريات الكاذبة – بل
 ومن املمكن �أن تكون النتائج التي تتمثل يف,�أو الت�أقلم العام يف احلياة
.فقدان العمل �أو الطالق بالأمر امل�ستمر واملكلف وال�ضار للفرد ومن حوله
 مبثابة بائعني للعالج «اخلا�ص, مثله مثل العامل,ولأن الطبيب املعالج
 فلديهم رغبة جيدة,أي�ضا جديري بالثقة مثل �رشكات الأدوية
ً �  فهم,»بهم
 هناك احتياج �إلى الهياكل, ومثل العالج الدوائي,أي�ضا
ً � و�رصاع رغبات
.حلماية املمار�سات الإكلينيكية اجليدة
 فااللتزام,ولأن���ه الب��د م��ن متييز الآث���ار اجلانبية ع��ن الأخ��ط��اء
.بالربوتوكول ومراقبة اجلودة يف العالج النف�سي مبثابة �أولوية ق�صوى
�سيحتاج العالج النف�سي الذي يت�ضمن و�سائل العالج اخل�صو�صية �إلى �أن
 وذلك عندما ي�أتي الأمر �إلى تفاعالت,يتعامل مع تغيري اجتاه عبء الإثبات
.العالج امل�ضادة
 ويف بع�ض الأحيان,ولأن الآث��ار اجلانبية للعالج النف�سي متعددة
 فهناك احتياج �إل��ى �أدوات تقييم جيدة,يكون من ال�صعب التكهن بها
 والبد من تدريب الأطباء املعاجلني,وتكون عملية ومقبولة ب�صفة عامة
على تعريف وتقييم وتوثيق الآثار اجلانبية و�أن يتعلموا كيف يخططون
.لو�سائل العالج مع الأخذ يف احل�سبان النتائج ال�سلبية
أي�ضا البد �أن يكون من ال�رضوري لكل التجارب الإكلينيكية املرجعية
ً �
يف �أبحاث العالج النف�سي �أن تعترب وبدقة الأحداث والآثار اجلانبية الغري
 وبالتايل فهناك احتياج �إلى املزيد من البيانات القوية حتى,م�ستحبة
.تقديرا للخطر احلقيقي يف العالج النف�سي
نتمكن من تقدمي
ً
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PERSPECTIVE

Cultural inroads in DSM-5

DSM-5 الغزو الثقافي في الـ

RENATO D. ALARCÓN
Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, MN, USA; Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru

 الذين مت تعيينهم ب�صورة �ساخرة من جانب,لقد قيل وكُ تب الكثري عن عالقة املفاهيم الثقافية املُدركة يف تقييم الأطباء النف�سيني املتميزين
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tions, “statements of principle” or colorful descriptions but,
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ع�ضوا ,مع �إ�ضافة
عدد املجموعة الفرعية من �ستة �أفراد و�صوال �إلى ع�رشين
ً
عدد من امل�شريين الدوليني .لقد مت درا�سة الأبحاث املتاحة عن طريق
�إعادة تقييم قريب ملحتويات الـ  DSM-IV-TRواملقاالت وتقييم
البيانات املوجودة وامل�شاركة باملعلومات الإكلينيكية عن ا�ستخدام الـ
.)8( OCF
�إن �إ�سهامات املنظمات ,مثل جمتمع درا�سة الطب النف�سي والثقافة
واملجموعة اخلا�صة بتطوير الطب النف�سي واجلمعية العاملية للطب النف�سي
الثقايف وجمموعة �أمريكا الالتينية للدرا�سات الثقافية ,قد قدمت �سيل من
أي�ضا ا�ستخدام املحادثات الهاتفية واملكاملات اجلماعية
القيم .قد مت � ً
التنوع ّ
الدورية والتبادالت الإلكرتونية واملقابالت التي تكون وجها لوجه يف
الأحداث العلمية واملهنية و�سيل جارف من الن�صو�ص واال�ستطالعات.
�إن هذه التداوالت التي متركزت ب�صورة تدريجية حول ثالثة مناطق
�أ�صبحت يف النهاية �أعمدة املكون الثقايف للكُتيب اجلديد ( ,)9هذا بالإ�ضافة
�إلى املقرتحات الوجيزة للجوانب الثقافية لكل جمموعة من اال�ضطرابات,
التي هي ن�ص متهيدي يلخ�ص اجلوانب الثقافية للـ  5-DSMو�إعداد ما قد
مت ت�سميته «املفاهيم الثقافية للمحن» و�إعداد املقابلة الثقافية ال�صياغية
( )CFIوت�شكيلها واختبارها ميدان ًيا (.)9 -6

الن�ص التمهيدي
�إن تعريف الثقافة باعتبارها البنية االجتماعية خلربات الب�رش بالكامل
وعامل التطور الع�صبي احليوي ,وتعريف ال�ساللة ب�أنها مبثابة كتالوج ه�ش
بل منت�رش لل�شخ�صية ,ي�شمل اخل�صائ�ص اجل�سدية والوجهية التي تغزي يف
أي�ضا تعريف العرق
بع�ض الأوقات التف�سريات التي تقوم على مفاهيم ,و� ً
ب�أنه يقوم على االنتماء �إلى املجتمع و�شعب �أو جمتمع ذات جزور تاريخية
وجغرافية ولغوية �أو دينية م�شرتكة ,ت�سبق كل هذه التعريفات التعليقات
اخلا�صة عن كيف ت�ؤثر الثقافة على عملية الت�شخي�ص� ,إال �أن التفا�صيل
اخلا�صة باالختالفات الثقافية الأ�سا�سية وتلك اخلا�صة بقدر الثقافة يف
مفهوم عام لال�ضطرابات النف�سية ,بالأمر املفقود هنا ويف �أجزاء �أخرى
من الكُتيب ,وباملثل مل يتم ت�ضمن ذكر الثقافة باعتبارها عن�رص مر�ضي
�أو عامل تدعيمي /عالجي �أو م�ؤ�رش لل�سعي وراء طلب امل�ساعدة /اخل�ضوع
�أو كعامل تكهني.

املفاهيم الثقافية للمحنة
وكنتيجة �إعادة اختبار قامو�س م�صطلحات املتالزمات التي ترتبط
بالثقافة التابع للـ  ,DSM-IVفقد مت ت�ضمن ثالثة مفاهيم �أخرى نافعة
وقوية .ومت حتدي مظهر «املحدودية» حيث كان ت�ضمنها لعن�رص التمييز
قد �ضعف من جراء الهجرة والتو�سع الناجت للمناطق اجلغرافية الدميغرافية.
ومت ت�ضمن مفاهيم املر�ض  -التي اُعتربت فيما م�ضى ب�أنها طبيعية -
أي�ضا) ,وبدال من ذلك ,لقد �أ�صبحت
يف الو�صف املعا�رص (والعك�س �صحيح � ً
املحن الغطاء املفاهيمي ال�شائع لثالثة بنود مميزة ,وهم  -1املتالزمات
الثقافية ,وهي كيانات جتمع االعرا�ض املتزامنة التي قد ُتعترب �أو ال ُتعترب
مر�ضا يف الثقافة� ,إال �أنها حتدث وهي وثيقة ال�صلة مبجتمعات الأ�صل وقد
ً
ُيالحظها فرد غريب ,ويت�ضمن الـ  5-DSMفقط ت�سعة من هذه احلاالت
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التي يدعمها البحث ب�صورة جيدة -2 ,امل�صطلحات الثقافية للمحنة,
وهي مبثابة �أ�سم جديد مل�صطلح قدمي ( ,)11وهي م�صطلحات لغوية وجمل
�أو حتى �أقاويل خا�صة بالتحدث عن الآالم ,ويت�شاركها الأفراد من ذات
امرا�ضا نف�سية /عاطفية �أو فئات ت�شخي�صية �أو
الثقافة ,وهي ال ُتعترب
ً
ت�صنيف �أمرا�ض ,وبينما �أن ت�سجيلهم بالأمر النافع – ويت�ضمن �أمناط
البكاء و�أو�ضاع اجل�سد و�إظهارات ج�سدية وغريها – �إال �أن هناك �أتفاق
حول االحتياج �إلى التو�صل �إليهم بطريقة �أكرث نظامية وجتريبية-3 ,
التف�سريات ال�سببية ,وهي البقايا التي نحتاجها من مفهوم «منوذج التف�سري
الغني» التابع لكلينمان ( ,)12تو�ضح كل هذه الر�ؤى واملعتقدات العميقة
واملت�أ�صلة عما يعتربه املري�ض� /أ�رسته �سبب االعرا�ض �أو املر�ض �أو
جزءا من التقا�سيم الكبرية
املحنة التي قدموا
تقاريرا بها ,وقد تكون هذه ً
ً
للأمرا�ض التي ي�ستخدمها الأفراد العاديون �أو املعاجلني التقليديني� ,إال
�أنها قد تت�ضمن – بعي ًدا عن تقدميها الر�سمي – توقع ثقة املري�ض و�أميانه
وتوقعاته.

املقابلة الثقافية ال�صياغية ()CFI
ُتعترب هذه �أكرث �إنتاج ُمراجع لعمل املجموعة الفرعيةُ .يعترب الـ CFI
ن�سخة منقحة من الـ  OCFالتابعة للـ ( DSM-IVمع تغيريات حمددة
يف اخلم�سة �أجزاء الالحقة) وجمموعة من اال�ستطالعات ال�شبه ُمهيكلة؛ ففي
ت�صميمه الأويل ,لديه ما ي�صل الى � 16س�ؤاال تعمل على جتهيز املفاهيم
الثقافية للم�شكلة الإكلينيكية و�إدراك ال�سبب والبيئة والدعم وعوامل العالج
(التي منها التكيف الذاتي و�أمناط ال�سعي وراء طلب امل�ساعدة) .لدى كل
جزء و�أغلب اال�سئلة حتقيقات �إ�ضافية ,وذلك لتو�ضيح �أو لتعميق الإجابات
الأولية ,يمُ كن �أن نتوقع الفائدة الإكلينيكية للـ  CFIيف �أيه مقابلة ثقافية,
وهو الأمر الذي ت�ستلزمه �أيه مقابلة ت�شخي�صية.
لقد مت ا�ستخدام الـ  CFIيف التجارب امليدانية التي متت يف �سبعة
مراكز يف �أمريكا ال�شمالية وخم�سة مراكز يف ثالثة قارات �أخ��رى ,وقد
ت�ضمنت التجارب �شهادات من مر�ضى و�أطباء �إكلينيكيني عن الأداة ,وذلك
عن طريق عمل لقاءات ا�ستجوابية يقودها فريق البحث .لقد كانت مقايي�س
جدوى الأداة االقت�صادية وقبولها ومدى نفعها بالأمر املر�ضي ( .)13ويف
النهاية ,عملت جمموعة العمل الفرعية  12وحدة ُملحقة قامت بالرتكيز
على جماالت خمتلفة (م�ستوى االداء وال�شبكات االجتماعية وال�ضغوط
النف�سية والعقيدة والروحانيات وغريها الكثري) وجمموعات فرعية من
عامة ال�سكان (مثل املهاجرين والالجئني والأطفال واملراهقني وكبار
ال�سن ومقدمي الرعاية وغريهم الكثري) ,وذلك ل ُت�ستخدم عندما ي�شعر الأطباء
الإكلينيكيني �أو مراكز التقييم باالحتياج �إلى جمع املزيد من البيانات.
�إن الن�صيحة الأهم هي عمل الـ  CFIعند بداية �أي تقييم ت�شخي�صي ,ففي
�صيغة املقابلةُ ,يقدم �إلى جمري احلوار تعليمات خا�صة عن املجاالت التي
ينبغي له �أن يدر�سها والأ�سئلة الالزم طرحها ,و ُيقرتح عليه عمل انتقال
لطيف �إلى بقية �أجزاء املقابلة ,مع تذكر العمق والتفا�صيل واملدة التي
تتطلبها حالة الفرد� .إن ا�ستخدام �أ�سلوب «الت�صغري» ,بح�سب تدفق املقابلة
امللحوظ (�أي الت�أكيد العام على الق�ضايا الثقافية باملقابل مع انتباه
أي�ضا.
خا�ص �إلى جوانب ال�س�ؤال �أو تفا�صيله) ,بالأمر املُحفز � ً

اخلامتة
ال ي�ضمن االتفاق على �أهمية الثقافة والعوامل الثقافية يف الت�شخي�صات
النف�سية قبولها الكامل �أو اعتباراتها يف املمار�سات الإكلينيكية ,و�أن
الت�أثري املتعدد الأوجه لهذه العوامل على الإتاحية وقبول ال�صحة النف�سية
واخلدمات الطبية العامة ,اليزال تاركً ا الق�ضايا ذات القدرة على حتمل
التكاليف وامل�ساءلة ( ,)14و�أن �إهمال هذه الأمور قد ي�ؤدي �إلى الال�سياقية
للمعلومات الإكلينيكية  -وبالتايل عدم الرتابط – للأ�س�س الت�شخي�صية
والأخطاء وترك العالج وا�سرتاتيجيات مواجهة غري كافية ونتائج غري
أي�ضا البد �أن يتبنى التعليم الطبي نهج ثقايف �أ�سا�سي ,وذلك �إذا
�أكيدةً � .
اردنا �أن يكون لدينا �أطباء ُمهيئني ب�صورة �شاملة للتعامل مع املر�ضى
النف�سيني يف العامل املعا�رص ( ,)15و�إذا �أخذنا امل�صادر الثقافية ب�صورة
م�سلم بها ,فهذه �صورة من �صور االنحدار بامل�ستوى ,ويمُ كن حتقيق جناح
تو�سيع الغزو الذي مت حتى الآن عن طريق ا�ستخدام الأدوات املنا�سبة
لعملية الت�شخي�ص ,وهذه هي اخلطوة الأولى يف التقييم الإكلينيكي لكل
مري�ض.
هناك بع�ض الأ�سباب الفرتا�ض �أن التجديد الثقايف يف الـ - 5-DSM
وحتى بعد و�ضعه يف �أهم فقرة من اجلزء الثالث من الكُتيب  -يعك�س درجة
من القبول وااللتزام ,وال يعني هذا الأمر �أن هذا املنتج خايل من امل�شكالت,
أي�ضا
فال يوجد هناك �أي ذكر خا�ص عن مظاهر القوة وال�ضعف ال�شخ�صي و� ً
عن عوامل اخلطر والعوامل الوقائية ,بالرغم من احلمل الثقايف القوي لهذه
املظاهر ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,تظهر جمموعة من امل�شكالت �أو العراقيل
عند ت�ضمنها .والزلنا مل نر بعد ميل العديد من الأطباء الإكلينيكيني لتبني
فل�سفة الـ  CFIونفعها .يت�ضمن التدريب التوجيهي والت�أقلم مع املفاهيم
الثقافية اجلديدة للمحنة وا�ستخدامها وتطبيقها يف حاالت العامل احلقيقي,
يت�ضمن تغيريات منهجية جذرية ,و�أن الأدلة على �صالحية الأداة اجلديدة
آخرا,
يف املوا�ضع العاملية ,مبثابة نظام طويل وال غنى عنهً � .
أخريا ولي�س � ً
تتطلب الفكرة ال�سائدة التي تقول �أن هذا طلب من ايحاء الواليات املتحدة
(�أو �أن هي من قام بطرحه) ,يتطلب �أحاديث �أمينة بني جميع الأطراف
امل�شرتكة – �أي العامل كله ووكاالته الطبية والنف�سية وال�صحة العامة.
من الوا�ضح �أنه �سيكون هناك احتياج �إلى بحث مكثف يخاطب كل
هذه املوا�ضيع ,وقد ت�ساعد الروابط املُدركة حمل ًيا بني الفئات الثقافية
على تعريف النماذج املفقودة من االعتالالت امل�شرتكة والركائز احليوية
للأمرا�ض النف�سية .والبد من موا�صلة البحث الن�شط عن املتالزمات ككيانات
موجودة (البنايات الغربية)� ,أي �أن كيانات االكتئاب والقلق وا�ضطرابات
العمليات اجل�سدية قد تغزي بع�ض االعرا�ض الثقافية املوجودة (,13 ,8 ,7
أي�ضا من خماطبة �أمر ا�ستخدام مرتجمني ملخاطبة ق�ضايا
 .)14والبد � ً
اللغة ,وب�صفة خا�صة بني املهاجرين والالجئني واملر�ضى ال�شباب (.)16
تكمن الإجابة على هذه اال�سئلة يف امل�ستقبل� ,إال �أنه من الهام �أن نتذكر
�أن امل�ستقبل هو هنا والآن يف ع�رص مظاهر �أورويل هذا� – 1سواء �أحببنا
ذلك �أم ال .و�أن الأبحاث التمويلية (املتعددة املواقع) ,وهي اليد العليا يف
هذه العملية ,م�س�ؤولية الأف��راد الذين يحتلون مواقع قوة� .أما يف حالة
الـ  CFIوحدها ,فالبد من اختبار ا�ستخدامه يف املوا�ضع الإكلينيكية
املختلفة (العيادات اخلارجية ويف امل�ست�شفيات ومراكز امل�شورة وخدمات
املجتمع والريف واملراكز التي تقوم على الفئة العمرية ووحدات الطب

أي�ضا ملقارنة التوعية التثقيفية للـ  5-DSMبتلك
ال�سلوكي وغريها) ,و� ً
أي�ضا لتقييم ما �إذا كانت
�
و
,11-ICD
الـ
أو
�
10-ICD
اخلا�صة بالـ
ً
ال ُنهج الت�شخي�صية تقوم على العلوم الع�صبية ,مثل معايري جمال البحث
( )RDoCيف الواليات املتحدة .من املمكن �أن يتفق املعهد الوطني
لل�صحة النف�سية ( )17مع التفكري الإكلينيكي الذي يقوم على الثقافة ,وهذه
مهام ال يمُ كن �أن نتغا�ضى عنها.
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تعريف تغاير الت�شخي�صات ,وهو �أمر هام للأبحاث امل�ستقبلية ولإدراك
اال�ضطرابات النف�سية.
لقد مت اختبار املقايي�س ميدان ًيا يف التجارب امليدانية التابعة للـ
أي�ضا
 5-DSMو�أظهرت فاعلية مُ�ؤكدة ترتاوح بني اجليد واملمتاز ( )7و� ً
منفعة �إكلينيكية قوية من وجه نظر املر�ضى والأطباء الإكلينيكيني (,12
.)13

تقييمات الـ  5-DSMالقاطعة :مميزاتها وجم��االت النمو
املحتملة
البد من تعريف عدد من فوائد هذه املقايي�س القاطعة؛ فمن ال�سهل �إدارة
هذه املقايي�س وجمعها وتف�سريها ,وب�صفة خا�صة يف الهيئة الإلكرتونية,
وحتى يف هيئة القلم والورقة ,فهناك تعليمات تف�صيلية للجمع و�صفحة
خال�صة اجلمع وتف�سري اجلمع ,وذلك لت�سهيل ا�ستخدامها ( .)6 ,5وقد مت
�إدخالها ب�صورة �سهلة يف املوا�ضع الإكلينيكية يف مراكز الأكادمييات
وممار�سات املجموعات ال�صغرية يف التجارب امليدانية والدرا�سات
دعما ال�ستخدامهم يف مراكز الرعاية
االرتيادية ( )14 -12التي تقدم ً
الروتينية .جند هذه املقايي�س متاحة ب�صورة جمانية للتحميل واال�ستخدام
من مقايي�س التقييم عرب الأنرتنت التابعة للـ .)5( 5-DSM
�إن هذه املقايي�س ذاتية التقرير وذاتية اال�ستخدام ,وذلك يف اغلب
اجزائها ,وهو الأمر الذي ُي�س ّهل �إدماج املري�ض يف عملية تقييمه ورعايته,
وباملثل هناك ن�سخ �إخبارية من هذه املقايي�س التي ت�سمح للآباء والأو�صياء
�أن يكونوا �أكرث اندماجا يف رعاية �أوالدهم وهي تقدم و�سيلة لفتح جماالت
للحديث مع الأطباء الإكلينيكيني ,ولهذا ف�أن ت�ضمن هذه املقايي�س يف
اجلزء الثالث من الـ  5-DSMي�ؤكد التقدم جتاه نهج �أكرث تركي ًزا على
نهجا يتحرك من �أعلى �إلى �أ�سفل لتقييم العامة الذين هم
املري�ض ولي�س ً
�أمام خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض ورعايتهم ,وهذا بالأمر الهام واملنا�سب,
وذلك بتقدمي نتائج التقارير التي يقدمها املري�ض والتي تتحدث ب�صورة
مبا�رشة �إلى الو�صايا اجلديدة التابعة للم�رشوع الأمريكي حلماية املري�ض
وتقدمي رعاية ممُ كنة من الناحية املادية (.)15
وبالرغم من �أن ا�ستخدام املقايي�س ال ُبعدية يف العالج النف�سي لي�س
جدي ًدا ,ووجدنا �أنه ناف ًعا من الناحية الإكلينيكية (� ,)17 ,16إال �أنه اليزال
لي�س للممار�سة الإكلينيكية املعيارية� ,إال �أنه بينما يتجه الطب النف�سي
ناحية منوذج الرعاية الذي يقوم على املقيا�س ,مُيكن �أن تقدم �إتاحية
هذه املقايي�س وا�ستخدامها طريقة معيارية للأطباء الإكلينيكيني لتقييم
وحتديد كم �صور اعرا�ض املري�ض على مدار الوقت� .إن هذا الأمر حقيقي �إذا
متت املقايي�س يف فرتات منتظمة من الناحية الإكلينيكية وكما تو�صي به
الـ .)6 ,5( 5-DSM
�إن الطبيعة املتعددة املجاالت للم�ستوى الثاين وامل�ستوى الأول من
مقايي�س اعرا�ض الـ  CCمبثابة منطقة قوة ,و�أن ا�ستخدام املقيا�س,
كما تقرتح جمموعة عمل الـ  ,5-DSMبها احتمالية �أن ت�سمح للأطباء
الإكلينيكيني والباحثني �أن يح�صلوا على �إدراكً ��ا �أف�ضل عن كيف تظهر
الروابط املختلفة لهذه االعرا�ض القاطعة يف م�ستويات خمتلفة من ال�شدة
أخريا� ,إن الأكرث �أهمية هو
و� ً
أي�ضا ت�أثرياتها املحتملة على نتائج املري�ضً � .
�أن مقايي�س اعرا�ض الـ  CCالتابعة للـ  5-DSMقد تقدم �إلى املجال
طريقة معيارية ملخاطبة االعتالالت امل�شرتكة وهدوء املر�ض والتعايف,
و�أن ت�ؤدي �إلى و�سائل عالج �أكرث مالئمة لتتنا�سب مع �صور االعرا�ض
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املختلفة مع مرور الوقت.
لدى مقاي�س الـ  DSMاحتمالية قيمة لأن تغيرّ الطريقة التي تتم بها
أي�ضا تقدم فر�صة اعتبار
الرعاية النف�سية يف الواليات املتحدة� ,إال �أنها � ً
الأمور التي حتتاجها املزيد من الأبحاث حتى تزيد قوتها .لقد �أ�شار الأطباء
الإكلينيكيني �أثناء الدرا�سات االرتيادية التابعة للـ  5-DSMوالتجارب
امليدانية جلل�سات ا�ستخال�ص املعلومات� ,أنه يف املوا�ضع الإكلينيكية
املزدحمة باملر�ضى اجلُدد ذي توثيق حمدود لتاريخ االعرا�ض واملر�ض
الذي مروا به ,هناك احتمالية �أن مقايي�س اعرا�ض الـ  CCالتابعة للـ
� 5-DSMس ُت�ستخدم كفاح�ص ال�ضطرابات معينة ,وهذا ا�ستخدام لي�س
يف �صالحيتها ( .)14 ,12ت�ؤكد هذه امللحوظة االحتياج �إلى وجود تعليم
طبي يركز على اال�ستخدام املنا�سب للمقايي�س وتف�سريها.
لقد مت ا�ستخال�ص العديد من بنود مقايي�س اعرا�ض الـ  CCالتابعة
للـ  5-DSMمن مقايي�س تقارير املر�ضي ( )12 ,8 ,7ذات اخل�صائ�ص
النف�سية القوية ,مثال لقد �أُخ��ذ بندين امل�ستوى الأول من االكتئاب من
ا�ستطالع �صحة املري�ض املكون من بندين – وهي مقايي�س فح�صية
ُمعرتف بها لالكتئاب ( .)18ال ُيف�رس ا�شتقاق بع�ض البنود من املقايي�س
ال�صاحلة من الناحية التكهنية النف�سية واملتاحة ب�صورة �أوتوماتيكية �إلى
مقايي�س اعرا�ض الـ  CCمن امل�ستوى الأول التابع للـ  ,5-DSMوبالرغم
من �أن التجارب امليدانية للـ  5-DSMقد قدمت دالئل واعدة لل�صالحية
أي�ضا بع�ض دالئل ال�صالحية املتقاربة ,فقد مت ت�أكيد
املُختربة للبنود و� ً
املزيد من الدرا�سات التي تقوم على اخل�صائ�ص النف�سية للمقيا�س .وقد مت
ت�أكيد هذ االحتياج للبنود التي مت تطويرها حديثًا من جانب فريق عمل
الـ  5-DSMاملوقر (مثل بندي االداء ال�شخ�صي وبند االنف�صال) ,و�أن
�إثباتهم ل�صالحيتهم املُختربة مبثابة اخلطوة الأولى يف هذه العملية (.)7
يتاح املقايي�س من امل�ستوى الثاين ,وذلك للبع�ض ولي�س لكل جماالت
امل�ستوى االول ,فقد �أراد مطورو الـ  5-DSMالت�أكد من �إتاحية كل
املقايي�س من امل�ستوى الثاين للأطباء الإكلينيكيني والباحثني وبال تكلفة؛
ف�أن غياب التقييمات اجليدة واملتاحة بال مقابل تو�ضح ملاذا مت �إزاحة
بع�ض مقايي�س امل�ستوى الثاين (مثل االنف�صال وم�شكالت الذاكرة /الإدراك
لدى البالغني) .لقد ت�ضمن مطورو الـ  5-DSMبنود امل�ستوى الثاين
بعد الكثري من االعتبارات واجلدل احلذر� ,إال �أنه قد يكون من النافع يف
امل�ستقبل ان نت�أمل ما �إذا كان تطوير وت�ضمن مقايي�س امل�ستوى الثاين لكل
املجاالت بالأمر املفيد.
�إن الذهان و�أفكار و�سلوكيات االنتحار مبثابة جمالني يف مقايي�س
اعرا�ض الـ  CCمن امل�ستوى الأول للبالغني بال مقايي�س امل�ستوى الثاين
من التقارير الذاتية ,بالرغم من �أن لديها مقايي�س امل�ستوى الثاين التي
ميلأها الأطباء الإكلينيكيني ( .)8وفيما يخ�ص الذهان ,فقد يتم الت�أكد من
املقيا�س الذي ميلأه الطبيب الإكلينيكي عندما يكون هناك عن�رص �ضعف
الر�ؤية – وهو عر�ض �شائع يف حالة الذهان ()19؛ فمن املمكن �أن ي�ؤثر
�ضعف الر�ؤية على التوثيق الذاتي لأعرا�ض الذهان وااللتزام بالعالج
والتكهن يف حالة الذهان ويف كل اال�ضطرابات النف�سية ,وهكذا ف�أن ت�ضمن
جمال الر�ؤية من امل�ستوى الأول مع مقايي�س امل�ستوى الثاين املتعلقة
بالأمر يف بطارية مقايي�س اعرا�ض الـ  CCالتابعة للـ  ,5-DSMقد
تكون بالأمر النافع يف امل�ستقبل.
لقد مت ا�شتقاق املعلومات عن الفائدة الإكلينيكية ملقايي�س الـ CC
التابعة للـ  5-DSMيف الأ�سا�س من ا�ستخدام الن�سخ الإلكرتونية,
�شاملة الإكمال الإلكرتوين وجتميع الدرجات و�إر�سال الر�سائل (� )14أما يف
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جزءا من
ً  فقد مت ا�ستخدام فقط5-DSM الدرا�سات االرتيادية التابعة للـ
 �إال �أن الأطباء الإكلينيكيني واملر�ضى,)الن�سخة الإلكرتونية (�أي امللء فقط
 والزلنا.)12( كانوا يعتقدوا �أن هذا املقيا�س ناف ًعا من الناحية الإكلينيكية
نحتاج �إلى تو�ضيح اجل��دوى االقت�صادية والفائدة الإكلينيكية لن�سخة
 بالرغم من �أن االكت�شافات الإيجابية التي تخ�ص نظريهم,القلم والورقة
.الإلكرتوين جيدة
�إن �صالحية التكهن النف�سي للن�سخ التي تتم بالقلم والورقة لهذه
املقايي�س بالأمر الهام يف بع�ض الأماكن يف الواليات املتحدة وحول
 �إال,العامل التي لي�س بها �إتاحية الدخول على التكنولوجيا الإلكرتونية
 وذلك �إذا,�أن القاعدة الإلكرتونية �ست�سهل من �رسعة ومالءمة اال�ستخدام
 م�ؤكدة على �أهمية,مت تبنيها لال�ستخدام يف الرعاية النف�سية امل�ستقبلية
.)14 ,7( 5-DSM النتائج التي ت�أتي من التجارب امليدانية التابعة للـ

اخلامتة
 متثل اجلهود التي ت�سعى �إلى ت�ضمن بطارية معيارية,يف النهاية
 خطوة هامة,5-DSM ومتاحة ب�صورة جمانية للمقايي�س ال ُبعدية يف الـ
,يف توجيه املجال بعي ًدا عن املفاهيم الفئوية ال�صارمة للطب النف�سي
CC  هناك ت�أكيد على حت�سني مقايي�س اعرا�ض الـ,بالإ�ضافة �إلى ذلك
 وذلك بح�سب ت�أكيد اختبارات التجارب امليدانية,5-DSM التابعة للـ
 �إال �أن البطارية احلالية تدخل ب�صورة جميلة يف اجلهود,)14 ,13 ,7(
امل�ستمرة التي يدعمها م�رشوع جمال معاير البحث التابع للمعهد الوطني
– لل�صحة النف�سية حتى يتم ت�ضمن العلوم الأ�سا�سية والعلوم الع�صبية
�شاملة ا�ستخدام املقايي�س ال ُبعدية للأعرا�ض الع�صبية امللحوظة – يف علم
أي�ضا قد تقدم التقييمات ال ُبعدية طريقة
ً � .)4( ت�صنيف االمرا�ض النف�سية
 وذلك بتقدمي و�سيلة,لتقليل التعقد الت�شخي�صي واالعتالالت امل�شرتكة
�أف�ضل للأطباء الإكلينيكيني لأن يالحظوا درجة االنحدار يف ا�ضطراب ما
.– مثل االعرا�ض املتالزمة – بدال من �إجبارهم على �صنع قرارات فئوية
تتفق هذه التقييمات ال ُبعدية ب�صورة جيدة مع اقرتاحات م�رشوع
) وقد15( الرعاية املُمكنة من الناحية املادية ووقاية املري�ض الأمريكي
 وبينما.تقدم ملحة عما �سيبدو عليه م�ستقبل الرعاية النف�سية امل�ستقبلية
 يكون الهدف هو توجيه املجال باالكرث �إلى,ي�ستمر حت�سني هذه املقايي�س
�إدراك �أكرث دقة عن اال�ضطرابات النف�سية وخربات الأفراد الذين يعي�شون
.مع ه�ؤالء املر�ضى

�شكر خا�ص
يتقدم الكُتاب بجزيل ال�شكر �إلى الدكتورة فاريته دويف (مدير �أبحاث
جودة الرعاية التابع جلمعية الطب النف�سي الأمريكي) وويليام نارو (املدير
امل�ؤقت بق�سم البحث التابع للجمعية الأمريكية للطب النف�سي) وهويل
ويلكوك�س (�أ�ستاذ م�شارك بق�سم طب نف�س الطفل واملراهق مبعهد جون
هوبكنز الطبي) وهيلنا كرميري (ا�ستاذ فخري بكلية الطب التابعة جلامعة
,�ستانفورد) مل�ساعداتهم الكبرية يف مراجعة امل�سودات الأولية للكتابات
أي�ضا يتقدم الكُتاب بجزيل ال�شكر �إلى للأ�ستاذة كيال باربري مل�ساعداتها يف
ً �
. للم�ساعدة يف �إعداد هذه الدرا�سةMHS أي�ضا
ً � و,البحث واملراجعة


خطاب إلى رئيس التحرير

مزيدا
االكتئاب الغير معقد هو حزن طبيعي وليس مبثابة اضطراب اكتئابي:
ً
من األدلة من الـ NESARC
نحن نقدم هنا تقريرا عن نتائج املقالة خا�صتنا الأخرية ( )1ونقرتح
�أن نوبات االكتئاب الغري معقدة لي�ست يف حقيقة الأمر اكتئا ًبا وينبغي
�إبعادها من ت�شخي�صات ا�ضطرابات االكتئاب ال�شديدة ( ,)MDDنحن
أي�ضا نخاطب بع�ض القلق ال��ذي �أب��داه الكثريون فيما يخ�ص ادعا�ؤنا
� ً
هذا� .إن املفهوم «اكتئاب غري معقد» هو يف الأ�سا�س تعميم لكل �ضغوط
«ا�ستبعاد احلرمان» التي تظهر يف الـ ( DSM-IVومت ا�ستبعادها يف
الـ  .)5-DSMيتم تعريف االكتئاب املعقد ب�أنه ا�ستجابة ل�ضغط ,وهذه
اال�ستجابة تتوافق مع معيار «خم�سة اعرا�ض يف ا�سبوعني» للـ ,MDD
�إال �أنه من الأف�ضل تعريفه ب�أنه ا�ستجابة طبيعية لل�ضغوط ,وذلك بح�سب
الدليل الذي حتمله حقيقة �أنه ال ي�ستمر �أكرث من �ستة �أ�شهر وال يت�ضمن
�أي من هذه االعرا�ض التي توحي باملر�ض ,وهي �ضعف وظيفي وا�ضح
وان�شغال قهري ب�أمور تافهة و�أفكار انتحار واعرا�ض الذهان وتخلف نف�سي
حركي ,وبالتايل ف�أن النوبات الغري معقدة تتكون من اعرا�ض اكتئاب ,فقط
التي تكون �شائعة يف انفعاالت ال�ضغوط العامة (مثل احلزن واالن�سحاب
املعتدل �أو �ضعف الدور االجتماعي وقلة الرغبة يف الأن�شطة االعتيادية
و�أرق و�ضعف ال�شهية و�صعوبة يف الرتكيز و�إرهاق).

الدرا�سة الأولية وتكراراتها
لقد اكت�شفنا يف املقالة احلديثة خا�صتنا ( ,)1التي متت با�ستخدام
بيانات مطولة من الدرا�سة التي قامت على منطقة وبائية مل�ستجمعات
املياه ٍ(� ,)2( )ECAأن معدالت االنتكا�س ( )%3٫4لدى الأفراد الذين يعانوا
من بدايات الـ  MDDاملعقد على مدار احلياة ,مل تختلف ب�صورة هامة
عن خلفية معدل الإ�صابة بالـ  MDDلدى ه�ؤالء الذين مل يعانوا �أب ًدا من
� ,)%7 ,1( MDDإال �أن كِ الهما كان �أقل بكثري من معدالت االنتكا�س لدى
حاالت الـ  MDDالأخرى («املعقدة») ( ,)%6 ,14وبالتايل ففيما يخ�ص
خطر االنتكا�س ,يختلف الـ  MDDالغري معقد عن غريه من الـ ,MDD
�إال �أنه ال يمُ كن متييزه من خالل تاريخ مر�ضي لي�س به الـ  .MDDوقد
ا�ستنتجنا �أنه البد من تقدمي املزيد من االعتبار �إلى �إبعاد النوبات الغري
معقدة باعتبارها فئة من ت�شخي�صات الـ .»MDD
�إال �أن هذه الدرا�سة لها العديد من املحدوديات ,وبالتايل ( )3فقد قمنا
بتكرار وتو�سيع التحاليل با�ستخدام جمموعة بيانات جمتمعية مطولة مت
جتميعها حديثًا وتختلف ب�صورة كلية ,وهي اال�ستطالع الوبائي الوطني
الذي يقوم على الكحوليات واحلاالت املتعلقة ( ,)4 ,NESARCويقدم
نافذة تطل على فرتة متابعة مكونة من � 3أعوام وحتمل معنى �إكلينيكي
أي�ضا ا�ستخدام جمموعة ممتدة من ثالثة مقيمات �صاحلة �إكلينيك ًيا
و� ً
(انتكا�س االكتئاب وحماوالت االنتحار وا�ضطرابات القلق العام ())GAD
أي�ضا مميزات �آخري يف قيا�س ال�ضعف والأهمية الإكلينيكية .وب�سبب
و� ً
حمدوديات جمموعة البيانات� ,سنقوم يف هذه الدرا�سة بتقييم فقط احلاالت
الغري معقدة املكونة من نوبة واحدة.
تقول النتائج �أنه لدى الأفراد ذي نوبة واحدة من حاالت االكتئاب
ال�شديدة الغري معقدة ,معدالت مل تختلف �أثناء فرتة متابعة انتكا�س الـ
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 )%6,9( MDDوالـ  )%4٫3( GADوحماوالت االنتحار ( )%0٫1عن
معدالت التاريخ املر�ضى لدى ه�ؤالء الذين مل يعانوا �أب ًدا من الـ MDD
( %6٫1و %2٫7و %0٫3بالتوايل)� ,إال �أنها كانت �أقل ب�صورة دراماتيكية من
معدالت كِ ال من حاالت النوبة الواحدة املعقدة ( %19٫5و %7٫8و%0٫8
بالتوايل) وحاالت النوبات املتعددة ( %27٫1و %11٫2و %1٫7بالتوايل)
( .)3مل يمُ كن تف�سري هذه النتائج من جانب اختالفات املجموعة يف ال�شدة
ومعدالت العالج ,ونظراً لنجاح التكرار ,ا�ستنتجنا �أن الـ  MDالغري معقد
مبثابة حالة لطيفة تختلف ب�صورة منطية عن بقية الـ  ,MDDوبالتايل
ي�ؤيد �آرائنا ال�سابقة التي تقول ب�أن الـ  MDDالغري معقد هو �شكل من
�أ�شكال حاالت احلزن الطبيعية.
وقد �أ�شار ماج ( )5يف تعليق قُدم عن التكرار� ,إلى قلقه حيال الدالئل
التي قدمتها الدرا�سة خا�صتنا ,ونحن نخاطب هذا الدليل الذي مل يتم
خماطبته يف ال�سابق.

القلق  :1مل يتم تقييم جودة �سكون املر�ض
يف الـ  ,MDDتكون ج��ودة ت�سكني املر�ض ,وب�صفة خا�صة عدد
اعرا�ض االكتئاب املرت�سبة بالأمر الهام ل�سببني ,وهما �أن االكتئاب دون
العتبة �ضار يف حد ذاته ,وتتكهن هذه االعرا�ض بحدوث انتكا�س وقد ت�شري
�إلى وجود مر�ض كامن� ,إال �أن ماج قد الحظ �أن الدرا�سة خا�صتنا مل تقدم
تقاريرا عن م�ستوى تر�سيب االعرا�ض من بني االفراد الذين ال يختربون
ً
الـ � MDDأثناء فرتات املتابعة ,ولكي نخاطب هذا القلق ,قمنا بتحليل
متو�سط عدد جمموعة اعرا�ض الـ  MDDالتي يختربها الأفراد �أثناء فرتة
املتابعة يف كل من جمموعات الـ  MDDاال�سا�سية خا�صتنا التي مل متر
بحاالت انتكا�س �أثناء فرتات املتابعة.
�أما يف كل واحدة من الأربعة جمموعات ذات تاريخ مر�ضي به موجة
من الدرجة الأول��ى من الـ  MDDالأ�سا�سي على مدار احلياة ,فقد بلغ
متو�سط عدد جمموعة االعرا�ض املرت�سبة التي يختربها الأفراد بال موجة
من الدرجة الثانية من االنتكا�س على مدار ثالثة �سنوات من املتابعة
 )0٫39 -0٫35 :CI %95( 0٫37للمجموعة بال تاريخ مر�ضي به MDD
حدث على مدار احلياة ( )25٫514 =Nو)0٫65 -0٫34 :CI %95( 0٫49
للمجموعة ذات نوبة واحدة غري معقدة حدثت على مدار احلياة ()379 =N
و )0٫85 -0٫65 :CI %95( 0٫75ملجموعة النوبة الواحدة املعقدة التي
حدثت على مدار احلياة ( )1٫756 =Nو)1٫10 -0٫91 :CI %95( 1٫00
ملجموعة النوبات املتكررة (.)1٫876 =N
هاما يف عدد االعرا�ض �أثناء فرتة
وبالتايل فلي�س هناك اختالفا ً
املتابعة بني املجموعة التي بال تاريخ  MDDوجمموعة النوبة الواحدة
الغري معقدة من الـ  .MDDولي�س هناك م�شكلة «اعرا�ض مرت�سبة» ت�شري
�إلى وجود مر�ض �ضمني �أو خطر انتكا�س بني جمموعة عدم التعقد فوق
م�ستوى الـ  MDDالأ�سا�سي ,وبالعك�س ,لقد اختربت جمموعة النوبة
الواحدة وجمموعة تعدد النوبات م�ستويات عالية من االعرا�ض املرت�سبة
�أكرث من املجموعة التي بال تاريخ مر�ضي وجمموعة النوبات الواحدة الغري

معقدة ,وباخت�صار ,غال ًبا ما يعود التعايف لدى جمموعة االكتئاب الغري
معقد �إلى امل�ستويات الأ�سا�سية من اعرا�ض االكتئاب ,وهو يختلف عن
حاالت التعايف لدى الأفراد الذين يعانوا من � MDDآخر.

القلق  :2كانت مدة فرتة التعايف ق�صرية ج ًدا
لقد جادل ماج (� )5أن فرتة املتابعة املكونة من � 3سنوات قد تكون
ق�صرية ج ًدا لتجد انتكا�س يف احلاالت الغري معقدة ,وذلك لأنه قد يحدث
االنتكا�س بعد فرتات طويلة من التعايف ,و�أ�شار انه يف الدرا�سة التعاونية
التي قامت على االكتئاب التابعة للمعهد الوطني لل�صحة النف�سية
( )NIMHمثال� ,إن متو�سط زمن االنتكا�س الأول للـ  MDDلدى الأفراد
الذين قد تعافوا بالكامل من نوبات امل�ؤ�رش تزيد عن �أربعة �سنوات (.)6
�إال �أن �أ�سا�س بيانات الـ  NESARCاملُ�ستخدمة يف الدرا�سة خا�صتنا
كانت بيانات الـ  MDDالتي حدثت على مدار العمر التي مت احل�صول عليها
يف املقابلة الأولى ,وبالتايل ف�أن مدة فرتة املتابعة مل تكن جمرد ثالثة
�سنوات ,يف حقيقة الأمر ,ومل يكن لدى العديد من الأفراد الذين مت تق�سيمهم
يف فئة الـ  MDDمن املوجة الأولى التي حدثت على مدار احلياة ,مل ميروا
ب�آخر نوبة  MDDلعدة �سنوات قبل مقابلة املوجة الأولى ,وبالتايل ف�أن
متو�سط الفرتة الزمنية منذ التعايف �أكرب بكثري من ثالثة �سنوات ,وبالتايل
ف��ر ًدا على قلق م��اج ,قمنا بح�ساب – وذل��ك لكل جمموعات الـ MDD
خا�صتنا  -متو�سط الوقت منذ نهاية النوبة الأخرية وحتى مقابلة املوجة
الأولى ,وذلك للح�صول على تقدير تقريبي �أكرث دقة للفوا�صل الزمنية من
�آخر نوبة �إلى النتائج التي مت التقرير عنها يف املوجة الثانية.
�إن متو�سط عدد �سنوات �سكون املر�ض التي ت�سبق تقييم املوجة الأولى
لكل جمموعة هي  )10٫3 -7٫9 :CI%95( 9٫1ملجموعة النوبة الواحدة
الغري معقدة التي حدثت على مدار احلياة ( )417 =Nو:CI %95( 9٫1
 )9٫6 -8٫6ملجموعة النوبة الواحدة املعقدة التي حدثت على مدار احلياة
( )2128 =Nو )4٫2 -3٫6 :CI %95( 3٫9ملجموعة النوبات املتعددة
التي حدثت على مدار احلياة (.)2501 =N
وبالتايل ف�أن متو�سط الوقت منذ نهاية النوبة الأخ�يرة �إلى بداية
املوجة الثانية من املتابعة ,مبثابة فرتة طويلة ,ت�صل �إلى حوايل ت�سعة
�سنوات لكِال من جمموعتي حاالت النوبة الواحدة املعقدة والغري معقدة
وت�صل �إلى حوايل خم�سة �سنوات حلاالت النوبات املتعددة� .إن هذا الفا�صل
الزمني الكبري �أكرث من كايف ملعدالت االنتكا�س العالية التي تظهر �أثناء
نافذة الثالثة �سنوات التي مت درا�ستها ,و�أن مثل هذه املعدالت املرتفعة
قد حدثت حلاالت النوبة الواحدة املعقدة� ,إال �أنها مل حتدث للحاالت الغري
معقدة يف الفرتة املتو�سط التي تبلغ ت�سعة �سنوات منذ النوبة اال�سا�سية.

اخلامتة
�إن تكرارنا ومدنا للنتائج املبكرة خا�صتنا ( )3مبثابة تدعيم
لل�صالحية التكهنية للفرق بني االكتئاب املعقد وذلك الغري معقد املميز
لل�ضغوط ,وهو الأمر الذي يدعم درا�سة �سابقة تدعم الدليل الذي نقدمه هنا
(ُ .)7يعترب امل�سار ذي االرتفاع يف معدل االنتكا�س والقريب من �أ�سا�س
م�سار العامةُ ,يعترب ب�صفة عامة املظهر الوحيد الوا�ضح الأكرث تعريفًا
ال�ضطرابات االكتئاب باملقابل مع ح��االت احل��زن الطبيعية ( )8وهو
العن�رص العقالين الأويل ال�ستنتاج العجز الكامن (� ,)9إال �أنه ال يحدث مثل
هذا االرتفاع حلاالت االكتئاب الغري معقدة.

وبالتايل ف�أن الدليل يدعم ا�ستنتاجني؛ الأول هو �أن االكتئاب الغري
يتميز عنه من
معقد لي�س �شبي ًها با�ضطرابات االكتئاب ال�شديدة ,وهو � ً
أي�ضا ّ
الناحية النمطية ,ثان ًيا ,وبتقدمي قلة وجود اختالفات بني االكتئاب املعقد
وغياب تاريخ مر�ضي به الـ  MDDيف العقابيل ال�سلبية ال�شديدة التي
تت�ضمن االنتكا�س وحماوالت االنتحار والـ  ,GADيمُ كن �أن يكون �أف�ضل
تف�سري لالكتئاب الغري معقد ب�أنه نوبات عاطفية طبيعية �شديدة .تعمل
التحاليل الإ�ضافية املُقدمة هنا ر ًدا على قلق ماج ( )5حيال جودة التعايف
ومدة فرتة املتابعة ,تعمل على تقوية دعم هذه اال�ستنتاجات.
Jerome C. Wakefield1-3, Mark F. Schmitz4
Department of Psychiatry, School of Medicine, New York
;University, 550 First Avenue, New York, NY, USA
2
;Silver School of Social Work, New York, NY, USA
3
– InSPIRES (Institute for Social and Psychiatric Initiatives
Research, Education and Services), Bellevue Hospital/New
;York University, New York, NY, USA
4
School of Social Work, Temple University, Philadelphia,
PA, USA
1

املراجع:

1. Wakefield JC, Schmitz MF. When does depression become
a disorder? Using recurrence rates to evaluate the validity
of proposed changes in major depression diagnostic
thresholds. World Psychiatry 2013;12:44-52.
2. Robins LH, Regier DA. Psychiatric disorders in America.
New York: Free Press, 1991.
3. Wakefield JC, Schmitz MF. Predictive validation of singleepisode uncomplicated depression as a benign subtype
of unipolar major depression. Acta Psychiatr Scand
2014;129:445-57.
4. Grant BF, Goldstein RB, Chou SP et al. Sociodemographic
and psychopathologic predictors of first incidence of
DSM-IV substance use, mood and anxiety disorders:
results from the Wave 2 National Epidemiologic Survey
on Alcohol and Related Conditions. Mol Psychiatry
2009;14:1051-66.
5. Maj M. Fixing thresholds along the continuum of depressive
states. Acta Psychiatr Scand 2014;129:459-60.
6. Judd LL, Akiskal HS, Maser JD et al. Major depressive
disorder: a prospective study of residual subthreshold
depressive symptoms as predictor of rapid relapse. J
Affect Disord 1998;50:97-108.
7. Wakefield JC, Schmitz MF. Can the DSM’s major
depression bereavement exclusion be validly extended to
other stressors?: evidence from the NCS. Acta Psychiatr
Scand 2013;128:294-305.
8. Kendler KS. Towards a scientific psychiatric nosology:
strengths and limitations. Arch Gen Psychiatry
1990;47:969-73.
9. Frank E, Prien RF, Jarrett RB et al. Conceptualization
and rationale for consensus definitions of terms in major
depressive disorder: remission, recovery, relapse, and
recurrence. Arch Gen Psychiatry 1991;48:851-5.
DOI 10.1002/wps.20155
املجلة العاملية للطب النفسي

113

خطاب إلى رئيس التحرير

اجتاهات العامة نحو العالج النفسي :مقارنة بني الواليات املتحدة واملانيا
ي�صبح العالج النف�سي ( )PMبالأمر ال�شائع �أكرث و�أكرث ,وهو الأمر
الذي ينعك�س يف زيادة معدالت الو�صفات الطبية يف �أغلب الدول الغربية,
�إال �أنه تختلف معدالت الو�صفات الطبية املطلقة من دولة لأخرى (,)1
أي�ضا يبدو �أن هناك اختالفات بني الدول فيما يخ�ص اجتاهات العامة
� ً
ناحية الـ  .)4 -2( PMتقرتح ا�ستطالعات العامة التمثيلية �أن الـ PM
بالأمر ال�شائع ب�صفة خا�صة يف الواليات املتحدة� ,إال �أنه ال يت�ضح ما �إذا
كان هذا اختالفا حقيق ًيا �أم جمرد نتيجة اختالفات �صياغة اال�ستبيانات
�أو منهجية اال�ستبيانات.
ومبعرفة ما �إذا كانت اجتاهات العامة يف الواليات املتحدة تختلف
مثريا لالهتمام ,وذلك لأنه يوجد فقط
أمرا ً
عن غريها من الدول� ,سيكون � ً
توجه مبا�رشة �إلى
عقاقري
إعالنات
�
(ونيوزيالندا)
يف الواليات املتحدة
ّ
امل�ستهلك ( ,)DTCAوقد تكون الـ  DTCAمرتبطة ب�آراء �إيجابية ب�شكل
�أكرث عن الـ  PMبني العامة ,و�أنه قد مت خماطبة ت�أثري الـ  DTCAعلى
اجتاهات امل�ستهلك و�سلوكه ,وذلك ب�صفة نقدية (� ,)5إال �أنه ال يوجد هناك
مقارنة مبا�رشة بني الدول عن اجتاهات العامة ناحية العالج ,وبالتايل
فنحن نقدم هنا تقرير عن نتائج درا�سة تعمل على مقارنة اجتاهات العامة
ناحية الـ  PMيف الواليات املتحدة واملانيا ,وذلك با�ستخدام بيانات من
أي�ضا من ا�ستطالع
ا�ستطالع اجتماعي �أمريكي عام ( )GSSعام  2006و� ً
قام على العامة مت يف املانيا عام .2011
لقد تلقت عينتان ع�شوائيتان قامتا على العامة من النا�س يف الواليات
املتحدة ( )1٫437 =Nواملانيا ( ,)1٫223 =Nتلقتا ا�سئلة مماثلة عن
الـ � PMأثناء مقابلة ُمهيكلة بالكامل تتم وجها لوجه (�أنظر  6 ,4ملزي ًدا
من التفا�صيل عن العينات ومنهجية املقابلة) ,وقد مت ا�ستخدام اال�سئلة
عن االجتاه ناحية الـ  PMيف الـ  GSSلأول مرة (� ,)6أما فيما يخ�ص
اال�ستطالع الأملاين ,مت ترجمة البنود بح�سب اخلطوط التوجيهية التابعة
ملنظمة ال�صحة العاملية ( ,)6وقد قامت �ستة جمل بتقييم الآراء عن �آذى
الـ  PMوفوائده ,بينما ت�ساءلت �أربعة جمل �آخري عما �إذا كان املجيبون
ي�أخذون  PMمن و�صف الطبيب يف مواقف متعددة ,ترتاوح بني امل�شكالت
ال�شخ�صية واالكتئاب �أو القلق ال�شديد.
لقد مت تقييم الإجابات على مقيا�س ليكريت املكون من خم�سة نقاط
قمنا بربطها بثالثة فئات للتحاليل خا�صتنا ,وهي �أوافق �أو هناك احتمال
ومل �أق��رر وال ُيحتمل �أو ال �أواف��ق ,وكانت الفئة الرابعة هي «ال �أعرف»,
قمنا بعد ذلك بح�ساب منوذج تراجع منطقي متعدد احلدود لكل البنود,
وهذا لنقارن االحتمالية التكهنية الختيار كل فئة بني الدولتني .لقد مت
عمل التحاليل بح�سب نوع املُجيبني والفئة العمرية وعدد �سنوات التعليم,
جامعني كل اختالفات املرجع ومتو�سطها للعينة امل�شرتكة ,وقد ح�سبنا
 %95من جماالت الثقة ( )CIلالختالفات بني الدول التي مت التكهن بها
ب�أ�سلوب ديلتا ,وذلك لعمل مدلول ,قمنا ب�رضب االحتماالت يف ,100
بحيث يمُ كن قراءتها باعتبارها ن�سب مئوية ,وقدمنا تقارير عن اختالفات
املوافقة بني الدول ,التي كانت جميعها هامة (.)0.05<p
ففي الواليات املتحدة ,كان �إدراك الأذى املُحتمل للـ � PMأقل بكثري
من تلك اخلا�صة ب�أملانيا ,وقد مت �إج��ازة اجلملة التي تقول �أن الـ PM
�ضار للج�سد من جانب  %85من املُجيبني يف املانيا ,باملقابل مع %72
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من ه�ؤالء يف الواليات املتحدة (االختالفات التي مت التكهن بها,)%31- :
�أما يف املانيا ,فقد وافق  %72على �أن �أخذ هذه العقاقري تعرقل الأن�شطة
اليومية ,هذا باملقابل مع  %44من ه�ؤالء يف الواليات املتحدة (االختالفات
التي مت التكهن بها.)%28- :
لقد توقع �أفراد كثريون يف الواليات املتحدة �أن يح�صلوا على فوائد من
الـ  ,PMوقد �أجاز  %81من الأفراد يف الواليات املتحدة جملة «ت�ساعد هذه
العقاقري يف ال�ضغوط اليومية» ,باملقابل مع  %75من ه�ؤالء يف املانيا
(االختالفات التي مت التكهن بها .)%6 :ويف الواليات املتحدة ,توقع %75
من املُجيبون �أن الـ  PMي�سهل الأمور يف العالقات مع الأ�رسة واال�صدقاء,
هذا باملقابل مع  %65من ه�ؤالء الأفراد يف املانيا (االختالفات التي مت
التكهن بها .)%9 :وقد كانت التوقعات التي تقول �أن العالج ي�ساعد الأفراد
على التحكم يف اعرا�ضهم� ,أعلى قليال يف الواليات املتحدة ( %84باملقابل
مع  )%80وقد �أجاز عدد مجُ يبني �أقل يف الواليات املتحدة �أن الـ PM
ي�ساعد الأفراد �أن ي�شعروا ب�أحا�سي�س �أف�ضل عن �أنف�سهم ( %65باملقابل
مع  .)%71لقد كان املُجيبون يف الواليات املتحدة �أك�ثر احتماال لأن
ي�أخذوا الـ PM؛ فتقول التقارير �أن  %63من الأفراد يف الواليات املتحدة
ي�أخذون العقاقري لعالج اعرا�ض القلق ,هذا باملقابل مع  %48يف املانيا
(االختالفات التي مت التوقع بها ,)%15 :وقد �أعترب  %49من الأفراد يف
عقاقريا لعالج اعرا�ض
الواليات املتحدة �أنف�سهم �أكرث احتماال لأن ي�أخذوا
ً
االكتئاب ,هذا باملقابل مع  %26من ه�ؤالء يف املانيا (االختالفات التي
أي�ضا االختالفات بني الدول
مت التكهن بها .)%23 :وباملثل ,لقد ظهرت � ً
يف املواقف التي مل يظهر بها �أخذ العقاقري� :أقر  %47يف الواليات املتحدة
(باملقابل مع  %30يف املانيا) ب�أنهم �سي�أخذوا الـ � PMإذا مل يعرفوا كيف
يتغلبوا على �ضغوط احلياة ,و�أقر  %30من الأفراد يف الواليات املتحدة
(باملقابل مع  %14يف املانيا) �أنهم �سي�أخذوا الـ  PMب�سبب م�شكالتهم
احلياتية .وباخت�صار �إن االجتاه العام ناحية الـ  PMبالأمر امل�ستحب �أكرث
يف الواليات املتحدة عنها يف املانيا ,والبد �أن نعرف �أن اال�ستطالعات يف
الواليات املتحدة ( )2006واملانيا ( )2011قد متت يف �سنوات خمتلفة,
�إال �أن��ه قد ا�ستمر افرتا�ض امليل العام ناحية اجتاهات العالج الأكرث
�إيجابية ( )6يف الواليات املتحدة من بعد عام  ,2006و�ستكون اجتاهات
امل�شاركني الأمريكيني �أكرث �إيجابية عام .2011
كثريا فيما يخ�ص عدد من العوامل
تختلف الواليات املتحدة واملانيا ً
االجتماعية والثقافية و�أنظمة الرعاية ال�صحية ,التي منها الـ ,DTCA
أي�ضا ,من اجليد �أن نعترب �أن االجتاهات العامة الأكرث ت�ساهال جتاه العالج
� ً
قد تكون قد �أعدت الطريق �أمام �إجازة الـ .DTCA
ومنذ ان �أنتج الـ  FDAمبادئ توجيهية جديدة تعمل على ت�سهيل
 DTCAللعقاقري املو�صوفة عام  ,1997قامت العديد من الدرا�سات
بفح�ص النتائج ال�سلبية املُحتملة لهذا التطور (للمراجعة انظر  .)5وبالرغم
من التقارير التي قُدمت عن الزيادة التي حدثت يف ا�ستخدام العقاقري
امل�ضادة لالكتئاب يف العديد من الدول ,ظهر �أن التعر�ض لـ  DTCAيف
التلفاز والدعاية املطبوعة مرتبطً ا بزيادة �إ�ضافية ت�صل من � 3إلى %10
أي�ضا قد تعمل
يف معدالت ا�ستهالك العقاقري امل�ضادة لالكتئاب (ً � ,)8
الـ  DTCAعلى زيادة ا�ستهالك الـ  ADلي�س فقط حلاالت ا�ضطراب
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أي�ضا حلاالت
ً �  بل,االكتئاب �أو القلق التي تتعلق بالأمر ب�صورة �إكلينيكية
بدايات �أمرا�ض �آخ��ري حيث ال ُي�شار �إل��ى ا�ستخدام العقاقري امل�ضادة
.)9 ,5( لالكتئاب وحيث يكون �أخذ العقاقري بالأمر ال�ضار �أكرث من النافع
 �أكرب يف الوالياتPM  فقد كانت الرغبة لأخذ الـ,�أما يف الدرا�سة خا�صتنا
 وبغ�ض النظر, وذلك لكل احلاالت االفرتا�ضية,املتحدة عنها يف املانيا
 وبالرغم من �أنه قد مت مالحظة.عما �إذا كانت منا�سبة من جهة العقاقري
 كان املجيبون يف الواليات املتحدة,�أكرب اختالف يف حاالت االكتئاب
�أكرب بحجم ال�ضعف عنهم يف املانيا من الذين يرغبوا يف �أخذ العقاقري عند
.التعامل مع امل�شكالت ال�شخ�صية
ُ لقد كانت االختالفات الأك�بر بني ال��دول تتعلق ب��الأذى ا
مل��درك من
DTCA  و�أن التقليل املُحتمل للقلق حيال اخلطر كنتيجة لل,PM الـ
 لدى العقاقري النف�سية.مبثابة اهتمام البد �أن يحظى بالكثري من االنتباه
حتذيرا بلون
2011  وعام2007 التي حظت ب�أكرث الإعالنات بني عام
ً
, خطر االنتحار لدى ال�شباب:�أ�سود للآثار اجلانبية ال�شديدة (الدولوك�سيتني
 وقد مت.)5( ) خطر املوت �أو االنتحار لدى مر�ضى اخلرف:االريبيربازول
�سحب العديد من العقاقري خارج جمال الطب النف�سي التي مت الرتويج عنها
 وذلك ب�سبب الآثار اجلانبية, يف الواليات املتحدةDTCA عن طريق الـ
 وبالتايل,2004  عامrofecoxib 2-COX  مثل مثبطات الـ,ال�شديدة
 وذلك نتيجة معدالت الآثار اجلانبية, قد تفوق بال�رضرPM ف�أن فوائد الـ
.)10( املرتفعة لدى االفراد الذين ال يحتاجون �إلى العالج
 لقد اكت�شفت الدرا�سة خا�صتنا اختالفات هامة يف اجتاه,يف النهاية
 فقد كان, وذلك بني الواليات املتحدة واملانياPM العامة ناحية الـ
 وذلك,االفراد يف الواليات املتحدة اكرث رغبة لأن ي�أخذوا العقاقري النف�سية
 وكانوا �أقل اهتماما,حتى يف املواقف التي مل يتم فيها تقرير �أخذ العقاقري
 قد تعك�س.بال�رضر املُحتمل ومقتنعني ب�صورة �أقوى بفوائد هذه العقاقري
 �إال �أنها,DTCA االختالفات – على الأقل ب�صورة جزئية – ت�أثريات الـ
أي�ضا �إلى اختالفات ثقافية واجتماعية واختالفات يف �أنظمة الرعاية
ً � ت�شري
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خطاب إلى رئيس التحرير

تأثير تعاطي مخدر احلشيش في سن املراهقة واضطرابات املزاج وقلة التعليم
على محاوالت االنتحار في بدايات سن البلوغ
�إن حماوالت االنتحار مبثابة واحدة من الأ�سباب الرئي�سية حلاالت
الوفيات بني ال�شباب حول العامل� .إن واح��دة من �أق��وى عالمات حدوث
حالة انتحار ناجحة هي املحاوالت ال�سابقة لالنتحار ( ,)1ف�أن حماوالت
االنتحار بالأمر ال�شائع �أكرث بني ال�شباب ,وقد تكون حماولة االنتحار
عالمة على م�سار م�ستمر من امل�شكالت النف�سية واجل�سدية امل�ضادة يف
متو�سط �سن البلوغ ( .)2 ,1هناك دالئل حمدودة على العالمات �أثناء فرتة
البلوغ وفرتة االنتقال �إلى مرحلة بداية البلوغ ,التي تزيد من خطر حماولة
االنتحار .لقد ا�ستخدمنا ت�صميم درا�سة �أترابية تعمل على دمج مقابالت
�إكلينيكية لتحديد �أي من العوامل التي مت قيا�سه عند عمر  25 -12وترتبط
مبحاوالت االنتحار التي مت تقدير تقرير بها عند عمر .24 -19
لقد قمنا يف ال�سابق بو�صف و�سائل الدرا�سة التي قامت على بدايات
املراهقة ( ,)3وقد مت فح�ص  743طال ًبا يف ثمانية مدار�س رئي�سية بحثًا
عن �أمرا�ض نف�سية ,وذلك با�ستخدام تقنية التق�سيم الع�شوائي الطبقي يف
جمموعا يفوق البدايات
العينات ,وقمنا بدعوة املراهقني الذين حققوا
ً
على �آداه الفح�ص �أو الذين قد ت�أكد لديهم وجود �أفكار انتحار معينة (=N
 ,)140قمنا بدعوتهم حل�ضور مقابالت ,وذلك مع جمموعة مكونة من
 174مرج ًعا مماثلني لهم يف النوع واملدر�سة وال�سنة الدرا�سية ,وقد ح�رض
 %84,3من املراهقني من فئة “خطر عايل” و %54من جمموعات املرجع,
مقابلة �إكلينيكية �شبه مهيكلة ,وذلك مب�صاحبة �إحدى الوالدين �أو الوا�صي.
وقد قمنا بدعوة كل الـ � 212شا ًبا ممن مت �إجراء مقابلة معهم باعتبارهم
يف �سن بداية البلوغ� ,إلى امل�شاركة يف مقابلة متابعة بعد مرور ثمانية
اعوام ,وقمنا باحل�صول على معلومات املتابعة عن  168م�شاركً ا (%79
معدل املتابعة) ,ومل يكن هناك اختالفات بني املُجيبني والغري جميبني
فيما يخ�ص الفئة العمرية والنوع وحالة الوالدين االقت�صادية واالجتماعية
وحالة “اخلطر العايل” التي يف مرحلة الأ�سا�س �أو ت�شخي�ص اال�ضطرابات
النف�سية يف �أ�سا�سها.
قمنا بعد ذلك بتجميع معلومات التعر�ض يف املقابلة ,وذلك فيما
يخ�ص عوامل اخلطر يف الأ��سرة ومرحلة الطفولة و (تاريخ �أ��سري به
�أمرا�ض نف�سية والتعر�ض ملحنة يف �سن الطفولة� ,أي اعتداء ج�سدي /جن�سي
�أو م�شاهدة عنف �أ�رسي) وعوامل اخلطر يف �سن املراهقة (العالج النف�سي
وتعاطي خمدر احل�شي�ش وتعاطي الكحوليات) وعوامل اخلطر يف �سن بداية
البلوغ (العالج النف�سي وتعاطي خمدر احل�شي�ش وال�رضر الذاتي وم�ستوى
التعليم وحالة العمل) .كان قيا�س النتيجة هو حماوالت انتحار عند عمر
.24 -19
وقد اكت�شفنا �أن  %10من امل�شاركني قد مروا مبحاوالت انتحار يف
مرحلة ما يف حياتهم و�صوال �إلى عمر  ,24 -19وقد كان متو�سط عمر
عاما ,وكان  %53من الأفراد الذين
الأفراد الذين حاولوا االنتحار ً 20,0
�أقروا مبحاولة انتحار من الإناث .لقد �أظهر منوذج الرتاجع اللوجي�ستي �أن
ا�ضطرابات املزاج وتعاطي خمدر احل�شي�ش يف �سن املراهقة وا�ضطرابات
املزاج والقلق يف �سن بداية البلوغ وم�ستويات التعليم املنخف�ضة ,كل
هذه كانت �أقوى عوامل التكهن بالقيام مبحاوالت انتحار ,وذلك عند �أخذ
ت�أثريات التاريخ املر�ضي الذي به امرا�ض نف�سية واملحن يف �سن الطفولة
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وتعاطي الكحوليات وغريها من االمرا�ض النف�سية ,يف احل�سبان.
تعمل كِ ال من ا�ضطرابات امل��زاج وتعاطي خمدر احل�شي�ش يف �سن
املراهقة ,على زيادة �أرجحية حماوالت االنتحار ,وذلك ب�سبعة �أ�ضعاف
(-1٫2 :CI %95 ,7٫5 =OR ,34٫3 -1٫4 :CI %95 ,7٫0 =OR
 ,)43٫8بينما تعمل كِ �لا من ا�ضطرابات امل��زاج يف �سن بداية البلوغ
وا�ضطرابات القلق – ب�صورة م�ستقلة – على زيادة �أرجحية حماوالت
االنتحار ب�إحدى ع�رش مرة (=OR ,73٫9 -1٫8 :CI %95 ,11٫7 =OR
� .)57٫9 -21٫0 :CI %95 ,11٫1أما �سن ال�شباب زي م�ستوى تعليم يتمثل
يف املرحلة الثانوية ,فيجعل الفرد �أمام خطر �أكرب ثمانية مرات لإجراء
حماولة انتحار ,وذلك باملقارنة مع ه�ؤالء ذي م�ستوى تعليم يتمثل يف
امل�ستوى الثالث (.)54٫4 -1٫1 :CI %95 ,8٫0 =OR
هناك العديد من الدالئل التي تقول �أن ا�ضطرابات تعاطي املخدرات يف
�سن البلوغ ,تزيد من خطر �سلوكيات االنتحار ,وبالتايل فنحن نو�ضح هنا
�أن ا�ستخدام خمدر احل�شي�ش يف فرتة بداية �سن املراهقة هو مبثابة متكهن
قوي وم�ستقل لإجراء حماولة االنتحار يف �سن بداية البلوغ ,ونحن نعرف
�أن حالة ن�ضوج املخ ت�ستمر �أثناء فرتة املراهقة ,وب�صفة خا�صة يف التكوين
احلويف ,مثل احل�صني ويف العمليات الهامة يف ق�رشة اجلبهة الأمامية,
مثل التقليم امل�شبكي وتكوين امليالني وبرجمة امل�ستويات الع�صبية
الغذائية ,حتدث يف هذا الوقت ( ,)4وبالتايل فمن املمكن �أن ي�ؤدي تعاطي
خمدر احل�شي�ش �إلى انخفا�ض يف حجم املادة ال�سنجامية يف نطاق من
مناطق املخ� ,شاملة الق�رشة ال�صدغية الو�سطية والتلفيف املجاور للح�صني
واجلزيرة اللحائية ومناطق الأمامية املدارية ( .)5وهناك دليل يدعم وجود
رابط باطني بني الفئة العمرية عند بداية تعاطي خمدر احل�شي�ش وكِ ال من
�سالمة املادة البي�ضاء وحجم املادة ال�سنجامية ,مما يقرتح �أنه كلما كانت
بداية التعاطي مبكرة ,كلما زاد ت�أثري الت�سمم على املخ ( .)6 ,5وتو�ضح
درا�سات الت�صوير الع�صبي للأفراد الذين �أجروا حماوالت انتحار ,حدوث
تغيريات وظيفية وهيكلية يف املخ تتفق مع تلك التغيريات التي حتدث لدى
متعاطي خمدر احل�شي�ش ( ,)7فمن املمكن �أن ي�ؤدي (�أو يزيد) تعاطي خمدر
احل�شي�ش يف فرتة بداية املراهقة – يف وقت يكون فيه النمو الع�صبي �أمام
خطر � -إلى تغيريات غري وظيفية يف املخ ت�ستهدف ب�صفة �أ�سا�سية ال�شباب
ب�إ�صابتهم مب�سار من عدم القدرة على الت�أقلم يف فرتة الطفولة املبكرة.
قد يكون الأفراد الذين هم �أمام خطر �أكرب ملحاوالت انتحار قد تعر�ضوا
�إلى خطر م�ضاعف عرب �سن الطفولة واملراهقة� ,أما يف �سن بداية البلوغ
فقد يكونوا يفتقرون �إلى مهارات حل امل�شكالت التي تواجه الفرد ,كما هو
مو�ضح هنا من جانب م�ستويات منخف�ضة من التعليم.
يمُ كن فقط حتقيق الوعي املتزايد بني جمتمع ال�صحة النف�سية الذي
نحتاج �إليه للرتكيز على التدخالت الإكلينيكية املبكرة للوقاية من الت�أثريات
ال�سيئة للمحن العاطفية بني ال�شباب ,على امل�ستوي ال�شخ�صي وامل�ستوى
االقت�صادي ( ,)8يمُ كن �أن يتحقق فقط عندما نتمكن من تعريف �أي من
ال�شباب �أمام خطر �أكرب .تقرتح الدالئل املتاحة لدينا يف الوقت احلايل �أن
عالج الطبيب املتخ�ص�ص لال�ضطرابات النف�سية يف حاالت املراهقني لي�س
كاف ًيا للوقاية من حماوالت االنتحار امل�ستقبلية ( ,)9نحن نحتاج �إلى
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أي�ضا نحتاج
ً �نهج يكون منا�س ًبا ب�صورة كافية لل�صحة النف�سية لل�شباب و
�إلى وعي �أكرب عن االحتماالت املختلفة التي قد تدخل يف م�سار �سلوكيات
 مثل تراكم اخلطر من تعاطي خمدر احل�شي�ش وا�ضطرابات املزاج,االنتحار
.يف �سن املراهقة وغياب التعليم
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املقامرة واستمرار الركود االقتصادي في اليونان
ترتبط طبيعة ا�ستمرار الأزمة االقت�صادية يف اليونان بت�أثريات �صحية
م�ضادة ( ,)1وبالتوافق مع هذا الأمر� ,أظهر عمل �سابق قام به فريق البحث
خا�صتنا وجود زيادة م�ستمرة يف معدالت �أنت�شار حاالت االكتئاب ال�شديدة
واالنتحار يف الدولة �أثناء الفرتة من  2008وحتى .)4 -2( 2011
ويف عام  ,2013قمنا بعمل ا�ستطالع وطني عرب الهاتف ,وذلك ب�أتباع
ذات منهجية اال�ستطالع ال�سابق ( ,)4 -2وذلك لتعريف ا�سرتاتيجيات
العامة من النا�س ملالحقة الزيادة يف االحتياجات املالية ,فقد قمنا
ب�إجراء مقابلة مع عينة ع�شوائية ومتثيلية مكونة من  188 ,2فر ًدا,
وذلك فيما يخ�ص م�شكالتهم املالية وطرق التعامل مع ال�ضغوط املالية
ووجود حاالت اكتئاب �شديد وانتحار .وقد مت التحقق من ت�شخي�ص حاالت
االكتئاب ال�شديدة بوا�سطة وحدة من املقابلة الإكلينيكية املُهيكلة وثيقة
ال�صلة باملو�ضوع ( ,)5بينما مت تقييم العبء املايل عن طريق م�ؤ�رش املحن
ال�شخ�صية االقت�صادية (.)2
ومن املثري لالهتمام هو �أن  %2من العامة قد �أق��روا �أنهم يلج�ؤوا
�إلى املقامرة حتى يتمكنوا من التعامل مع ال�ضغوط املادية .لقد مت عمل
�سل�سلة من التحاليل الأحادية املتغري بهدف تعريف املتغريات التي �أنتجت
رابط �إح�صائي باملقامرة ,وكانت هذه املتغريات هي النوع وم�ستوى
التعليم وحالة العمل واملحن املادية و�ساعات العمل ,وقد دخل حتليل
الرتاجع اللوجي�ستي باملتغري املذكور �آنفًا باعتباره متكهن واملقامرة
باعتبارها متغري النتيجة (ثنائي� ,أي نعم/ال) ,وقد �أو�ضح هذا �أن املحن
أثريا م�ستقال
املادية و�ساعات العمل كانت املتغريات الوحيدة التي تعمل ت� ً
على املقامرة .وقد كان لكل وحدة زيادة يف م�ؤ�رش املحن االقت�صادية
ال�شخ�صية ,ب�صفة خا�صة ,كان املجيبون �أكرث احتماال بـ  1٫12مرة لأن
يقامروا حتى يتمكنوا من التعامل مع اجلهود املادية (%95 ,1٫12 =OR
 ,)1٫23 -1٫03 :CIبالإ�ضافة �إلى ذلك كان امل�شاركون الذين �أقروا �أنهم
يعملون لأكرث من � 40ساعة يف الأ�سبوع� ,أكرث احتماال ب�سبعة مرات لأن
يقامروا من ه�ؤالء الذين �أقروا �أنهم يعملون ل�ساعات �أقل (,7٫34 =OR
.)22٫91 -2٫03 :CI %95
وقد عرثنا على ن�سبة �أنت�شار �أقل ب�صورة غري هامة حلاالت االكتئاب
ال�شديدة بني املُجيبني الذين �أق��روا ب�أنهم يقامروا كو�سيلة للتعامل مع
ال�صعوبات املادية ( %0٫9من بني ه��ؤالء الذين يقامروا باملقابل مع
 %16٫3من بني ه�ؤالء الذين ال يقامروا,)0.05>p ,0٫63 =)1( df ,
وفيما يخ�ص ن�سبة االنتحار ,مل يخترب �أي �أحد من الأفراد الذين �أقروا �أنهم
يقامروا ب�أنهم قد اختربوا �أفكار انتحار ,وهذا بعك�س  %2٫6من بني الأفراد
الذين ال يقامروا.)0.05>p ,1٫15 =)1( df :
وبالرغم من �أن االختالفات مل تكن بالأمر الكبري� ,إال �أن هذه البيانات
تقرتح �أن املقامرة تقدم بديال للم�شهد الكئيب الذي �أن�ش�أه الواقع املايل
القامت يف اليونان ,وهو الأمر الذي يخفف �إلى حد ما من التعا�سة وعامل
اخلطر ال�شديد للإ�صابة بحاالت االكتئاب الكبرية و�أف��ك��ار االنتحار
واالنتحار (� ,)8 -6إال �أن هذه املقالة تقرتح �أنه عندما تتحول املقامرة
لهيئة مر�ضية ,تتطور عن طريق �أربعة مراحل ,وهم اخل�سارة والك�سب
والي�أ�س وفقدان الأمل ( ,)9وبالتايل وبالرغم من �أنها تبدو يف �أول الأمر
�أنها تقدم حال� ,إال �أنها قد ت�ؤدي بعد ذلك �إلى ذات امل�شهد الكئيب الذي
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كانت ت�سعى لتجنبه.
ت�ضيف هذه البيانات �إلى الدرا�سات املتنامية ( )11 ,10عن ت�أثري
الركود على ال�صحة النف�سية لعامة ال�شعب اليوناين واالحتياج �إلى �أخذ
خطوات تكون منا�سبة للخ�صائ�ص املحددة لكل جمموعة فرعية من
العامة.
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االكتئاب :الناقل اخلفي لداء السل الوبائي العاملي
�إن االكتئاب مبثابة حالة مر�ضية �شائعة ملر�ضى ال�سل (,)3 -1( )TB
أي�ضا يرتبط بن�سبة عالية من الأمرا�ض وح��االت الوفيات ()5 ,4
وهو � ً
ومقاومة عقاقري امل�ضاد احليوي (� .)6 ,3 ,1إن مر�ضى االكتئاب ذي الـ
� TBأقل احتماال لأن ي�سعوا وراء طلب امل�ساعدة – وذلك �إذا حدث وطلبوا
يف الأ�سا�س – وبعد �أن يبد�أوا العالج يكونوا �أقل احتماال لأن ي�أخذوا العالج
ب�صفة م�ستمرة و�/أو بالكامل ( ,)7 ,4 ,2ومن املمكن �أن ي�ؤدي عدم انتظام
العالج هذا �إلى مقاومة العالج و�أمرا�ض وحاالت وفاة ,وبالتايل قد يكون
االكتئاب ناقل غري وا�ضح لوباء الـ  TBوالـ  TBاملقاوم لتعدد العقاقري.
�إن الـ  MDR-TBباهظ الثمن ب�صورة كبرية ,وي�ستلزم �إكماله
اربعة مرات �أكرث وهو ي�ؤدي �إلى �آثار جانبية �شديدة على الناحية اجل�سدية
والنف�سية ,وهو الأمر الذي يجعل االلتزام بالعالج و�إكماله مبثابة حتدي.
وحيث �أنه لدى القليل من املراكز املنخف�ضة الدخل امل�صادر �أو �إمكانية
تقدمي الرعاية املتخ�ص�صة الالزمة� ,إال �أن الت�أكد من تقدمي فوري وكامل
للـ  TBيف كل املراكز بالأمر الالزم للتحكم يف الـ  TBالعاملي ووباء الـ
 MDR-TBالذي يظهر.
وبا�ستخدام نهج كرة الثلج املكون من مرحلتني ملراجعة الدرا�سة ,حيث
قمنا �أوال بالبحث يف قواعد بيانات الـ )2013 -1946( MEDLINE
والـ  )2013 -1966( PubMedوالـ (2013 -1806( PSycINFO
با�ستخدام م�صطلحات بحثية �أ�سا�سية تكون متعلقة مبو�ضوع البحث ,وبعد
ذلك فح�ص مراجع هذه املقاالت ,متكنا من تعريف  31درا�سة من  11دولة
قامت بتقييم ن�سب �أنت�شار االكتئاب بني الأفراد الذين يعانوا من  TBن�شط,
وقد ت�ضمنت هذه الدول دولة واحدة فقط منخف�ضة الأجور (كينيا) وثالثة
دول ترتاوح �أجورها بني املنخف�ض واملتو�سط (الهند ونيجرييا وباك�ستان)
وخم�سة دول يرتاوح �أجورها بني العايل واملتو�سط (جنوب �أفريقيا وبريو
ورومانيا ورو�سيا وتركيا) ودولتني عالية الأج��ور (اليونان والواليات
املتحدة) .كانت هذه الدرا�سات ذات جودة منهجية خمتلطة ,وقد اعتمدت
الغالبية منها على �أدوات الت�صوير املخت�رص لتعريف حاالت االكتئاب
املُحتملة ,وا�ستخدمت �سبعة منها مقابالت الت�شخي�ص الإكلينيكي ,بينما مل
تعرف درا�ستان منهم و�سيلة التقييم ,وقد ت�ضمنت درا�ستان فقط جمموعات
ّ
مقارنة من الأ�صحاء ,وتراوح حجم العينات من � 30إلى ( 691املتدين
 ,158املتو�سط  ,)100ومت عمل الثلثي منهم بني املر�ضى اخلارجيني ,ومت
عمل البقية بني املر�ضى املحتجزين بامل�ست�شفيات.
لقد تراوحت ن�سب االنت�شار احلايل لالكتئاب بني الأفراد الذين يتلقوا
عالجا للـ  TBبني � %11٫3إلى  ,%80٫2مع متو�سط حجم �أنت�شار يبلغ
ً
 .)%49٫6 - %48٫3 :CI %95( %48٫9وقد كانت ن�سبة االنت�شار يف
الدرا�ستني الالئي قامتا مبقارنة ن�سب �أنت�شار االكتئاب بني مر�ضى الـ
 TBاخلارجيني والأ�صحاء� ,أعلى من ثالثة �إلى �ستة مرات من الأولني.
وبالرغم من �أننا قد توقعنا �أن جند معدالت ثابتة يف الدول ذات م�ستويات
�شبيهة من الدخل �أو بني بع�ضهم البع�ض ,قد الحظنا حجم متغريات كبري,
فقد كان �أو�سع تغيري هو الذي مت يف الدول (الهند ونيجرييا وباك�ستان
وبريو ورو�سيا)� ,إال �أنه قد �أظهر حجم متو�سط ن�سبة االنت�شار يف الدول فيما
يخ�ص هذه احلاالت ,وجود فرتات ثقة �ضيقة مع ميل مركزي قوي .لقد كان
�صغريا يف املعدالت بني الدرا�سات التي ت�ستخدم مقابالت
هناك اختالفا
ً

الت�شخي�ص املُهيكل باملقابل مع �أدوات الت�صوير املخت�رص ,ومل تنتج �آداه
ت�صوير واحدة معدالت �أعلى او �أقل من الأدوات الأخرى التي مت ا�ستخدامها.
فقد كانت �أ�شهر �أدوات الت�صوير التي مت ا�ستخدامها – وهي التي مت تبنيها
يف ثمانية درا�سات – قائمة جرد بيك لالكتئاب.
وبالرغم من �أن الدليل املتاح حال ًيا هو ذات جودة منهجية خمتلطة,
�إال �أنه يقرتح �أن �أنت�شار االكتئاب بني الأفراد الذين يعانوا من  TBن�شط
قد تكون م�ساوية – �أو �أعلى – من تلك لدى الأفراد الذين يعانوا من حاالت
مر�ضية �شديدة �أخرى� ,إال �أن هناك احتياج �إلى املزيد من البحث لتقدير
ن�سب االنت�شار احلقيقية لالكتئاب يف املجتمع بني الأفراد الذين يعانوا
من .TB
يرتبط عالج االكتئاب املر�ضي بنتائج � TBأف�ضل ,منها االلتزام
بالعالج و�إكمال العالج والتعايف ,وقد اكت�شفت درا�سة مرجعية مرتقبة يف
عالجا نف�س ًيا فرد ًيا �أثناء التداوي,
الهند �أن مر�ضى الـ  TBالذين يتلقوا
ً
هم �أكرث احتماال لأن يلتزموا بالعالج ويكملونه ,وبالتايل يتعافوا من
مر�ضهم ( .)8ويف املناطق الريفية يف �أثيوبيا ,لقد عملت منظمة “نادي
الـ  ”TBالذي يقوده �أفراد من ذات الفئة العمرية ,على ارتفاع معدل زيارة
العيادات وااللتزام بالعالج واكت�شاف احلاالت والوعي املجتمعي عن الـ
 ,)9( TBويف بريو لقد مت تطوير تدخل الدعم النف�سي االجتماعي ملر�ض الـ
 MDR-TBوهو الأمر الذي عمل على تطوير االلتزام بالعالج و�إكماله
أخريا لقد مت ا�ستخدام العقاقري
و� ً
أي�ضا الت�أهيل االجتماعي بعد العالج (ً � ,)1
امل�ضادة لالكتئاب بفاعلية – وحدها �أو ب�إ�ضافتها مع و�سائل عالج �أخرى
– لعالج االكتئاب بني مر�ضى الـ .)10( TB
وبالرغم من �أن الـ  TBي�ؤثر على الأف��راد ب�صورة غري منا�سبة يف
مراكز امل�صادر املنخف�ضة مع القليل من الأخ�صائيني النف�سيني� ,إال �أنه
يقرتح قدر متنامي من الأدل��ة �أنه ب�إمكان العاملني يف جمال ال�صحة
الغري متخ�ص�صني �أن يتدربوا على تو�صيل الرعاية النف�سية الأ�سا�سية,
�شاملة الك�شف عن احلاالت و�إدارة االعرا�ض والفرز ,وقد تكون مثل هذه
اال�سرتاتيجيات نافعة يف �سياق الـ .TB
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التماس لتغيير اخلطأ في تسمية الـ ECT
لقد دخل العالج االختالجي لأول مرة عام  1933من جانب ميدونا
( ,)1وذلك با�ستخدام الكافور الوريدي ,وبعد ذلك با�ستخدام الكارديازول,
ويف عام  ,1938بد�أ �سريليتي وبيني ( )1العالج االختالجي با�ستخدام
الكهرباء ,وهو الأم��ر الذي مت ت�سميته بال�صدمة الكهربائية ,وبعد ذلك
العالج باالختالجات الكهربية (.)ECT
لقد عمل ت�صوير الـ  ECTيف الإع�لام ,وب�صفة خا�صة يف الأفالم
التي ُتبني �أنه ُي�ستخدم ك�أداة ت�أديبية ب�صورة غري �إن�سانية وتنتهك حقوق
الإن�سان ,مما �أثر على تخليد �صورته ال�سلبية وزيادة الو�صمة التي ترتبط
بهذا النوع من العالج .ومن النادر ج ًدا �أن يتم الت�أكيد على �أن الـ  ECTقد
يكون �آداه تعمل على �إنقاذ حياة النا�س ,وب�صفة خا�صة يف عالج االكتئاب
ال�سوداوي واالكتئاب الذهاين واالكتئاب الذي ي�ؤدي �إلى االنتحار.
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ,إن امل�صطلح  ECTمبثابة ت�سمية خاطئة ,وذلك
حيث �أنه ال يوجد هناك ت�شنجات بف�ضل ا�ستخدام التخدير والعقاقري التي
ت�سبب ارتخاء للع�ضالت (الـ  ECTاملُع ّدل) ,فت�ؤدي الإجراءات �إلى جمرد
وم�ضات للعني ولي�س ت�شنج ًا للج�سد كله.
لقد �أنتقد كيلنري ا�سم  ECTعام  ,)3( 1990وقمنا يف م�رص بتغيري
اال�سم �إلى عالج تنظيم ايقاع املخ ( ,)BSTوقد قام هذا الأمر بنقلة �إيجابية
يف وعي اال�رسة وقبول املري�ض للعالج؛ حيث كان تو�ضيح الإجراءات �إلى
املري�ض واال�رسة بدون الرجوع �إلى الت�شنجات ,بالأمر النافع ج ًدا (.)4
ويف قانون ال�صحة النف�سية اجلديد يف م�رص ( ,)2009مت �إحالل
امل�صطلح عالج تنظيم ايقاع املخ ( )BSTحمل الـ  ,ECTوحددنا �أنه
«ال ينبغي تقدمي عالج تنظيم ايقاع املخ (  )BSTيف �أي حال من الأحوال
بدون خمدر وعقاقري ت�سبب ارتخاء للع�ضالت» ,و�أن يخ�ضع الطبيب املعالج

للم�سائلة �إذا مل يتبع هذا الإجراء.
لقد �أنتهى عدد من الأطباء النف�سيني البارزين من �إع��داد «املبادئ
أي�ضا على �إحالل
التوجيهية لعالج االكتئاب يف العامل العربي» ,وعملوا � ً
امل�صطلح  BSTحمل  ECTوذلك بهدف تقليل الو�صمة وتغيري الإدراك
اخلاطئ للأ�رس واملر�ضى.
�إن هذا اخلطاب مبثابة التما�س �إلى الأطباء النف�سيني حول العامل
لأن يتبعوا تغيري �أ�سم الـ � ECTإلى الـ  BSTوذلك بهدف تقليل الو�صمة
املرتبطة بهذا العالج و�أن ي�سمحوا للمزيد من املر�ضى لأن يتلقوا العالج
أي�ضا ب�سب �أ�سمه؛ ف�إذا مت تطبيق هذا العالج
الذي قد �أ�صبح غري �شائعً � ,
بالأ�سلوب ال�صحيح �سيكون منقذًا حلياة الكثريين.
Ahmed Okasha, Tarek Okasha
Institute of Psychiatry, Faculty of Medicine, Ain Shams
University, Cairo, Egypt
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�سيتم تو�صيل نتائج الأربعة �أفكار الرئي�سية,
بتذكّ ر املتغريات الثقافية وامل�صدرية لهذا
الهدف الوا�سع للجمعية العاملية للطب النف�سي
( ,)WPAوهي النوع الذي يقوم على العنف بني
الأفراد واجلن�س مع الأطفال واالنتهاك اجل�سدي
والعاطفي والرعاية النف�سية للم�ساجني وال�صحة
تعر�ضا للأمرا�ض,
النف�سية للمجموعات الأكرث
ً
منهم كبار ال�سن والالجئني والباحثني عن
اللجوء والأف��راد ذي �إعاقات تعليمية والأفراد
اللوطيني وال�سحاقيني والتخنث (.)LGBT
وحت��ت عنوان الهدف الثاين من االرتقاء
بال�صحة النف�سية� ,سيتم حت�ضري املواد عن طريق
عمل خطط وحمالت وا�ضحة ,وذل��ك لتو�صيل
الر�سالة عرب فرتات احلياة املختلفة ويف خمتلف
املجتمعات.
�سيكون لدى اخلم�سة “ركائز” ال�سابقة معابر
�أفقية ترتبط بالقالب (مارتيك�س) ,مثال �سيلعب
النوع دورا هاما عرب كل الركائز ,وباملثل �سيتم
أي�ضا الأطفال وكبار ال�سن عرب كل �أعمدة
اعتبار � ً
القالب.
�ستكون النتائج على الأربعة م�ستويات,
وهي قالب منهج درا�سات الكلية وقالب منهج
الدرا�سات العليا وقالب �إكمال التعليم الطبي
ووثائق املبد�أ .و�سيتم تطوير املنهج يف هيئة
معيارية ,بحيث يتمكن �أع�ضاء املنظمات وغريهم
م��ن الأح����زاب ,م��ن ال��دخ��ول عليها وتطويرها
بح�سب احتياجهم وم�صادرهم .و�سيتم حت�ضري
جمموعات فرق عمل لتقدمي كل منها ,وقد وافق
اع�ضاء اللجنة التنفيذية للجمعية العاملية للطب
النف�سي ( )WPAان يتولوا م�س�ؤوليات حمددة
لواحدة من هذه املهام �أو �أكرث.
�إن الأطباء النف�سيني الذين هم يف بداية
عملهم ,ه��م م�ستقبل ال��ط��ب النف�سي و�سيتم
ت�ضمنهم يف كل امل�ستويات ,و�سيتم توجيه كل
اجلهود بهدف ت�ضمن املتدربني وطالب كلية
الطب بحيث ال ينجذب فقط الأفراد الأذكياء �إلى
أي�ضا ي�ستمرون فيه.
الطب النف�سي بل � ً
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ,سيتم ت�أ�سي�س مراكز
عملية ,و�ستكون هذه بهدف ا�ستعادة الوثائق
أي�ضا
الورقية والروابط والأبحاث الورقية ,و� ً
احل�صول على ن�صائح �إكلينيكية.
لقد �أنتجت اجلمعية العاملية للطب النف�سي

( )WPAالعديد من امل��واد التعليمية ,وهي
أي�ضا يف حالة من االزدهار متكنها من تطوير
� ً
ه��ذه امل���واد التعليمية والبناء عليها بحيث
يتمكن الأطباء النف�سيون واملر�ضى و�أ�رسهم
من الدخول عليها� .ستكون هذه املراكز مرتبطة
ب�صورة قريبة ب�أع�ضاء املنظمات ,بحيث يمُ كن
تقييم احتياجاتهم و ُتقدمي املواد املنا�سبة لهم.
و�ستقوم منظمات � -سيتم اختيارها بعناية -
با�ست�ضافة هذه املراكز ,و�سرتتبط هذه املراكز
مبراكز تعاون اجلمعية العاملية للطب النف�سي
( )WPAالأ�سا�سية وهي التي �سيتم ت�أ�سي�سها
بح�سب معايري �صارمة بح�سب موافقة اللجنة
التنفيذية� .ستتمكن هذه املراكز من تقدمي مواد
للتدريب والبحث وتطوير املبادئ ,و�ستقود �أمر
تعريف امل��واد الهامة للرتجمة �إذا ل��زم الأمر
أي�ضا �ستقوم مبزيد من التوزيع ,بالإ�ضافة �إلى
و� ً
ذلك� ,سيتم �إنتاج املواد التعليمية وو�ضعها يف
نطاق العامة .و�سيقوم عدد كبري مت تخ�صي�صه
للتعليم بتو�صيل امل���واد التعليمية على كل
امل�ستويات� ,شاملة �أدوات التقييم.
�ستت�ضمن املهام الإ�ضافية حتديث موقع
اجلمعية العاملية للطب النف�سي ()WPA
وجعله �أكرث و ًدا للم�ستخدم ,مع حتميله بالعديد
من وثائق ال�سيا�سات من كل املنظمات الأع�ضاء
أي�ضا مواد تعليمية وتدريبية للأطباء النف�سيني
و� ً
ذي �أي قدر من اخلربة وعرب كل تخ�ص�صات الطب
النف�سي ,وذلك مع وجود من�شورات بها معلومات
للمر�ضى ومقدمي الرعاية والأ��سر عن حاالت
طبية خمتلفة ,بالإ�ضافة �إلى ذلك� ,سيتم �إتاحة
وثائق عن ال�سيا�سات بلغات خمتلفة ,وذلك
باللغات الأ�سا�سية التي منها اللغة االجنليزية,
أي�ضا �إلى ترجمة ن�صو�ص متعددة
نحن ن�ستهدف � ً
من لغات خمتلفة �إلى الإجنليزية ,بحيث يكون
هناك م�شاركة عادلة باملعلومات والأفكار
واملعرفة.
نحن نرحب بقراء جملة عامل الطب النف�سي
الذين يرغبون يف مواكبة املبادرات ال�سابق ذكرها
�أو يرغبون يف امل�شاركة فيها ,وذلك باالت�صال
ب�سكرتري اجلمعية العاملية للطب النف�سي
( )WPAعن طريق @wpasecretariat
� wpanet.orgأو االت�صال بي مبا�رشة عن
طريق موقع الـ (.)WPA
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