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ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻨﺤﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺸروطﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ  Lundbeck Instituteوﻨﻘدر ﻫذا اﻟﻤﺠﻬود.
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�أ�سا�س املنفعة ال�رسيرية (� ))11إال �أنه يوجد يف الوقت احلايل �أتفاق وا�سع
املدى بني الأطباء النف�سيني عن مناذج اال�ضطرابات العقلية الكربى� .إن
الإ�سهام الأكرث �أهمية للـ  DSM-IIIهو التخطيط الوا�ضح وال�رصيح
لهذه النماذج ,والتي مت �إدماجها بكثافة يف الـ  ICD-10بدال من تقدمي
البدايات بح�سب عدد الأعرا�ض ومدتها ,والتي ال يزل �أ�سا�سها التجريبي
حمدو ًدا ويندر ا�ستخدامه يف املمار�سات ال�رسيرية� .إن الأ�شكال النموذجية
ويكن للمري�ض
لال�ضطرابات العقلية الكربى حقيقة �رسيرية ,ولي�س خياال ,مُ
و�أ�رسته �أن يثقوا يف �أن الطبيب ال�رسيري املُتدرب ميكنه �أن يتعرف على
هذه الأ�شكال يف املمار�سات التقليدية .هناك بالطبع “املنطقة الرمادية”
بني الأ�شكال النموذجية لال�ضطرابات العقلية الكربى ونطاق الطبيعة,
�إال �أنه ب�إمكان الطبيب ال�رسيري املتمر�س عالج احلاالت التي تقع يف
هذه املنطقة بحذر �شديد ,وهذا غال ًبا بتبني منهج تدريجي بحيث تكون
املرحلة الأولى هي االنتظار اليقظ� .إن و�صف الأ�شكال املبكرة واملعتدلة
لال�ضطرابات العقلية الكربى هي يف الوقت احلايل �أ�سا�س بحث ن�شط (انظر
.)12
والفكرة الثالثة هي �أن و�سائل العالج النف�سية لي�ست �أقل فاعلية عند
و�صفها يف احلاالت املنا�سبة من و�سائل العالج التي ي�صفها �أطباء �آخرون.
يف حقيقة الأمر ,وبح�سب ا�ستعرا�ض حتليل تلوي حديث (� )13إن فاعلية
العقاقري امل�ضادة للذهان يف حاالت العالج املكثف للف�صام ,بح�سب تقييم
االختالف املحدد عن و�سائل العالج البديلة ,يت�شابه مع فاعلية العقاقري
اخلاف�ضة ل�ضغط الدم يف عالج الربو ,وما هو �أكرث من ذلك هو �أن فاعلية
و�سائل العالج امل�ضادة للذهان والطويلة الأمد والتي ُت�ستخدم ملنع حدوث
انتكا�سات يف حاالت الف�صام ,بح�سب تقييم نف�س املقيا�س� ,أعلى ب�ستة
املحول للأجنيوتين�سني ()ACE
مرات تقري ًبا من فاعلية ُمثبطات الأنزمي
ّ
الذي ُي�ستخدم يف منع �أحداث القلب والأوعية الدموية لدى الأ�شخا�ص الذين
يعانون من ارتفاع �ضغط الدم .قد ُيجادل البع�ض ب�أن فاعلية العقاقري
اخلا�صة بالذهان يف املمار�سات ال�رسيرية التقليدية �أقل من فاعليتها
كنتاج اختبارات حُمكمة ,وذلك بالقول ب�أن و�سائل العالج هذه لديها �أثار
جانبية خا�صة ,و�أن �رصاع امل�صالح املادية بني الباحثني قد تكون قد
أي�ضا
عملت على انحياز نتائج التجارب� ,إال �أن كل هذا اجلدل قد ي�رسي � ً
على و�سائل العالج التي ت�ستخدمها التخ�ص�صات الأخرى (بينما يتفرد
الطب النف�سي من بني التخ�ص�صات الطبية الأخرى من حيث ت�أثري ت�ضارب
م�صالح املتحدثني فى طريقة تقدمي الدالئل املتاحة) .بالطبع ,من الهام
دائما الت�أكيد ب�أنه البد من و�صف و�سائل العالج امل�ضادة للذهان يف
ً
�إطار حتالف عالجي ,يتم �إكماله – كلما �أمكن الأمر – بتدخالت نف�سية
اجتماعية تقوم على دليل.

�إن هذه حقائق جوهرية �أعتقد �أنه �سيتفق عليها �أغلب الأطباء النف�سيني,
بحيث مُيكنهم ذك ِرها عند تعاملهم مع املر�ضى والأ�رس والطالب والنزالء
أي�ضا ال�صحفيني ,وحتى �إذا نقلوا يف نف�س املنا�سبة ر�سائل �إ�ضافية ,والتي
و� ً
قد تعك�س اجتاههم النظري �أو خرباتهم ال�رسيرية �أو م�صاحلهم البحثية,
والتي قد يقل التحدث عنها يف جمال هذه املهنة.
علينا �أن نحافظ على الأ�صل الذي نت�شاركه جمي ًعا ,وهو الذي ي�ستقل
عن ت�شعباتنا والتي قد نت�شاركها �أو ال ,و�إال �سيتوجب علينا �أن نلوم ذواتنا
�إذا حدث يف امل�ستقبل �أن �أ�صبحت م�شكلة االلتزام بو�سائل العالج النف�سية
انت�شارا مما هو احلال اليوم.
�أكرث �صعوبة و�أكرث
ً
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معدالت مرتفعة يف مناطق احل�ضارة الداخلية
GEOGRAPHICAL VARIATION IN INCIDENCE
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 هذهevidence
ن�ستعر�ض يف
of depression in inner-urban areas (13-16).
2-rates
املكان؛
 وذلك بح�سب,الإ�صابة بالف�صام وغريها من حاالت الذهان
 والذي ي�شمل,الفرد وعامل امل�ستوى البيئي الذي ي�رشح هذا االختالف
بنيElevated
التي تربطrates
املحتملة
 الآليات3-واال�ستبعاد؛ و
in inner-urban
areas ال�ضغوط االجتماعية
.بيئة احل�ضارة ال�سلبية وداء الذهان

Later studies produced similar findings in a number of
countries (i.e., the UK, Denmark, Finland, Germany, Ireland,
باملر�ضand
إ�صابة
 �إحداث اStates)
اجلغرايف يف
Scotland, Sweden,
theلUnited
(17-39).االختالف
Mortensen
et al (28), in a study of Danish registry data, found that urbanicity
was associated
more
2-fold عمل
increased
على
اجلغرافية
االختالفاتwith
 ت�أثريaعلى
أولىthan
الدرا�سات ال
 لقد متrisk of
schizophrenia.
Similarly,
urbanicity
has
been
shown
لإ�صابة بالف�صام وغريه من حاالت الذهان يف والية �شيكاغو بالوالياتto اbe
associated with a 2- to 3-fold increase in the incidence of
. وذلك منذ الع�رشينات,)10( ) وبري�ستول9-6( املتحدة
non-affective psychosis (22,25). This broadly concurs with
�أنfindings
تقارير تقول ب
بتقدمي
قاموا
أول من
� )9( ودونهام
فار�سthat
لقد كان
from
most
other
studies,
reporting
degree of
urbanicity
(indexed
byلpopulation
density)
is associated
مركز
بالف�صام �أعلى يف
إ�صابة
بامل�ست�شفى ب�سبب ا
االحتجاز
أول معدالتwith
�
an approximately
of schizoتنخف�ض
 فبينما,�شيكاغو1.5مدينةtoيف4-fold
الرائدةincrease
 درا�ستهمin
 يفrates
 وذلك,املدينة
phrenia and other non-affective psychoses (40-43). Consisانت�رشت
,ن�سب الإ�صابة بالف�صام كلما زادت امل�سافة بع ًدا عن مركز املدينة
tently, Vassos et al (31)
estimated in a recent meta-analysis a
القطب
الثنائي
واال�ضطراب
الذهاين
االكتئاب
الذهان الوجداين (�أي
 معدالتto
pooled
effect
of 2.37
(95%
CI 2.01–2.81)
for exposure
وبناءا
,)9(
والهام�شية
املركزية
املناطق
يف
)الذهان
�صورة
يتخذ
A simً urban environment on the incidence of schizophrenia.الذي
effect
was
observed
when
estimates
were
extended
to all
يفilar
وذلك
,�شاب ًها
منوذجا ُم
أخرى
�
�سابقة
درا�سات
قدمت
,العمل
هذا
على
ً
non-affective psychoses (OR 2.38,
95%
CI
1.6-3.5).
.)11( ت�سعة مدن �أمريكية �أخرى
As in earlier studies, evidence on geographical variation
in the incidence of affective psychosis was less consistent.
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و�آخرون ( )31بتقدير جمموع ت�أثري التعر�ض لبيئة ح�ضارية يف �إحداث
الإ�صابة بالف�صام ي�صل �إلى  )2.81-CI 2.01 95%( 2.37وذلك
يف حتليل تلوي حديث .لقد مت مالحظة نف�س هذه النتيجة عندما امتدت
التقديرات �إلى كل حاالت الذهان الغري وجدانية (OR 2.38, 95% CI
.)3.5-1.6
لقد ك��ان الدليل ح��ول االختالفات اجلغرافية يف �إح��داث الإ�صابة
بالذهان الوجداين �أقل ثباتاً ,وهذا كما هو احلال يف الدرا�سات ال�سابقة.
وكما �أدلى مار�سيلي�س و�آخ��رون ( )26مبعدالت ذهان وجداين �أعلى
ب�شكل كبري لدى ه�ؤالء الذين قد تعر�ضوا ملناطق ح�ضارية� ,إال �أنه مل جتد
�أغلب الدرا�سات التي تبحث يف هذه الق�ضية �أيه دليل ي�ؤيد دور االختالف
اجلغرايف يف �إحداث الإ�صابة باملر�ض (� .)21,25,30,36,44أما فيما
يتعلق باالكتئاب ,فقد وجدنا �أن املعدالت يف مناطق احل�ضارة الداخلية
مرتفعة ,مع �أنها بن�سبة �أقل من الذهان الغري وجداين (.)37,45,46

االختالف بني العامة من النا�س
وفيما يتوافق مع درا�سات �سابقة قام بها هاري ( )10يف بري�ستول,
وتتناق�ض مع ما مت العثور عليه يف نوتنجهام ( )13,14ومانهامي
( ,)15,16قامت درا�سات الحقة ت�رشح حدوث الإ�صابة بالذهان على
م�ستوى العامة ,ب���الإدالء ببع�ض االختالفات بني العامة يف املدن
( .)60-39,47لقد ظهر �أن املعدالت املوحدة لإحداث الإ�صابة بالف�صام
( )57,59,60والذهان الغري وجداين ( )56وكل ا�ضطرابات الذهان ()47
كثريا بني العامة ,وبالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد مت العثور على
ب�أنها تختلف ً
ت�أثريات �إح�صائية هامة للعامةُ ,ت�شري هذه �إلى دور االختالفات اجلغرافية
يف �إحداث الإ�صابة بالف�صام ( )57,60والذهان الغري وجداين (.)57
لكن وحتى يومنا هذا� ,أدلت فقط ثالثة درا�سات عن حجم هذا االختالف
( ,)39,56,59وقد تراوحت يف هذه الدرا�سات تقديرات ن�سب االختالف
يف الإ�صابة املرتبطة مب�ستوى العامة من � )39,57( 4%إلى )4( 12%
للف�صام ,ومن � )39( 2%إلى  )5,56( 11%للذهان الغري وجداين .تتفق
هذه التقديرات ب�شدة مع ما قد مت الإدالء به عن اختالفات م�ستوى العامة
يف حالة االكتئاب ( ,)66-61وكما يف الدرا�سات ال�سابقة ( )9,10مل جتد
يدعم االختالفات يف الإ�صابة بالذهان الوجداين
الدرا�سات الالحقة دليلاً ّ
بني العامة (.)56
تقرتح الكثري من الدرا�سات التي قامت على جمموعات املهاجرين
وجمموعات الأقلية العرقية� ,أن خطر الإ�صابة بالف�صام وغ�يره من
حاالت الذهان يزداد ب�شكل كبري يف اجليل الثاين والثالث من املهاجرين
( ,)43,67,68و�أن هذا اخلطر يزداد ب�شكل �أكرث يف بع�ض املجموعات
التي تتعر�ض مل�ستوى عايل من العزلة االجتماعية والتمييز العرقي ,مثل
الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إلى جمموعات الأفارقة الزنوج وزنوج منطقة
البحر الكاريبي (.)73-69
أي�ضا عوامل امل�ستوى البيئي,
وبينما قد ي�ساهم الكثري من الأفراد – و� ً
والتي ت�شمل الفقر و�إمكانية الدخول على اخلدمات ال�صحية والدعم
االجتماعي ومعدالت ا�ستخدام العقاقري وا�ستجابتهم للروابط احليوية
الع�صبية – يف معدالت الذهان العالية� ,إال �أنه يبدو �أن ا�ستخدام خمدر
احل�شي�ش ال ي�ساعد يف تو�ضيح �سبب املعدالت العالية لدى املهاجرين من
زنوج منطقة البحر الكاريبي ( ,)1وقد تكون �إمكانية الدخول على اخلدمات
ال�صحية �أقل ارتباطا عن اال�ستبعاد من امل�ست�شفى قبل التعر�ض الأويل
خلدمات ال�صحة النف�سية (.)76-41,74

ي�ؤكد االكت�شاف الذي يقول ب�أن قلة التما�سك االجتماعي يرتبط بالن�سب
العالية من املر�ض ,ارتباط العزلة البيئية كعامل �ضغط  -والذي قد ظهر
يف التجارب التي قامت على مناذج حيوانية  -ب�أنه يتفاعل مع �شبكات
تطور ا�ضطرابات الذهان (.)81-4,77
املخ املت�ضمنة يف ّ

انحراف �أم عالقة �سببية؟
يربز �س�ؤال هام من جراء االكت�شافات ال�سابقة ,وهو ما �إذا كانت ن�سب
الف�صام املرتفعة يف املناطق احل�ضارية �سب ًبا لال�ضطراب �أو بوادره �أم
نتيجة له .وبينما �أن التف�سري املقبول الذي �ساد لوقت طويل هو �أن اختيار
املناطق احل�ضارية يلي بداية اال�ضطراب �أو ب��وادره (انحرافه) ,ولي�س
التعر�ض لبيئة ح�ضارية (عالقة �سببية) التي مُيكن بدورها �أن ُتزيد من
اخلطر ,لكن قد كانت الدرا�سات ال�سابقة حمدودة يف خماطبة هذا اال�ستف�سار
(.)24,41
لقد قامت عدد من الدرا�سات منذ ذلك الوقت بفح�ص ن�سبة انحدار
اال�ستجابة جلرعات العقاقري وفرتاتها ,والتي تركز يف غالب الأمر على
العالقة بني احل�ضارة والف�صام .هناك دالئل جيدة من بع�ض الدرا�سات
التي تدر�س زمن هذا الرتابط ,وتقرتح هذه �أن خطر الف�صام وغريه من
حاالت الذهان الغري وجداين يزداد كلما ازدادت ن�سبة حت�رض مكان الوالدة
( ,)17,21,22,28وعلى الناحية الأخ��رى ,ال تزال الدالئل على عالقة
ا�ستجابة جرعة العقاقري اخلا�صة بالوالدة يف املناطق املتح�رضة مع
الذهان الوجداين واالكتئاب حمدودة (.)21,26,46
لقد ا�ستخدم مار�سيلي�س و�آخ��رون ( )27بيانات ت�سجيل هولندية
وطنية حلاالت مر�ضية ب�أمرا�ض نف�سية ,وذلك يف حماولة منهم لإبعاد
عامل التعر�ض للح�ضارة منذ الوالدة وبداية توقيت املر�ض ,وذلك ل�رشح
الزيادة املزدوجة يف الإ�صابة بالف�صام لدى الأفراد الذين ُولدوا يف مناطق
متح�رضة ,لكن مل يتم مالحظة �أيه زيادة يف الإ�صابة باملر�ض على ه�ؤالء
الذين مل يولدوا يف مناطق متح�رضة بل يعي�شون يف بيئة متح�رضة عند
وقت بداية املر�ض ( .)27لقد �أدلى لوي�س و�آخرون فيما بعد ذلك ()24بزيادة
يف خطر الإ�صابة بالف�صام لدى ه�ؤالء الذين قد تربوا يف بيئة متح�رضة.
وقد �أكت�شف بيدير�سني ومورتين�سني ( )18يف الدرا�سة الوحيدة حتى يومنا
هذا التي �سعت �إلى ف�صل ت�أثريات الوالدة والرتبية يف منطقة متح�رضة� ,أن
التعر�ض لبيئة متح�رضة �أثناء الرتبية – ولي�س امليالد يف بيئة متح�رضة
– هو الذي ُيزيد من خطر الإ�صابة بالف�صام فيما بعد ,وما هو �أكرث من ذلك
هو �أنه قد كان هناك دليال قو ًيا على عالقة اال�ستجابة جلرعة العقاقري بني
التعر�ض الرتاكمي للح�ضارة �أثناء فرتة الرتبية وخطر الإ�صابة بالف�صام
( .)18هناك تقارير ت�شري عن تدرج م�ؤ�رش اال�ستجابة للعقاقري فيما يخ�ص
احل�ضارة حلاالت الذهان الغري وجدانية ( )21,37وحاالت االكتئاب التي
ال ي�صاحبها �إعرا�ض الذهان ( ,)37بالرغم من �أنه لي�س للذهان الوجداين
( .)21تقرتح هذه االكت�شافات جمتمعة �أنه ال ُيحتمل �أن يكون االنحدار
االجتماعي مبفرده وراء االختالفات اجلغرافية يف حالة حدوث املر�ض
( ,)41يعمل هذا على �إبراز الت�سا�ؤل عما يجعل البيئة احل�ضارية وراء �أن
الكثري من الأفراد يف خطر الإ�صابة با�ضطراب الذهان الغري وجداين.

عوامل خطر متمثلة يف ال�شخ�صية وامل�ستوى البيئي
لقد مت اق�تراح العديد من العوامل البيئية بكونها وراء االختالفات
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اجلغرافية التي ُت�ؤدي �إلى الإ�صابة بالف�صام وغريه من حاالت الذهان
الغري وجداين ,وذلك منذ �أن مت التقرير عن �أول دليل .مُيكن �أن جتتمع هذه
كلها حتت قائمة التعر�ض البيئي لأ�شخا�ص يعي�شون يف مناطق ح�ضارية
داخلية (�أي التعر�ض على امل�ستوى الفردي) والتعر�ض خل�صائ�ص هذه
املناطق (�أي التعر�ض على امل�ستوى البيئي) (�أنظر اجلدول رقم .)1

عوامل امل�ستوى ال�شخ�صي
وبح�سب الدليل املتاح على وجود عالقة بني التعر�ض املبكر لإيذائات
أي�ضا االق�تراح ب�أن
ع�صبية �إمنائية وخطر الإ�صابة بالف�صام ( ,)91و� ً
�شيوعا يف مناطق احل�ضارة الداخلية ,هناك
هذه الإيذائات قد تكون �أكرث
ً
احتمال ب�أن ت�أثرياتها على النمو املبكر للمخ ي�ساهم يف املعدالت العالية
للإ�صابة بالذهان يف هذه املناطق.
وبناءا على الدليل الذي يقرتح �أن خطورة الإ�صابة بالف�صام
مثال,
ً
تزداد لدى الن�سل الذي يتعر�ض لتعقيدات عند الوالدة ,قد قام هاري�سون
و�آخ��رون ( )22بفح�ص ت�أثريات مثل هذه التعقيدات على العالقة بني
احل�ضارة والف�صام وغريها من حاالت الذهان الغري وجداين ,وبينما قد
عرث ه�ؤالء على انت�شار �أكرث للتعقيدات التي حتدث عند الوالدة يف مناطق
احل�ضارة الداخلية ( ,)22وهذا يتفق مع ايتون و�آخرون (� ,)21إال �أنه مل تقل
قوة العالقة بعد ت�سوية التعقيدات التي حتدث عند الوالدة (.)22
وال ت��زال الأدل���ة التي ن�شاهدها عند ف�ترة الو�ضع ,وه��ذا كحجة
لالختالفات الزمنية للتعر�ض للإ�صابات التي قد ت�رشح الزيادة امللحوظة
يف �إحداث الإ�صابة باملر�ض يف مناطق احل�ضارة الداخلية ,بالأمر املريب.
تقريرا عن تفاعالت هامة بني احل�ضارة وفرتة
لقد ق ّدم تاكي و�آخرون ()92
ً
الو�ضع على مقيا�س ُم�ضاعف؛ وقد اكت�شفوا يف هذه الدرا�سة �أن العالقة بني
الوالدة يف مناطق ح�ضارية وخطر الإ�صابة بالف�صام �أقوى لدى الأفراد
الذين قد ُولدوا يف ال�شتاء ( ,)92وهناك تقرير عن اكت�شاف م�شابه لهذا
الأمر قد قدمه هرتي�سون و�آخرون ( ,)22وهذا فيما يخ�ص حاالت الذهان
الأخرى الغري وجدانية ,لكن ,وباالتفاق مع �آخرين ( )17,18,28مل يعرث
ه�ؤالء الباحثني على دليل يقول ب�أن فرتة الوالدة ب�إمكانها �أن ُتع ّدل من
العالقة بني احل�ضارة وخطر الإ�صابة بالف�صام ( ,)22,28و�إلى جانب
الأدل��ة التي قدمها بيدير�سني ومورتين�سني ( ,)18نعرف �أن الرتبية يف
مناطق ح�ضارية – ولي�س الوالدة فيها – هي التي تزيد من خطر الإ�صابة
بالف�صام .تقرتح هذه االكت�شافات الأخرية ,وب�شكل م�ؤقت� ,أن التعر�ض
أي�ضا يف الفرتة التي ت�سبق الوالدة,
لإيذائات ع�صبية �إمنائية قبل الوالدة و� ً
ُيحتمل �أن يكون �أقل �صلة مبعدالت الف�صام املرتفعة يف مناطق احل�ضارة
الداخلية.
ومن التف�سريات املُحتملة الأخرى لهذه املعدالت املرتفعة هي ا�ستخدام
خمدر احل�شي�ش ()83؛ فتقرتح االكت�شافات �أن ا�ستخدام خمدر احل�شي�ش يف
فرتة املراهقة يرتبط بزيادة يف خطر الإ�صابة با�ضطراب الذهان يف فرتة
ال�شباب ( ,)93,94وهناك اكت�شافات تقول �أن ا�ستخدام خمدر احل�شي�ش
بالأمر ال�شائع يف مناطق احل�ضارة ( .)24لقد قدم زام�ست و�آخرون ()82
تقريرا عن �ضعف العالقة بني ا�ستخدام خمدر احل�شي�ش وخطر الإ�صابة
ً
بالف�صام ,وذلك بعد ت�سوية �أمر الوالدة يف مناطق احل�ضارة ( .)82لقد
عرث كيوبري و�آخرون ( )83يف درا�سة جماعية ُمرتقبة على دليل عن وجود
تفاعل �إ�ضايف بني ا�ستخدام خمدر احل�شي�ش و احل�ضارة يف زيادة خطر
ظهور �أعرا�ض الذهان :فقد كان الأفراد الذين �أدلوا با�ستخدام خمدر احل�شي�ش
8
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وقد تعر�ضوا لبيئة ح�ضارية ,كانوا �أمام خطر �أكرب من ه�ؤالء الذين لديهم
عامل واحد فقط من العاملني (.)83
لقد �أقرتح بع�ض العلماء �أن تكون البيئة املادية ملناطق احل�ضارة
الداخلية عامل تف�سريي حُمتمل .وقد كان هناك ,يف درا�سة ُم�ص ّغرة قام
بها بيدير�سون و�آخرون ( ,)84دليلاً ب�أن الكثافة املرورية ترتبط بخطر
الإ�صابة بالف�صام ( .)84وبالتحقق من هذه االكت�شافات ,مل يعرث بيدير�سون
ومورتين�سني ( )35على �أيه دليل يقول ب�أن العالقة بني احل�ضارة وخطر
الإ�صابة بالف�صام مُيكن �أن ي�ؤثر عليها �أو ُيع ّدلها من خالل �أقرب الطرق
الرئي�سية ,لكن هذا االختالف لي�س �إال حجة �ضعيفة عن التعر�ضات املرتبطة
باملرور ,مثل ال�ضو�ضاء وتلوث الهواء .هناك احتياج �إلى مقايي�س �أف�ضل
لقيا�س التعر�ض لأمور البيئة العمرانية ,وذلك لتو�ضيح ما �إذا كانت هذه
أي�ضا
الأمور وراء معدالت الذهان املرتفعة يف مناطق احل�ضارة الداخلية ,و� ً
ال�ستبعاد فكرة �أن �ضو�ضاء املرور جمرد حجة للمحن االجتماعية والفقر.
لقد مت ,يف حقيقة الأمر ,اقرتاح عدد من الأحوال الدالة على امل�ستوى
ال�شخ�صي والتي يكون لها دور يف املحن االجتماعية التي يتعر�ض لها
املرء ,ب�أنها وراء الزيادة املرتفعة للإ�صابة بالذهان يف مناطق احل�ضارة,
وت�شمل هذه عالمات تدل على الأ�رضار االجتماعية يف مرحلة الطفولة,
مثل بطالة الوالدين وعدم اكتمال تعليمهم والرتبية حتت رعاية واحد
من الوالدين واحل�صول على دعم مايل من الدولة وقلة الدخل املايل
أي�ضا �ضعف الو�ضع االجتماعي االقت�صادي
وقلة الرعاية املنزلية و� ً
( .)22,24,39,85وت�شمل عالمات ال�رضر االجتماعي الذي يحدث يف
مرحلة ال�شباب ,والتي قد مت اقرتاحها كعوامل تو�ضيحية حُمتملة ,ت�شمل
حالة اجتماعية تتمثل يف العزوبية �أو الطالق ( )59وقلة التعليم ()86 ,37
و�ضعف احلالة االقت�صادية (.)87
وبينما يوجد هناك تقارير عن وجود �ضعف يف هذا الأمر بعد ت�سوية
هذه العوامل ( ,)37,39,86وذلك يف �أغلب الدرا�سات التي تدر�س هذه
الق�ضية حتى يومنا ه��ذا� ,إال �أن قوة العالقة بني احل�ضارة والإ�صابة
أي�ضا ذات داللة �إح�صائية
بالذهان ال تزال مل تتغري ( ,)22,24,59,87و� ً
( ,)22,24,37,39,59,87ومبعنى �آخر ,لقد �أو�ضحت عالمات امل�ستوى
ال�شخ�صي الدالة على املحن االجتماعية يف هذه الدرا�سة� ,أو�ضحت فقط
و�إلى حد ما العالقة بني احل�ضارة والإ�صابة بالذهان ,لكن وفيما يخ�ص
العامل الوراثي ( )33,95وتعاطي خمدر احل�شي�ش ( )83يوجد هناك عدد
حمدود من الدرا�سات التي تبحث فيما �إذا كانت عالمات امل�ستوى ال�شخ�صي
تتفاعل مع احل�ضارة لتزيد من خطر الإ�صابة بالذهان.
واح��دة من جماالت البحث املحتملة حيث مُيكن للح�ضارة واملحن
االجتماعية �أن يتداخلوا ويتفاعلوا م ًعا ,هي وجود الأقليات االجتماعية
وجمموعات املهاجرين يف املدن الداخلية؛ فب�سبب انخفا�ض م�ستوى
الت�سكني يف بع�ض املدن الداخلية املعينة هناك ن�سبة عالية من املهاجرين
والأقليات الذين يقطنون املدن الداخلية الأمريكية والأوروبية ,والذين غال ًبا
أي�ضا �إلى خدمات العناية
ما يتعر�ضون �إلى النفي والتمييز االجتماعي ,و� ً
أي�ضا �إلى
ال�صحية التي ال ت�ستطيع �أن تلبي احتياجاتهم ,وقد يتعر�ضون � ً
الأطباء الذين يف�شلون يف الأخذ يف االعتبار بالنماذج التو�ضيحية املختلفة
لل�صحة واملر�ض ( ,)99-96وما هو �أكرث من ذلك هو �أنه غال ًبا ما يحظى
املهاجرون والأقليات على دخل قليل ويعانون من العزل االجتماعي يف
مكان عملهم وقد يرتددوا يف الإبالغ عن م�شكالت تتمثل يف خمدرات غري
م�رشوعة ,وذلك ب�سبب الإ�ساءة املتمثلة يف التهديد بالرتحيل خارج البالد
( ,)100للأ�سف الزلنا نفتقر �إلى الدرا�سات التي تخاطب وبطريقة مبا�رشة
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عامل اخلطر االجتماعي
عوامل على امل�ستوى ال�شخ�صي
الإيذائات الع�صبية الإمنائية
التعقيدات عند الوالدة
فرتة الوالدة

تعاطي خمدر احل�شي�ش

البيئة العمرانية
الكثافة املرورية
التلوث الهوائي
عالمات امل�ساوئ االجتماعية
مرحلة الطفولة

مرحلة ال�شباب

عوامل امل�ستوي البيئي
احلرمان االجتماعي

ر�أ�س املال االجتماعي
احلراك االجتماعي
الرقابة االجتماعية الغري ر�سمية
التما�سك االجتماعي  /الثقة
التفكك االجتماعي
الإقبال االنتخابي

املرجع

النتيجة

االكت�شاف الأ�سا�سي

الف�صام ,الذهان الغري وجداين ,الذهان الوجداين
الف�صام ,الذهان الغري وجداين
الف�صام
الف�صام
الف�صام
الف�صام
الف�صام
الذهان الغري وجداين
الف�صام
الف�صام
�أعرا�ض الذهان

N
N
Iu
N
N
N
N
Iu
C
C
Iu

الف�صام
الف�صام
الف�صام

C
N
C

بيدير�سون و�آخرون ()84
بيدير�سون ومورتين�سني ()35
بيدير�سون و�آخرون ()84

الف�صام
الف�صام ,الذهان الغري وجداين
الف�صام وغريه من حاالت الذهان
الف�صام ,الذهان الغري وجداين ,الذهان الوجداين
الف�صام
�أعرا�ض الذهان
�أعرا�ض الذهان
�أيه حالة من حاالت الذهان
الف�صام ,الذهان الغري وجداين ,الذهان الوجداين

C
N
N
C
N
N
N
C
C

لوي�س و�آخرون ()24
هاري�سون و�آخرون ()22
ويك�س و�آخرون ()85
زاميت و�آخرون ()39
فان او�س و�آخرون ()59
فان او�س و�آخرون ()59
�سباون و�آخرون ()87
�سندكوي�ست و�آخرون
زاميت و�آخرون ()39

ايتون و�آخرون ()21
هاري�سون و�آخرون ()22
تاكي و�آخرون ()38
مورتين�سني و�أخرون ()28
بيدير�سني و�آخرون ()17
بيدير�سني و�آخرون ()18
هاري�سون و�آخرون ()22
هاري�سون و�آخرون ()22
لوي�س و�آخرون ()24
زاميت و�آخرون ()82
كوبري و�آخرون ()83

الذهان الغري وجداين
الف�صام
الف�صام
الف�صام
الف�صام
الف�صام ,الذهان الغري وجداين
الذهان الغري وجداين
الذهان الغري وجداين

N
N
N
A
N
N
N
A

كرودا�س و�آخرون ()52
بويديل و�آخرون ()60
�سيلفر و�آخرون ()88
االردي�س و�آخرون ()50
دروكري و�آخرون ()54
كريكربايد و�آخرون ()56
زاميت و�آخرون ()39
كريكربايد و�آخرون ()67

الف�صام
الف�صام
الف�صام
الف�صام
الف�صام
الف�صام ,الذهان الغري وجداين
الف�صام
الذهان الغري وجداين

A
N
N
A
N
A
A
N

�سيلفر و�آخرون ()88
دروكري و�آخرون ()54
دروكري و�آخرون ()54
كريكربايد و�آخرون ()49
كريكربايد و�آخرون ()49
كريكربايد و�آخرون ()56
لوفورز و�سوندكوي�ست ()48
كريكربايد و�آخرون ()67
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عامل اخلطر االجتماعي
التفكك االجتماعي

عامل ال�شخ�صية وامل�ستوى البيئي
العرقية على امل�ستوى ال�شخ�صي  Xكثافة العرقية على
امل�ستوى البيئي

الفرد  Xالتفكك االجتماعي على امل�ستوى البيئي
الفرد  Xاحلرمان االجتماعي على امل�ستوى البيئي
الفرد  Xالتفكك العرقي على امل�ستوى البيئي

النتيجة
الف�صام
الذهان الغري وجداين
الذهان الغري وجداين

االكت�شاف الأ�سا�سي
A
A
N

املرجع
االردي�س و�آخرون ()50
زاميت و�آخرون ()39
كريكربايد و�آخرون ()67

الف�صام

Ic

بويديل و�آخرون ()60

الف�صام
�أيه حالة من حاالت الذهان
�أيه حالة من حاالت الذهان
خربات ذهانية
�أيه حالة من حاالت الذهان
�أيه حالة من حاالت الذهان
�أيه حالة من حاالت الذهان

Ic
Ic
Ic
Ic
Ic
Ic
Ic

كريكربايد و�آخرون ()57
فيلينج و�آخرون ()47
�شوفيلد و�آخرون ()89
دا�س مون�شي و�آخرون ()90
زاميت و�آخرون ()39
زاميت و�آخرون ()39
زاميت و�آخرون ()39

 –Aدليل على وجود عالقة (مع الذهان)؛  –Cدليل على وجود �إقحام (العالقة بني احل�ضارة والذهان)؛  –Iuدليل على وجود تفاعل (تفاعل العامل ال�شخ�صي/البيئي مع
احل�ضارة بهدف زيادة خطر الإ�صابة بالذهان)؛  –Icدليل على وجود تفاعل (تفاعل بني ال�شخ�ص وعامل امل�ستوى البيئي لزيادة خطر الإ�صابة بالذهان)؛  –Nغياب دليل على
وجود تفاعل �أو �إقحام �أو عالقة.

العالقة بني العزلة االجتماعية والتمييز العن�رصي من ناحية وخطر ظهور
الف�صام من الناحية الأخرى.

عوامل امل�ستوي البيئي
كان هناك الكثري من الطلبات يف الدرا�سات الأول��ى التي متت يف
�شيكاغو ( )9,10ونوتنجهام ( )13,14ومانهامي ( )15,16ل�رشح
االختالف اجلغرايف ودوره يف حدوث الإ�صابة باملر�ض ,وذلك من جانب
خ�صائ�ص البيئات االجتماعية ال�سلبية التي �أدل��ت بوجود ن�سب عالية
من اال�ضطرابات ,مثال ,قد قام فاري�س ودونهام ( )9بتو�ضيح اكت�شافهم
املتمثل يف ن�سب عالية من الإ�صابة بالف�صام يف و�سط مدينة �شيكاغو
بكونه ب�سبب انخفا�ض م�ستويات التفكك االجتماعي كلما �أزداد االقرتاب
من مركز املدينة ,لكن مل يتم تدعيم هذا التف�سري فقط باملعلومات اخلا�صة
أي�ضا بالتحقيقات الالحقة التي قاموا بها يف مدينة �شيكاغو
بهم لكن � ً
( )8-6ومانهامي ( .)15,16وبطريقة مماثلة �أدلى جيجز ( )13ببع�ض
امل�صادر االجتماعية واملادية التي تقف وراء االختالفات اجلغرافية يف
حدوث الإ�صابة باملر�ض يف نوتنجهام.
لكن قد ف�شلت هذه الدرا�سات ال�سابقة يف فح�ص ت�أثريات عوامل
امل�ستوى البيئي يف وقت واحد مع ًا – لكن ب�شكل م�ستقل عن – عوامل
امل�ستوى ال�شخ�صي ( ,)39مع الأخذ يف احل�سبان مبجموعات الأفراد يف
الوحدات اجلغرافية (�أي مناطق احل�ضارة الداخلية والأحياء املجاورة).
لكن قد مت حديثًا ا�ستخدام و�سائل �إح�صائية منا�سبة ,مثل النماذج
املتعددة امل�ستويات ,وذلك لف�صل ت�أثريات العوامل ال�شخ�صية وامل�ستوى
البيئي .لقد قامت العديد من الدرا�سات بفح�ص دور احلرمان االجتماعي
على امل�ستوى البيئي واكت�شفوا �أنه يوجد عالقة هامة مع حدوث الإ�صابة
بالف�صام ( )50,54,57,60,88والذهان الغري وجداين ( ,)39,52,57لكن
هناك دليل قوي من هذه الدرا�سات ,وهو �أنه بعد تعديل الأمور التي ت�شكل
�إقحاما على امل�ستوى ال�شخ�صي وامل�ستوى البيئي� ,ضعفت هذه العالقة,
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وبطل كونها هامة من اجلهة الإح�صائية ( ,)39,50,54,57,60وب�صورة
معاك�سة ,ويف حتاليل حديثة قام بها كريكربايد و�آخرون ( ,)42ا�ستمرت
العالقة بني احلرمان على امل�ستوى البيئي والذهان الغري وجداين ,وذلك
حتى بعد تعديل عوامل امل�ستوى ال�شخ�صي والبيئي الأخرى.
قرتحا لالختالف
ال يزال م�صطلح “ر�أ�س املال االجتماعي”
ً
تف�سريا ُم ً
تقريرا
آخرون
�
و
�سيلفر
قدم
يف حدوث الإ�صابة باملر�ض بني العامة .لقد
ً
يقول ب�أن احلراك االجتماعي (الذي يعمل بني ن�سبة ال�سكان التي مل تكن
يف نف�س املنطقة منذ خم�سة �سنوات م�ضت ,ون�سبة ال�سكان التي تعي�ش
يف م�ساكن م�ست�أجرة) يرتبط بخطر الإ�صابة بالف�صام بعد تعديل عدد من
عوامل امل�ستوى ال�شخ�صي .لقد قام دروكري و�آخرون ( )54بالتفرقة بني
مكونني من مكونات “ر�أ�س املال االجتماعي” ,وهما الرقابة االجتماعية
الغري ر�سمية والتما�سك االجتماعي والثقة ,وقاما بدرا�سة عدم اال�ستقرار
ال�سكني بكونه �صفة م�ستقلة للم�ستوى البيئي .وبينما عرث ه�ؤالء العلماء
على عالقة هامة بني عدم اال�ستقرار ال�سكني والتما�سك االجتماعي  /الثقة
وخطر الإ�صابة بالف�صام� ,إال �أنه مل ت�ستقر �أيه من هذه العالقات يف حتاليل
تقريرا عن
ُمع ّدلة ,ويف املقابل من هذا ,قدم كريكربايد و�آخ��رون ()49
ً
وجود عالقة غري خطية بني التما�سك االجتماعي  /الثقة وحدوث الإ�صابة
بالف�صام ,وتزداد هذه الن�سب املُع ّدلة بني العامة مبعدالت عالية ومنخف�ضة,
وهذا باملقارنة مع امل�ستويات املتو�سطة من التما�سك االجتماعي  /الثقة,
عرف يف هذه الدرا�سة بكونه
لكن مل يرتبط التفكك االجتماعي  -وهو ُي ّ
مكون �آخر من ر�أ�س املال االجتماعي – بحدوث الإ�صابة بالف�صام (.)49
ّ
أخريا ,لقد �أ�ستخدم لوفورز و�سوندكوي�ست ( )48الإقبال االنتخابي كبديل
� ً
“لر�أ�س املال االجتماعي” واكت�شفوا �أن القليل من الإقبال يرتبط بزيادة
يف حدوث الإ�صابة بالذهان الوجداين ,وهذا تواف ًقا مع كريكربايد و�آخرون
(.)56
لقد مت طرح مفهوم ذات �صلة باملو�ضوع  -وقد يكون متداخلاً –
وذلك ليكون وراء االختالف اجلغرايف يف عملية حدوث املر�ض بني العامة,
تقريرا عن عالقة
وهو التفكك االجتماعي .لقد قدم االردي�س و�آخرون ()50
ً

اال�ستجابة للعقاقري بني التفكك االجتماعي على امل�ستوى البيئي (والتي
متثل التنقل يف خالل ال�سنوات ال�سابقة وعدد الأ�رس امل�ست� ِأجرة والأ�رس
املكونة من فرد واحد والأفراد الغري متزوجني) و�أول معدالت االحتجاز
بامل�ست�شفى ب�سبب الإ�صابة بالف�صام .وب�شكل مماثل ,هناك دليل من
درا�سة ت�سجيلية دمنركية ( )39يقول ب�أن حدوث الإ�صابة با�ضطرابات
الذهان الغري وجداين تزداد يف املناطق ذات امل�ستويات العالية من التفكك
االجتماعي (الذي ميثل ن�سبة الأطفال الذين قد هاجروا �إلى ال�سويد �أو
انتقلوا �إلى بلدية خمتلفة بني الثامنة ع�رشة وال�ساد�سة ع�رشة من عمرهم,
�أو تربوا حتت رعاية واحد فقط من الوالدين) ,وحتى بعد ت�سوية عامل
الإقحام املُحتمل بعدد من عوامل امل�ستوى ال�شخ�صي والبيئي ,لكن مل
يعرث كريكربايد و�آخ��رون ( )42على وجود دليل عن العالقة بني التفكك
االجتماعي على امل�ستوى البيئي والذهان الغري وجداين.
وبينما تقرتح هذه االكت�شافات مجُ تمعة �أن التعر�ض لأم��ور على
امل�ستوى البيئي ُيحتمل �أن يكون له �صلة بتو�ضيح االختالفات اجلغرافية
أي�ضا �إلى تداخالت مفاهيمية
يف عملية حدوث املر�ض� ,إال �أنها ُت�شري � ً
وعملية وجتريبية للتعر�ض لأمور على امل�ستوى البيئي والتي قد مت درا�ستها
حتى يومنا هذا (.)101,102هناك احتياج �إلى �أبحاث جتريبية من جانب
النظريات االجتماعية ,وذلك لتعريف التغريات امل�ستمرة وال�رصيحة للعزلة
واحلرمان االجتماعي ور�أ�س املال االجتماعي والتفكك ,وذلك با�ستخدام,
منوذجا,وذلك ليتحقق من �صحة
مثال ,متغري كامن متعدد امل�ستويات مُيثل
ً
التفعيالت املتاحة لهذه الثوابت.

التفاعل بني ال�شخ�صية والعوامل التي على امل�ستوى البيئي
لقد قامت العديد من الدرا�سات احلديثة التي ت�ستخدم مناذج متعددة
امل�ستويات بفح�ص كيف تتفاعل العوامل ال�شخ�صية والعوامل التي على
امل�ستوى البيئي م ًعا ليزيدوا من خطر الإ�صابة بالذهان ( ,)39وقد كانت
�أكرث االكت�شافات �أهمية وانت�شارا يف هذه الدرا�سات هي �أن الأ�شخا�ص
الذين ينتمون �إلى جمموعات املهاجرين والأقليات العرقية يزداد لديهم
خطر الإ�صابة بالف�صام يف املناطق التي تقل فيها الكثافة العرقية (�أي
يف املناطق التي ُت�شكّل فيها هذه املجموعات ن�سب قليلة من �إجمايل عدد
ال�سكان) ( .)47,57,60,89,90هناك تقارير عن ت�سبب هذا التفاعل بني
العرقية على امل�ستوى ال�شخ�صي والكثافة العرقية على امل�ستوى البيئي,
يف �إح��داث الإ�صابة بالف�صام ( )60والذهان الغري وج��داين ( )57وكل
أي�ضا خربات الذهان (� .)90إن هذا الأمر
ا�ضطرابات الذهان ( )47,89و� ً
مثري لالهتمام ,وذلك لأنه متيل املناطق احل�رضية التي يقطنها عدد قليل
أي�ضا متو�سط احلالة ال�صحية
من املهاجرين �إلى �أن تتميز مبتو�سط الدخل و� ً
العامة.
يقرتح بيكارز و�آخرون (� )103أن خربات التمييز العرقي قد يحدها
كثافة املجموعات العرقية على م�ستوى احلي ,وبالتايل ال يبدو الأمر �أنه
فقر عام يف منطقة ما بحد ذاتها ,بل دعم اجتماعي �أو عزل اجتماعي
ُي�ساهم يف معدالت عالية من الإ�صابة بالذهان لدى املهاجرين الذين
يقطنون هذه املناطق (بحالة مي�سورة �إلى حد ما)ُ .يدعم هذه االعتبارات
درا�سة حديثة قام بها زاميت و�آخرون ( ,)39تقول هذه �أنه يوجد تفاعل
بني التفكك االجتماعي ,الذي على امل�ستوى ال�شخ�صي والبيئي ,والتفكك
“العرقي” واحلرمان االجتماعي .وقد عرث ه�ؤالء العلماء على دليل يقول
ب�أن خطر الإ�صابة ب�أيه نوع من الذهان يزداد كلما �أزداد احلرمان على

امل�ستوى ال�شخ�صي والتفكك االجتماعي و”العرقي” ,ويقل احلرمان على
امل�ستوى البيئي والتفكك االجتماعي و”العرقي” ( ,)39هذا بالتطابق مع
االفرتا�ض الذي يقول �أن العزل االجتماعي يف منطقة ما هو الذي ي�ساهم
يف وجود معدالت عالية من الإ�صابة بالذهان .يقرتح هذا الأمر �أنه يختلف
خطر الإ�صابة بالذهان لدى الأفراد املُعر�ضني للمحن االجتماعية ,وهذا
بح�سب احلالة التي تربوا عليها �أو يعي�شون عليها يف الوقت احلايل.

�آليات حُمتملة
تقرتح االكت�شافات ال�سابقة مجُ تمعة �أنه يوجد اختالف جغرايف كبري
يف حدوث الإ�صابة بالف�صام وغريه من حاالت الذهان الغري وجدانية,
وذلك عرب املناطق الريفية واحل�رضية وعرب الأحياء يف املناطق احل�رضية
الداخلية ,وحيث انه يوجد دليل على الفرتة الزمنية (�أي الرتبية يف املناطق
احل�رضية بدال من العي�ش يف املدينة احلالية) وامليل �إل��ى اال�ستجابة
للعقاقري (�أي �أن اخلطر يزداد ب�شكل خطي كلما �أزداد التعر�ض الرتاكمي
لبيئة ح�رضية �أثناء الرتبية) ,فلي�س هناك احتمال �أن يكون االجنراف
االجتماعي وحده وراء هذا االختالف.
تقرتح االكت�شافات احلالية �أن ت�أثري ال�سياق االجتماعي املعاك�س –
والتي مت فهر�ستها بالتعر�ض لأمور على امل�ستوى البيئي ,مثل الكثافة
ال�سكانية واحلرمان والتفكك االجتماعي – على خطر الإ�صابة بالذهان
قد مت  1-تو�ضيحه (�إقحامه) �أو  2-تعديله (تفاعالت) عن طريق التعر�ض
البيئي على امل�ستوى ال�شخ�صي (�أي ا�ستخدام خمدر احل�شي�ش وو�ضع
جمموعات الأقليات العرقية واملحن االجتماعية واال�ستبعاد واحلرمان).
يعمل هذا الأمر على �إبراز الت�سا�ؤل حول �أيه �آليات بيولوجية ونف�سية مُيكن
�أن تربط بني التعر�ض البيئي (على امل�ستوى ال�شخ�صي واملكاين) وداء
الذهان.
مُيكن �أن تلعب العوامل الوراثية لدى الأفراد الذين قد تعر�ضوا لبيئة
ح�ضارية ( ,)4وحيث �أن ن�سبة كبرية من �إجمايل عدد ال�سكان يتعر�ض
تطور الإ�صابة بالذهان لدى فقط القليل من الأفراد قد
للح�ضارة� ,إال �أن ّ
يعتمد على درجة امل�س�ؤولية العائلية ( ,)104وبالتوازي مع هذا الأمر,
�أقرت درا�ستان �أنه يوجد تفاعل ايجابي على مقيا�س �إ�ضايف بني احل�ضارة
والتاريخ اجليني للإ�صابة بالذهان ,ويقرتح هذا الأمر �أن الأفراد الذين قد
تعر�ضوا لبيئة ح�ضارية ولديهم م�س�ؤولية عائلية� ,أمام خطر �أكرب للإ�صابة
بالذهان عن غريهم ممِ ن يحملون �إحدى العاملني ( .)33,95ومتا�ش ًيا مع
تقاريرا كدليل عن وجود تفاعل �إ�ضايف
هذا ,قدم وي�سري و�آخرون ()105
ً
بني الأداء املعريف االجتماعي ,كعالمة على امل�س�ؤولية الوراثية ,والكثافة
ال�سكانية التي يف خطر الإ�صابة بالف�صام .وبينما تقرتح هذه االكت�شافات
وب�صورة م�ؤقتة �أن ت�أثري التعر�ض البيئي قد يعتمد على اخلطر الوراثي,
حتى يومنا ه��ذا� ,إال �أن��ه ال يوجد دليل عن تفاعل بني جني  Xوبيئة
احل�ضارة يف درا�سات ت�ستخدم مقايي�س مبا�رشة للجينات ,وما هو �أكرث من
ذلك ,تقرتح املعدالت العالية للإ�صابة بالذهان لدى املهاجرين �إلى لندن
(وب�صفة خا�صة يف املناطق ذات كثافة عرقية منخف�ضة) من منطقة بحر
الكاريبي و�أفريقيا ,باملقارنة مع معدالت الإ�صابة بالذهان والدخل يف
منطقة البحر الكاريبي وغرب �أفريقيا والهند مثال ,تقرتح �أنه يوجد عوامل
معينة ترتبط بالهجرة والتعر�ض لال�ستبعاد االجتماعي وال�ضغط (-106
.)109
�أم��ا على امل�ستوى الع�صبي البيولوجي ,فهناك اق�تراح ب ��أن خطر
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الإ�صابة بالف�صام يرتبط بامليل �إلى معاجلة معلومات غري دقيقة ,يقوم
على اختالال يف مرونة الق�رشة الق�رشية ( ,)111 ,110وهو الأمر الذي قد
يتواجد لدى �أقارب مري�ض الف�صام ( ,)112وبالتايل “فالتفكك” قد يكون
�صفة بيولوجية حُمتملة لدى الأفراد املُ�صابني بالف�صام ( )113و�أمام
خطر بيولوجي كبري للإ�صابة بحالة عقلية ( .)114,115هناك تو�ضيح
ما يقول �أن جمهود ق�رشة الف�ص اجلبهي الظهراين تقلل التحكّم يف الن�شاط
الذي يف الق�رشة املخية (اللحاء اجلداري) �أثناء عمل الذاكرة ( ,)113وقد
ت�ساهم هذه الآلية يف �إحداث �ضعف يف الإدراك املعتاد والتجاوب البديهي
للإ�شارات البيئية (.)116
قد ت�صبح املعدالت املرتفعة لتقلبات و�إفرازات الدوبامني الذي حتت
الق�رشة ,يف حاالت الذهان ال�شديدة ,ظاهرة ثانوية تزيد من معدالت ن�سبة
الإ�شارة �إلى ال�ضو�ضاء على ح�ساب ارتباط بارز باملنبهات التي لي�س لها
�صلة؛ قد ُي�ساء ترجمة هذه الإ�شارات بكونها دالئل على ا�ضطهاد �أو تهديد
اجتماعي وبالتايل ُت�ساهم يف وجود حالة مزاجية تت�صف بال�ضالالت �أو
تكوين ال�ضالالت (.)67,77,120
لقد �أقرتح العديد من العلماء �أن يكون ال�ضغط االجتماعي �آلية حُمتملة
مُيكن من خاللها �أن ي�ؤثر التعر�ض لبيئة ح�ضارية على الأ�شخا�ص
وخا�صة على ناقل الدوبامني الع�صبي ليزيد من خطر الإ�صابة بالذهان
( .)3,57,77,121لقد �أظهرت ,يف حقيقة الأمر ,التجارب التي قامت على
حيوانات� ,أن �إفراز الدوبامني التحت الق�رشي ,وخا�صة يف منطقة املخطط,
أي�ضا كم العقاقري
يت�أثر ب�صورة مبا�رشة بعوامل ال�ضغط االجتماعي ,وكذلك � ً
التي ُي�ساء ا�ستخدامها (�.)122,123إن مفهوم “احل�سا�سية” يف الأ�صل
– وال��ذي ُي�شري �إلى ح�سا�سية مفرطة �أو “ا�ستجابة” لإف��راز الدوبامني,
والتي كانت ُت�ستخدم لتو�ضيح ناقل الدوبامني الع�صبي الذي يلي هزمية
اجتماعية �أو غريها من مظاهر املحن االجتماعية – قد ظهر يف �سياق
�إدمان العقاقري ,حيث كان يجعل التعر�ض املتكرر ل�سوء ا�ستخدام العقاقري,
أي�ضا رد الفعل ال�سلوكي املرتبط به
�إفراز الدوبامني املخططي
ح�سا�سا و� ً
ً
أي�ضا ا�ستهالك
�
و
االجتماعي
العزل
�ضغط
يعمل
قد
( ,)2,77,124وبالتايل
ً
العقاقري التي مُيكن �إ�ساءة ا�ستخدامها ,على جعل �إفراز الدوبامني حتت
ح�سا�سا ,وقد ي��زداد االختالل الوظيفي التابع لل�ضغط الناجت
الق�رشي
ً
عن الدوبامني ,وذلك بعد �ضعف تنموي مبكر ل�شبكات الطريق اجلايف
 Mesolimbicللف�ص اجلبهي ,مثل بعد املرور بتعقيدات يف الوالدة �أو
حدوث �إ�صابة بداخل الرحم (.)91
لقد �أك��دت التجارب التي متت على احليوانات �أن اخللل الوظيفي
التنموي املبكر يف حافة الف�ص ال�صدغي مُيكن �أن ُت�ضعف تنظيم الف�ص
اجلبهي لناقل الدوبامني الع�صبي التحت الق�رشى ,مما ي�ؤدي �إلى زيادة يف
�إفراز الدوبامني املخططي بعد تطبيق كاتيكوالمينات الف�ص اجلبهي لتقليد
التعر�ض لل�ضغط ( .)2,125,126وبينما �أن
مركب الدوبامني امل�شبكي املرتفع الرتكيبة هو نتاج متكرر لدى
مر�ضى الف�صام (� ,)117,127إال �أنه قد �أو�ضحت درا�سة ت�صوير مقطعي
ب�رشي باالنبعاث البوزيرتوين ( )PETيف تو�أم �أحادي وثنائي الزيجوت,
�أو�ضحت �أنه ال تقف عوامل بيئية وب�رشية معينة غري م�شرتكة بينهم ,وراء
�أكرث من  50%من االختالفات يف مركب الدوبامني املخططي ,و�أن هذا
الت�أثري يت�ضح �أكرث يف املخطط البطني احلويف (.)128
تقرتح هذه امللحوظات �أنه مُيكن �أن تتفاعل وت�ؤثر العوامل البيولوجية
أي�ضا ا�ستهالك العقاقري,على �إفراز الدوبامني
أي�ضا االجتماعية ,وكذلك � ً
و� ً
املخططي “كطريق نهائي م�شرتك” يف تطوير داء ذهان وا�ضح ,لكن نفتقر
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لتقييم وب�صورة مبا�رشة العالقة بني عوامل
حتى يومنا هذا �إلى درا�سات
ّ
ال�ضغط االجتماعي وال�ضعف الب�رشي وخطر �إ�صابة الب�رش بالذهان.
لقد قام ليديربوجن و�آخرون ( )129حديثًا بدرا�سة ما �إذا كان العي�ش
والنمو يف مناطق احل�ضارة ُيغيرّ املعاجلة الع�صبية لل�ضغوط االجتماعية
التقييمية .وبينما �أن التعر�ض املُحكم لل�ضغوط االجتماعية التقييمية
كان يرتبط بن�شاط زائد يف الق�رشة احلزامية الداخلية حول الركبي لدى
الأفراد الذين تربوا يف بيئة ح�ضارية ,وقد �أزداد ن�شاط اجلزء اللوزي ال�شكل
(يوجد يف الناحية ال�صدغية يف املخ) لدى الأفراد الذين يعي�شون حال ًيا
يف مناطق ح�ضارية ( ,)129تتفق هذه امللحوظات مع امليل املُحتمل
نحو توقع التهديد ( )130,131ك�آلية هامة حمتملة يف حدوث الإ�صابة
با�ضطرابات الذهان ,لكن هناك تقارير تقول ب�أن الزيادة يف تن�شيط اجلزء
اللوزي ال�شكل و�ضعف العالقة بينه وبني ق�رشة الف�ص اجلبهي,حتدث يف
اال�ضطرابات الوجدانية الغري ذهانية ,ولي�س يف حالة الذهان يف حد ذاته,
وتبدو �أنها تتعدل بال�سريوتونني ولي�س باالختالفات الوراثية املتعلقة
بالدوبامني (.)132
لقد ظهر نظام هرمون ال�سريوتونني ب�أنه يت�أثر وبقوة بال�ضغط الناجت
التحول امللحوظ يف حركة ال�سريوتونني
عن االنعزال االجتماعي ,ويرتبط
ّ
و�إتاحة الناقل بالقلق والعدوانية وزيادة يف تعاطي العقاقري (.)133,134
ويبدو �أن احل�سا�سية جتاه �ضغط االنعزال االجتماعي تتع ّدل من قبل الناقل
أي�ضا يف تن�شيط اجلزء اللوزي
الوراثي لهرمون ال�سريوتونني والذي �ضالع ًا � ً
ال�شكل بوا�سطة �إكراه املنبهات واقرتان اجلزء اللوزي ال�شكل املتواجد يف
الف�ص اجلبهي ( ,)135,136لكن تقول �أغلب الدرا�سات حتى يومنا هذا
�أنه يوجد انخفا�ض يف ا�ستجابة اجلزء اللوزي ال�شكل للمنبهات امل�ؤثرة يف
حالة الف�صام ( ,)139-137وبالتايل فال تزال عالقة امللحوظات التي
قدمها ليديربوجني و�آخرون ( )129يف التحكمات ال�صحية خلطر الإ�صابة
بذهان املناطق احل�ضارية ,حتتاج �إلى املزيد من التو�ضيح.
وما هو مثري لالهتمام هو �أنه قد قامت درا�سة واحدة حديثة على
مر�ضى الف�صام بتقييم ,وب�صورة منف�صلة ,ا�ستجابات املنطقة اللوزية
ال�شكل للمنبهات ال�سلبية والإيجابية ب�صورة عاطفية (بدال من ا�ستخدام
متو�سط كل اال�ستجابات امل�ستقلة عن تكاف�ؤ التحقيقات العاطفية) وقد
الحظت ا�ستجابة زائدة �إلى املنبهات ال�سلبية ب�صورة عاطفية وتن�شيط
منخف�ض يف اال�ستجابة �إلى املنبهات االيجابية ب�صورة عاطفية (.)140
قد تقرتح هذه االكت�شافات ,بالتوازي مع امللحوظات التي تقول ب�أن دورة
عالجا ( )118و�أن
الدوبامني تزداد لدى مر�ضى الف�صام الذين مل يتلقوا
ً
مثل هذه الزيادة يف دورة الدوبامني ُتزيد ب�شكل ايجابي ا�ستجابة املنطقة
اللوزية ال�شكل �إلى �إكراه املنبهات يف التحكمات ال�صحية ( ,)141قد تقرتح
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 وذلك, البد من التحكّم يف هذه الدرا�سات,طبيعة هذه التفاعالت املُعقدة
) و�أي�ضا144( لزيادة تنا�سبها مع املعلومات الوراثية والبيئية املُحتملة
.تكرارها ب�شكل م�ستقل يف عينات منف�صلة

اخلامتة
 �أن احل�ضارة,تقرتح املعلومات التي قمنا بعر�ضها يف هذه املقالة
ترتبط بخطر متزايد للإ�صابة بالف�صام وغريه من حاالت الذهان الغري
 و�أن ت�أثري ال�سياق االجتماعي ال�سلبي – والذي مت فهر�سته بح�سب,وجداين
 مثل الكثافة ال�سكانية والتفكك,التعر�ض لأم��ور على امل�ستوى البيئي
واحلرمان االجتماعي – على خطر الإ�صابة بالذهان ي�رشحه ( ُيربكه) �أو
ُيع ّدله (يتفاعل معه) التعر�ض البيئي على امل�ستوى ال�شخ�صي (�أي ا�ستخدام
.)خمدر احل�شي�ش واملحن االجتماعية واال�ستبعاد والتمييز العن�رصي
بينما تقرتح التجارب احليوانية والدرا�سات الب�رشية �أنه يوجد �آليات
حُمتملة تربط بني ال�ضغط االجتماعي واالختالف البيولوجي يف حالة
 �إال �أننا نفتقر حتى يومنا هذا �إلى الدرا�سات التي تخترب وب�صورة,الف�صام
.مبا�رشة مثل هذه الآلية
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 يف املرتبة الرابعة ع�رش يف ممار�ساتهم ال�رسيريةPTSD  ي�أتي الـ,10
 �أما بني العلماء النف�سيني حول العامل الذين ي�ستخدمون الـ,)1( اليومية
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tion of Diseases.)3,5(
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Related
Problems
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which
is
currently
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approval
by
the
أي�ضا املزيد من اجلدل حول مدى مالئمة هذه الت�شخي�صات
ً �  يوجد هناكWorld
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الت�شخي�ص
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وذلك يفwhose
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In
the
context
 حيث ُت�س ّهل ب�ساطتهم الظاهرة من �إمكانية الدخول عليهم من,الإن�سانية
of the overall ICD revision structure, a Working Group on
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والعناية املتخ�ص�صة ,و 2-ومراجعة مقرتحات الـ  DSM-5يف هذه
املنطقة واعتبار كيف تتنا�سب �أو ال تتنا�سب هذه مع التطبيقات العاملية؛
 3وجتميع وحت�ضري مقرتحات معينة ,والتي ت�شمل و�ضع وتنظيم الفئاتاملتعلقة بالأمر؛  4-وتقدمي م�سودات عن مكونات هذه الفئات للـ ICD-
 11ومنتجاتها املتعلقة بالأمر (مثل التعريفات واملوا�صفات والأدلة
الت�شخي�صية) .لقد كان هناك الكثري من االهتمام حول تقدمي اال�ضطرابات
يف خمتلف املوا�ضع (مثل ت�سهيالت العناية ال�صحية وموا�ضع امل�ساعدات
الإن�سانية) واملناطق حول العامل ,والتي ت�شمل الدول املرتفعة الأجور
والدول املنخف�ضة الأج��ور .لقد كان هدف املجموعة هو حتديد احلاالت
أي�ضا �رشح عنا�رصها اجلوهرية.
التي لها �أعرا�ض �رسيرية معينة ,و� ً

تاريخ
�إن اال�ضطرابات ,وخا�صة تلك املرتبطة بال�ضغوط ,من القادمني اجلدد
ن�سبيا على الت�صنيفات النف�سية ,وجتد ملخ�ص االجتاه ال�سائد يف اململكة
املتحدة جتاه ال�ضغوط ال�شديدة �أثناء احلرب العاملية الثانية ,يف مقالة
جاءت يف جملة الن�سيت وتعود �إلى عام  ,1942وقام بتقدميها الدكتور
مري�ضا يف ق�سم الطوارئ
هرني ويل�سن ,والذي �رشح خربته مع عالج 134
ً
مبدينة لندن ,قائال“ ,لقد مت �إخبارهم جمي ًعا ب�أن رد فعلهم كان ب�سبب
اخلوف ,و�أن هذا اخلوف كان واح ًدا وقد ت�شاركوه جمي ًعا مع كل املر�ضى
أي�ضا العاملني بالإ�سعافات الأولية ,ومن الهام �أنهم قد عادوا
الآخرين و� ً
�إلى عملهم وقاوموا التجربة ل ُيبالغوا يف اخلربات التي مروا بها” (,)11
وقد قام بتعريف ردود الأفعال التي ترتاوح بني االنزعاج العاطفي ال�شديد
وحتى ال�شلل الن�صفي اله�ستريي الغيبوبي ,وقد �أُذن باخلروج لكل ه�ؤالء
املر�ضى يف خالل � 24ساعة ,فيما عدا �ستة منهم كانوا يحتاجون �إلى
املزيد من العالج يف خالل الت�سعة �أ�شهر التاليني.
لكن قد حت��ول الت�أكيد على جعل ردود الأف��ع��ال ب��الأم��ر الطبيعي
والعودة �إلى العمل بالتدريج �إلى اهتمام كبري مع �أ�شكال خفية من علم
النف�س املر�ضي وتدخل جمموعة ممتدة من فئات الت�شخي�ص التي ظننا
�أنها ترتبط بال�ضغوط يف علم �أ�سباب املر�ض .لقد ق ّدم الـ  ICD-8الذي
مت املوافقة عليه من قبل جمعية ال�صحة العاملية عام “ ,1965ت�شوي�ش
حادثي عابر” ,والذي ي�شمل م�شكالت التكيف وردود �أفعال ال�ضغط ال�شديد
و مكافحة اال�ضطرابات الع�صبية .لقد مت ا�ستعرا�ض ا�ضطرابني من هذه
اال�ضطرابات يف ال��ـ  ,ICD-9والتي مت املوافقة عليه ع��ام ,1975
وهما ردود �أفعال ال�ضغط ال�شديد وردود �أفعال التكيف� ,أما يف ICD-
 ,10والتي مت املوافقة عليه عام  ,1990فقد ظهر ا�ضطرابان جديدان
كت�شخي�صني �أوليني ,بالإ�ضافة �إلى ردود �أفعال ال�ضغط ال�شديد وردود
�أفعال التكيف ,وهما ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة )F43.1 (PTSD
وتغيري ال�سمات الثابتة بعد التعر�ض خلربات فاجعة”  ,F62.0والتي قد
تظهر بعد التعر�ض ل�ضغوط ذات طابع �شديد (مثل التعذيب �أو احلب�س يف
مع�سكرات اعتقال).
من اجلدير بالذكر �أنه ب�سبب ت�أثري الطب النف�سي الع�سكري ,قد مت
ت�صور ردود �أفعال ال�ضغوط بكونها ردود �أفعال عابرة حتدث مبا�رشة بعد
ّ
التعر�ض ل�ضغط .مل نق�صد �أن ن�صف ا�ضطرا ًبا نف�سي ًا يف حد ذاته ,بل ردود
18
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�أفعال ال�ضغط الطبيعية التي يختربها الأفراد يف الأيام التي تلي التعر�ض
لأحداث م�ؤملة ,وقد كان من املتوقع �أن تهد�أ ردود الأفعال هذه يف خالل
�أيام (.)12

�إجنازات جمموعة العمل
لقد كان من مهام املجموعة التي تعمل على تق�سيم اال�ضطرابات,
وخا�صة تلك املرتبطة بال�ضغط� ,أن تقوم بفح�ص وتطوير تق�سيم جمموعة
خمتلطة من احلاالت ,التي ت�شمل كِ ال من “رد الفعل جتاه ال�ضغوط ال�شديدة
وا�ضطرابات التكيف” ( ,ICD-10رمز  )F43و”التغريات ال�شخ�صية
الثابتة التي تلي التعر�ض خلربات مفجعة” ( ,)F62.0وقد تداخل الإطار
الزمني لهذا العمل مع حت�ضري الـ .DSM-5
لقد كان هناك �إجماع بني �أفراد هذه املجموعة العاملة ب�أنه يوجد
جمموعة معينة من احلاالت – طبيعية ومر�ضية –التي تتطلب وجود عامل
ال�ضغط كروا�سب ,وقد تختلف هذه احل��االت عن ا�ضطرابات �أخ��رى مثل
االكتئاب والهلع و�سوء ا�ستخدام عقاقري ما �أو م�شاكل نف�سية ,حيث يكون
أي�ضا يف غيابه.
ال�ضغط عامل خطر �أو مرت�سب ,بل وقد يحدث � ً

الت�صنيف املقرتح
ُيخاطب التق�سيم املُقرتح لال�ضطرابات ,وب�صفة خا�صة تلك املرتبطة
بال�ضغوط يف الـ  ,ICD-11املجموعة الكاملة من ال�شدة ,والتي ترتاوح
أي�ضا رقم ,)13
بني ردود الأفعال الطبيعية وحتى الأحوال املر�ضية (�أنظر � ً
والتغيري الكبري الوحيد هو ت�صوير ردود الفعل جتاه ال�ضغوط ال�شديدة
كردود فعل طبيعية ,وبالتايل مت ت�صنيفها يف الف�صل املتعلق ب “العوامل
التي ت�ؤثر على احلالة ال�صحية والتوا�صل مع اخلدمات”ُ .تعترب هذه الفئة
عرف بكونها ا�ضطراب.
تركي ًزا �رشع ًيا للتدخالت ال�رسيرية� ,إال �أنها ال ُت ّ
ي�شمل التق�سيم املُقرتح اجلديد لال�ضطرابات التي ترتبط بال�ضغوط,
ا�ضطرابات التكيف و  PTSDو PTSDاملركب ,بالإ�ضافة �إلى ذلك,
�سي�شتمل الـ  ,ICD-11ولأول مرة ,على ت�شخي�ص منف�صل ال�ضطرابات
املطولةُ .يغطي هذا التق�سيم املُقرتح لال�ضطرابات التي ترتبط
احلزن
ّ
بال�ضغوط ,جمموعة من احلاالت ذات علم نف�س مر�ضي معني وتتطلب
تعر�ض �سابق حلدث �ضغط خارجي� ,أو خربات ُمعادية ل�شخ�صيات �أو
درجات ا�ستثنائية (�أنظر اجلدول رقم  ,)1قد ترتاوح الأحداث من �ضغط
نف�سي اجتماعي قليل ال�ضغط (“حدث يف احلياة”) ب�سبب فقدان عزيز ما
وحتى حدث ُم�صدم و�ضغط �شديد متكرر �أو طويل الأمد ذات �شدة ا�ستثنائية.
�صور احلالة املر�ضية الناجتة بكونها ترتاوح بني ا�ضطرابات متو�سطة
قد ُت ّ
وحتى ا�ضطرابات �شديدة .تتطلب الت�شخي�صات يف هذه املجموعة �صورة
�رسيرية معينة ي�سهل التعرف عليها وتختلف عن اال�ضطرابات النف�سية
أي�ضا �ضعف وظيفي م�ستمر وي�سهل تف�سريه.
الأخرى ,و� ً
قد حتدث الإ�صابة بالـ  PTSDالتابع للـ  ICD-11والـPTSD
املركب وا�ضطرابات احلزن الطويلة الأمد يف كل الفئات العمرية ,والتي
ت�شمل الطفولة واملراهقة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,ت�شمل املجموعة ا�ضطرابات
التعلّق لدى الأطفال ,والتي �سنناق�شها الح ًقا (.)14

اجلدول رقم  :1فئات الـ  ICD-11املُقرتحة لال�ضطرابات ,وخا�صة تلك التي ترتبط بال�ضغوط
رموز الـ  ICD-10ال�سابقة

املالمح الت�شخي�صية للرمز

فئات الـ  ICD-11املُقرتحة

ا�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة

F43.1

هو ا�ضطراب يظهر بعد التعر�ض ملوقف به تهديد �أو �أحداث خميفة ,ويت�صف بـ
 -1تكرار امل��رور باخلربات  /اخل�برات املُ�صدمة يف الوقت احلا�رض ,وذلك يف
�صورة ذكريات وا�ضحة مقتحمة ي�صطحبها خوف �أو جزع �أو ا�سرتجاع الأحداث
�أو كوابي�س؛ و -2تفادي الذكريات والأفكار اخلا�صة باحلدث� ,أو تفادي الأن�شطة
أي�ضا  -3بحالة من �إدراك التهديد
واملواقف التي ُتذكّ ر باحلدث ,و -3يت�صف � ً
احلايل يف �شكل عدم القدرة على النوم وزيادة رد الفعل الإنزعاجي ,والبد �أن ت�ستمر
هذه الأعرا�ض لعدة �سنوات و ُت�سبب �ضعف �شديد يف الأداء.

ا�ضطراب الكرب املركب ملا بعد ال�صدمة

F62.0

ا�ضطراب يظهر بعد التعر�ض ل�ضغط ما ,وخا�صة �ضغط �شديد �أو طويل الأمد,
وي�صعب بل وي�ستحيل الهروب منه .يت�صف هذا اال�ضطراب بالأعرا�ض الأ�سا�سية للـ
بتطور �ضعف �شديد وقوي يف الأداء الوجداين والذاتي والعقالين,
أي�ضا
 PTSDو� ً
ّ
والذي ي�شمل �صعوبات يف تنظيم امل�شاعر والإح�سا�س املتدين عن الذات؛ بكونها
أي�ضا �صعوبة يف موا�صلة العالقات.
مهزومة �أو بال قيمة ,و� ً

فئة جديدة

ا�ضطراب يلي فقدان عزيز ما .جتد يف هذا النوع من اال�ضطرابات �شغف �أو ا�شتياق
كبري للمتوفى �أو ان�شغال قوي به ميتد �إلى فرتة من الزمن تفوق الطبيعة واملعايري
االجتماعية والثقافية (مثل فرتة ت�صل �إلى � 6أ�شهر �أو �أكرث ,وهذا بح�سب العوامل
الثقافية وال�سياقية) وهذا الأمر �شديد مبا يكفي ل ُي�سبب �ضعف �شديد يف �أداء الفرد
تقبل �أمر املوت ,في�شعر املرء ب�أنه قد
الوظيفي .قد يت�صف رد الفعل ب�صعوبة يف ّ
فقد جزء من ذاته �أو قد ي�شعر بغ�ضب جتاه هذا الفقدان� ,أو بذنب �أو �صعوبات يف
اال�شرتاك يف �أن�شطة اجتماعية �أو غريها.

ا�ضطرابات التكيف

F43.2

رد فعل غري ت�أقلمي جتاه موقف به �ضغط �أو �صعوبات نف�سية اجتماعية م�ستمرة �أو
جتاه جمموعة من املواقف احلياتية ال�ضاغطة ,وغال ًبا ما يظهر يف خالل �شهر من
هذا ال�ضغط ومييل �إلى الهدوء يف خالل �ستة �أ�شهر� ,إال �إذا ا�ستمر ال�ضغط ملدة �أطول.
يتميز رد الفعل جتاه ال�ضغط ب�أعرا�ض �إن�شغالية ,مثل قلق �شديد �أو �أفكار متكررة
عن ال�ضغط �أو ت�أمل م�ستمر يف تبعياته .هناك ف�شل يف الت�أقلم� ,أي �أن تتدخل
الأعرا�ض مع الأداء اليومي ,مثل �صعوبة يف الرتكيز �أو ت�شوي�ش عند النوم ,والذي
أي�ضا بقلة ال�شغف بالعمل والأداء
ي�ؤدي �إلى م�شاكل يف الأداء .قد ترتبط الأعرا�ض � ً
االجتماعي �أو املهني (انح�صار ال�شبكة االجتماعية و�شجار يف الأ�رسة والتغيب
عن العمل وغريها الكثري)� .إذا حدث �أن توافرت متطلبات التعريف لنوع �آخر من
�شخ�ص به ,بدال من ا�ضطرابات التكيف.
اال�ضطرابات� ,سينبغي علينا �أن ُن ّ

ا�ضطرابات تعلّق تفاعلية

F94.1

�أنظر روتر ويوهري ()14

املطول
ا�ضطراب احلزن
ّ

�أنظر روتر ويوهري ()14

ا�ضطرابات التوغل االجتماعي اجلامح
ظاهرة غري ا�ضطرابية تدخل حتت العوامل
التي ت�ؤثر يف احلالة ال�صحية وتعترب واحدة
من اخلدمات ال�صحية
ا�ضطرابات �ضغط �شديدة

F43.0

تطور م�شاعر عابرة و�أعرا�ض معرفية و�سلوكية كرد فعل ل�ضغط ا�ستثنائي,
ت�شري �إلى ّ
�رضرا �أو تهدي ًدا �شدي ًدا للأمن �أو ال�سالمة اجل�سدية للفرد
ت�شمل
�صدمة
مثل خربة ُم
ً
�أو لأفراد قريبني منه (مثل كارثة طبيعية �أو حادثة �أو معركة �أو هجوم �إجرامي �أو
اغت�صاب) �أو تغيري مفاجئ وغري معتاد يف الو�ضع االجتماعي و�/أو �شبكة الأفراد,
مثل فقدان �أحد �أفراد الأ�رسة يف كارثة طبيعيةُ .تعترب الأعرا�ض يف نطاق رد الفعل
الطبيعي ,وذلك يف ظل وجود حدة ال�ضغط .غال ًبا ما تظهر الأعرا�ض يف مدة ترتاوح
بني �ساعات وحتى عدة �أيام من ت�أثري املحفزات �أو الأحداث ال�ضاغطة ,وعاد ًة ما
تبد�أ يف ال�سكون يف خالل �أ�سبوع من بعد احلدث �أو بعد االبتعاد عن املوقف الذي
ي�شكل تهدي ًدا.
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ا�ضطرابات معينة
PTSD
�إن الـ  PTSDكيان �رسيري معروف جي ًدا ,وله روابط نف�سية مميزة.
تكوينه الوا�سع من جمموعات من الأعرا�ض,
لقد مر بنق�ض كبري ب�سبب ّ
أي�ضا ,وفيما يخ�ص
وامل�ستويات العالية من الإع��ت�لاالت امل�شرتكة ,و� ً
مكون
جمموعة فئة الـ  ,DSM-IVحلقيقة انه �أكرث من ّ 10,000
خمتلف من الـ  17عر�ض ,قد ي�ؤدي �إلى الت�شخي�ص به .لقد طلب العديد من
العلماء �أن ُيعيد الت�شخي�ص تركيزه على عدد �أ�صغر من الأعرا�ض اجلوهرية
(.)3,15
لقد اقرتحت الكثري من الدرا�سات �أن بداية ت�شخي�ص الـ ICD-10
للـ  PTSDمنخف�ض ب�شكل كبري (مثل  ,)16,17وقد مت اق�تراح بع�ض
املتطلبات الت�شخي�صية لل�ضعف الوظيفي ل ُت�ساعد يف تفرقة الـ PTSD
عن غريه من التفاعالت الطبيعية مع ال�ضغوط ال�شديدة ,بالإ�ضافة �إلى ذلك,
يقرتح النقد الذي يقوم على دالئل� ,إزالة اجلملة التي تقول ب�أنه “ ُيحتمل
�أن ت�سبب الأحداث امل�صدمة حمنة كبرية لدى كل �شخ�ص تقري ًبا”؛ وهو
التو�ضيح ب�أن الذكريات االقتحامية لي�ست مرادف ًا لإعادة اختبار الأمل يف
أي�ضا
أي�ضا ت�أكيد متزايد على �أهمية التجنب
املتعمد ,و� ً
الوقت احلا�رض ,وهو � ً
ّ
متييز وا�ضح �أكرث للبدايات املت�أخرة للـ .)PTSD (5,18وقد مت الأخذ يف
االعتبار لكل هذه االقرتاحات يف ت�شكيل املقرتح اجلديد.
ح�سن من ت�سهيل الت�شخي�ص و�أن يقلل
يحاول االق�تراح � ً
أي�ضا �أن ُي ّ
الإعتالالت امل�شرتكة ,وذل��ك عن طريق تعريف العنا�رص اجلوهرية للـ
 PTSDبدال من “املظاهر النموذجية” لال�ضطراب .يتكون �أول عن�رص
جوهري من �إعادة اختبار الأحداث ال�شديدة يف احلا�رض ,وذلك كما يت�ضح
بوا�سطة ذكريات اقتحامية حية ي�صطحبها اخلوف �أو الرعب �أو ا�سرتجاع
عرف ا�سرتجاع الأح��داث
الأح��داث �أو كوابي�س (�أنظر اجل��دول رقم ُ .)1ي ّ
بكونه ذكريات اقتحامية حية حيث مُيكن �أن يختلف �إعادة االختبار يف
احلا�رض عن الإح�سا�س العابر جتاه االنف�صال التام عن البيئة احلالية� ,أما
العن�رص اجلوهري الثاين فهو تفادي هذا التطفل ,وهذا كما ُي�ستدل عليه من
عالمات على ميول داخلية نحو جتنب الأفكار والذكريات� ,أو عالمات على
ميول خارجية نحو جتنب للأن�شطة �أو املواقف التي ت�أتي بذكرى املوقف
املُ�صدم� .أما العن�رص اجلوهري الثالث فهو �إح�سا�س �شديد بتهديد جاري,
وهذا كما ي�ستدل عليه عدم القدرة على النوم �أو انزعاج ُمبالغ فيه؛ وهذان
عر�ضان مييالن �إلى �أن يجتمعا م ًعا (.)19
كثريا عملية الت�شخي�ص و�أن تثري
�إن ت�أثري هذه التغريات هو �أن ُت�س ّهل ً
انتباه الأطباء ال�رسيريني �إلى تزامن حدوث الثالثة عنا�رص جوهرية اللذين
البد من تواجدهما م ًعا ,حيث يتم تقييم كل منهم بعر�ضني .قد ال يتم
أي�ضا معايري الـ  PTSDاملركب؛
ت�شخي�ص الـ � PTSDإذا توافر لدى الفرد � ً
حيث ي�شمل الأخري ت�شخي�صات تتكون من كل مظاهر الـ .PTSD

الـ  PTSDاملركب
�إن الـ  PTSDاملركب هو فئة جديدة من اال�ضطرابات التي تقدم
20
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و�صفًا مللف الأعرا�ض التي مُيكن �أن تظهر بعد التعر�ض ملوقف �ضغط واحد
دائما التعر�ض لأمر ما ُي�سبب �ضغط �شديد ذات طبيعة
ُم�صدم ,لكن يلي هذا ً
مطولة �أو �أحداث ُمعادية متعددة �أو متكررة ,والتي ال يكون االبتعاد عنها
ّ
بالأمر املمكن (مثل التعر�ض حلمالت الإبادة اجلماعية �أو �إ�ساءة جن�سية يف
�سن الطفولة �أو جتنيد الأطفال �أو عنف منزيل �شديد �أو تعذيب �أو ا�ستعباد).
ي�شتمل الت�شخي�ص املُقرتح على الثالثة مظاهر اجلوهرية للـ ,PTSD
بالإ�ضافة �إلى ت�شوي�ش يف جماالت الت�أثري واملفهوم عن الذات والأداء
االجتماعي .تعك�س هذه املجاالت الإ�ضافية وجود ا�ضطرابات ناجمة عن
�ضغوط ,وهذه ذات طبيعة ثابتة ودائمة وم�ستمرة وال ترتبط بال�رضورة
مبحفزات لها �صلة بال�صدمة عند ظهورها .يحل هذا النظام حمل تداخل فئة
الـ  ICD-10اخلا�صة “بتغيري ال�سمات الثابتة بعد املرور بخربة كارثية”,
والتي قد ف�شلت يف جذب االنتباه العلمي ومل ت�شتمل على اال�ضطرابات التي
مطولة يف فرتة الطفولة املبكرة .تقوم الأعرا�ض
تظهر من جراء �ضغوط ّ
املحددة املُقرتحة على �أبحاث حديثة ( )20,21و�آراء خرباء (.)22
ت�شمل امل�شكالت التي يف نطاق الت�أثري جمموعة من الأعرا�ض التي
تنتج عن م�شكالت يف التنظيم العاطفي ,مُيكن �أن يكونوا برها ًنا يف حاالت
رد الفعل العاطفي املُ�ضاعف �أو يف حاالت غياب العواطف �أو الهفوات يف
احلاالت االن�شقاقية ( .)23قد ي�شمل الت�شوي�ش ال�سلوكي حاالت انفجارية
بالتهور وتدمري الذات (.)24
تت�سم بالعنف و�سلوكيات تت�سم
ّ
ُت�شري امل�شكالت يف جمال مفهوم الذات عن �أفكار �سلبية قوية عن الذات
بكونها دنية �أو منهزمة �أو عدمية القيمة ,وقد تكون ُم�صطحبة مب�شاعر خجل
�أو ذنب �أو ف�شل عميقة وقوية ,وت�أتي هذه امل�شاعر ,مثال ,من عدم التغلب
على ظروف ُمعادية �أو عدم القدرة على منع حمنة عن الآخرين.
ميكن �أن يظهر الت�شوي�ش يف �سري العالقات يف عده طرق ،ولكن يت�ضح
يف املقام الأول ب�صعوبات يف ال�شعور بالقرب من الآخ��ري��ن .فيكون
ال�شخ�ص دائم التجنب ،ال�سخرية�،أو لديه القليل من العالقات �أو امل�شاركات
االجتماعية ب�شكل عام .وبدال من ذلك ،فان ال�شخ�ص قد يخترب �أحيانا
عالقات وثيقة ،و�شديدة ولكنه يواجه �صعوبة يف احلفاظ عليها.
مُيكن �أن يختلف الـ  PTSDاملركب عن ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية
( )BPDوذلك ب�سبب طبيعة جمموعة الأعرا�ض واالختالفات يف خطر
أي�ضا نوع العالج ال�لازم للح�صول على نتيجة جيدة.
�إ�صابة ال��ذات ,و� ً
ال يتطلب الـ  BPDوجود حدث ي�سبب �ضغط �أو �أن يتم ت�شخي�ص جوهر
�أعرا�ض الـ  ,PTSDفكِال هذه الأمور الزمة لت�شخي�ص الـ  PTSDاملركب.
وحتول الهوية و�سلوكيات انتحارية
يت�صف الـ  PTSDباخلوف من الهجر
ّ
متكررة؛ �أما يف حالة الـ  PTSDاملركب ,ال يكون عن�رص اخلوف من الهجر
ودائما ما تكون الهوية الذاتية �سالبة
�رضوري للت�شخي�ص بهذا اال�ضطراب,
ً
متحولة (.)22
ولي�ست
ّ

ا�ضطرابات احلزن املط ّولة
املطولة مبثابة ت�شخي�ص جديد مت اقرتاحه
�إن ا�ضطرابات احل��زن
ّ
لـ  ,ICD-11والتي ت�صف رد الفعل القوي وال�شديد نحو احلرمان .لقد
مت تعريفه بكونه منوذج من �أعرا�ض اال�شتياق ال�شديدة والقوية لعزيز ما
قد تويف� ,أو االن�شغال بهذا املتوفى .قد ي�صطحب رد الفعل هذا �صعوبات

يف تقبل �أمر املوت �أو ال�شعور بفقدان جزء من الذات �أو غ�ضب ب�سبب هذه
اخل�سارة �أو �شعور بالذنب �أو اللوم ب�سبب املوت� ,أو حتى �صعوبات يف
الدخول يف عالقات اجتماعية جديدة �أو غريها من الأن�شطة ,وذلك ب�سبب
هذه اخل�سارة.
وما هو مثري لالهتمام ,هو �أنه مُيكن ت�شخي�ص ا�ضطرابات احلزن
املطولة �إذا كانت الأعرا�ض ال تزال وا�ضحة بعد مرور مدة طبيعية من
ّ
احلزن يف غ�ضون الثقافة التي يعي�ش فيها املرء (مثل � 6أ�شهر �أو �أكرث من
بعد حدث املوت) وقوة رد فعل نحو حادث املوت تفوق املعايري الثقافية
أي�ضا �أن تتداخل الأعرا�ض مع قدرة املرء على الأداء (انظر
�أو االجتماعية ,و� ً
اجلدول رقم )1؛ ف�إذا كانت م�شاعر احلزن الطبيعية يف ثقافة املرء متتد �إلى
� 6أ�شهر ,فالبد �أن متتد املدة املطلوبة للت�شخي�ص بهذا اال�ضطراب بح�سب
هذه املدة اخلا�صة بالثقافة.
املطولة هي ا�ستجابة �إلى �أدلة متزايدة
�إن مقدمة ا�ضطرابات احلزن
ّ
عن وجود حالة وا�ضحة وواهنة ال مُيكن و�صفها ب�شكل مقبول بت�شخي�صات
الـ  ICDاحلالية .فبالرغم من �أن �أغلب النا�س ُيبلغون عن حدوث ت�سكني
جزئي من �أمل احلزن ال�شديد بعد حوايل � 6أ�شهر من حادث املوت� ,إال �أنه قد
يكون لدى ه�ؤالء الذين ي�ستمرون يف اختبار رد فعل احلزن ال�شديد فيما بعد
هذا الإطار الزمني� ,ضعف �شديد يف �أدائهم العام ( .)25لقد قامت العديد
من الدرا�سات حول العامل ,والتي ت�شمل الثقافات الغربية وال�رشقية,
بتعريف جزء �صغري ولكن هام عن الأفراد الثكلى ,والذين يتوافقون مع
هذا التعريف (.)26
هناك العديد من م�صادر الدالئل التي ت�ؤيد عر�ض ا�ضطرابات احلزن
املطولة ,وقد مت ت�رشيع هذا الكيان عرب نطاق وا�سع من الثقافات ,والتي
ّ
أي�ضا عرب املدة العمرية ( .)26وقد �أو�ضح
ت�شمل الأو�ضاع الغري غربية ,و� ً
املكون املركزي من ا�ضطرابات احلزن
عامل التحليل ,وب�شكل متكرر� ,أن
ّ
املطولة (�أي اال�شتياق �إلى املتوفى) يتميز عن الأعرا�ض الغري حمددة
ّ
للجزع واالكتئاب؛ فيخترب الأف��راد الذين يعانون من ا�ضطرابات حزن
أي�ضا ال�صحية ,والتي
مطولة العديد من امل�شكالت النف�سية اجتماعية و� ً
ّ
ت�شمل م�شكالت �صحية نف�سية �أخرى ,مثل االنتحار �أو �سوء ا�ستخدام عقاقري
ما �أو �سلوكيات �صحية �ضارة �أو ا�ضطرابات ج�سدية ,مثل ارتفاع �ضغط
أخريا,
الدم ومعدالت مرتفعة من ا�ضطرابات القلب والأوعية الدموية (ً � .)27
هناك اختالل وظيفي ع�صبي خا�ص ومن��اذج معرفية ت�أتي مب�صاحبة
املطولة (.)26,28
ا�ضطرابات احلزن
ّ
�أم��ا وفيما يخ�ص و�سائل العالج ,فال ت�ستجيب ا�ضطرابات احلزن
املطولة للعقاقري امل�ضادة لالكتئاب ,هذا بالرغم من �أن �أعرا�ض االكتئاب
ّ
املرتبط باحلرمان ت�ستجيب لهذا النوع من العقاقري ( .)29وما هو جدير
بالذكر هو �أنه قد ظهر �أن العالج النف�سي الذي ي�ستهدف �أعرا�ض ا�ضطرابات
املطولةُ ,يخفف من حدوثها ب�شكل �أكرث فاعلية من العقاقري التي
احلزن
ّ
ت�ستهدف االكتئاب (.)30
املطولة كت�شخي�ص الكثري من
لقد �أحدثت بداية ا�ضطرابات احلزن
ّ
اجلدل ,وذلك ب�سبب االهتمام ب�أمر كونها قد جتعل من رد الفعل الطبيعي
للحزن مر�ض ًيا ( .)31لقد در�ست جمموعة العمل هذه الق�ضية ب�شكل كامل,
و�أكدت على عدة نقاط؛ �أوال ,لقد مت و�ضع متطلبات الت�شخي�ص بكل حذر,
وذلك حتى تعترب اختالف العمليات “الطبيعية” و�أن جتلب االنتباه �إلى

العوامل الثقافية والقرينية .ثان ًيا� ,أن الت�شخي�صات تنطبق فقط على هذه
الأقلية (< )10%من الأ�شخا�ص الثكالى الذين ميرون ب�ضعف �شديد .ثالثًا,
لقد �أدركنا �أنه يوجد اختالفات ثقافية ملحوظة يف التعبري عن احلزن
والتي البد من اعتبارها عند قرارات الت�شخي�ص .راب ًعا ,قد يخترب الكثري
من النا�س ردود فعل متقلبة مل�شاعر حزن ُم�ؤملة ,وت�ستمر هذه �إلى ما يزيد
عن � 6أ�شهر من بعد موت �شخ�ص عزيز ,لكن لي�س من ال�رضوري �أن هذه من
املطولة الناجتة عن غياب عن�رصي
الأمور املُر�شحة ال�ضطرابات احلزن
ّ
ال�شدة وال�ضعف.
النتائج الوبائية تبني �أن ا�ضطرابات احلزن املطولة مت ّثل ق�ضية من
ق�ضايا ال�صحة العامة؛ فقد يعمل التعريف الدقيق للأ�شخا�ص الذين يعانون
من هذا اال�ضطراب على الإقالل من احتمال ح�صول املري�ض على العالج
الغري منا�سب� .إن توفري التدخالت املبنية على الدليل ,واملوجهة لأعرا�ض
املطولة ,قد تعمل على تخفيف احلمل وتقوية الأ�سا�س
ا�ضطرابات احلزن
ّ
املنطقي لإدخال هذا النوع من الت�شخي�ص.

ا�ضطرابات التكيف
لطاملا كانت ا�ضطرابات التكيف جمال فقري يف التعريف من بني
ُقدمة التي
كل جماالت الطب النف�سي ,وهذا ب�سبب الكثري من الأعرا�ض امل ّ
أي�ضا الغياب الن�سبي لل�صفات املميزة .ولطاملا كان
قد تكون م�شرتكة ,و� ً
ُيعترب هذا النوع من اال�ضطرابات �ضمن جمموعة اال�ضطرابات التي تتكون
من دون البداية ,والتي -ترتبط ب�أحداث �أو مواقف ُمغ�ضبة .غال ًبا ما ُيقدم
تعريف هذه الأح��داث املُرت�سبة الح ًقا ,وقد كانت ُت�ستخدم ا�ضطرابات
التكيف كفئة متبقية للمر�ضى الذين ال يتوافقون مع الفئة الت�شخي�صية
اخلا�صة با�ضطرابات االكتئاب �أو القلق� ,أو كت�شخي�ص م�ؤقت عندما ال
يت�ضح الأمر ما �إذا كانت ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة �أو ا�ضطرابات
املزاج� ,ستظهر �أم ال (مثل .)7,8
يركز اقرتاح الـ  ICD-11على فكرة �أن ا�ضطرابات التكيف هي رد
فعل غري ت�أقلمي ل�ضغوط نف�سية اجتماعية مُيكن تعريفها� ,أو حلدوث تغيري
يف احلياة ,ويتميز باالن�شغال بال�ضغط والف�شل يف الت�أقلم ,هذا كما تو�ضحه
جمموعة من الأعرا�ض التي تتدخل يف الأعمال اليومية ,مثل �صعوبة يف
الرتكيز �أو ت�شوي�ش عند النوم ,وغال ًبا ما تتواجد �أعرا�ض القلق �أو االكتئاب,
�أو م�شكلة يف ال�سيطرة على االنفعاالت  /ال�سلوك ,وغال ًبا ما تظهر الأعرا�ض
يف خالل ال�شهر الأول من بداية ال�ضغط ومتيل �إلى ال�سكون يف حوايل 6
�أ�شهر� ,إال �إذا ا�ستمر ال�ضغط ملدة �أطولُ .ي�سبب هذا اال�ضطراب �ضغوطً ا كبرية
و�ضعف يف الأداء االجتماعي �أو الوظيفي (.)32
تظهر ا�ضطرابات التكيف ب�أنها م�ستمرة مع عمليات الت�أقلم الطبيعية,
�إال �أنها تتميز عن عمليات الت�أقلم “الطبيعية” عن طريق عن�رص �شدة املحنة
وال�ضعف الناجت .وال ُيعترب مدى �شدة ال�ضغط عند الت�شخي�ص ,وهذا بعك�س الـ
 ,PTSDلكن مُيكن �أن تنتج ا�ضطرابات التكيف عندما ال تتوافق الأعرا�ض
بالكامل مع فئة الـ .PTSD
لي�س هناك دليل على �صحة ا�ضطرابات التكيف من النوع الفرعي,
�أو حتى فوائدها ال�رسيرية ,وهذا كما هو مو�صوف يف الـ ,ICD-10
وبالتايل فقد مت �إزاحة هذه يف الـ  .ICD-11قد يكون هذا النوع الفرعي
املجلة العاملية للطب النفسي
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م�ضلال ,وذلك عن طريق و�ضع الت�أكيد على امل�صطلح ال�سائد للمحنة و�إخفاء
القوا�سم املُ�شرتكة الكامنة يف هذا اال�ضطراب .ال تت�صل املجموعات الفرعية
أي�ضا بعالمات تكهنية معينة
مبجموعة و�سائل العالج املختارة ,وال ترتبط � ً
( ,)7فغال ًبا ما تكون املظاهر املميزة خليطً ا من �أعرا�ض عاطفية و�سلوكية
( ,)8وبالرغم من �أ�شمال �أعرا�ض ما �أو �إبعادها قد يكون بالأمر املهيمن� ,إال
�أنه غال ًبا ما تتواجد جميعها.

رد فعل ال�ضغوط ال�شديدة كنتيجة ال تت�سم بكونها ا�ضطرا ًبا
�إن رد فعل ال�ضغوط ال�شديدة كما هي مو�ضحة يف الـ ,ICD-10
بالأمر الغام�ض؛ فيقرتح م�سماها (“رد فعل”) وو�صفها الت�شخي�صي ب�أنها
وقتية ,لكن وجودها يف الف�صل اخلا�ص بالـ  ICD-10والذي يتحدث
عن اال�ضطرابات العقلية وال�سلوكية ,يجعلها �أم� ً�را مر�ض ًيا .يت�ضاعف
هذا االرتباك من جراء الوجود املتوازي لت�شخي�ص “ا�ضطرابات ال�ضغط
ال�شديدة” يف الـ  DSM-IVوالـ .DSM-5
تت�شابه ا�ضطرابات ال�ضغط ال�شديدة مع الـ  PTSDيف الكثري من
إنذارا للإ�صابة بالـ � ,PTSDإال
النواحي ,وكانت ُتعترب يف بع�ض الأحيان � ً
�أنها تختلف عنه فيما يخ�ص الأهمية الكُربى للأعرا�ض الف�صامية .مُيكن
�أن يتم الت�شخي�ص به يف الـ  ,DSM-5وذلك يف ال�شهر اخلام�س من بعد
التعر�ض ل�ضغط ,بينما مُيكن ت�شخي�ص الـ  PTSDبعد �شهر واحد فقط.
�إن ا�ستعرا�ض املحا�رضات املتاحة التي تتحدث عن ا�ضطرابات ال�ضغط
ال�شديدة ,قد �ألقي الكثري من ال�شكوك ,على فكرة �أنه عالمة جيدة عن حدوث
�إ�صابة الحقة بالـ  ,)PTSD (33قد تكون واحدة من الأ�سباب اجليدة
لإ�شمال ا�ضطرابات ال�ضغط ال�شديدة يف الـ  DSM-5هي احل�سا�سية
اخلا�صة جتاه االهتمام التعوي�ضي يف الواليات املتحدة ,وذلك يف �سياق
املطالبة التي من �ش�أنها �أن يتم توفريعالج ملن ال يعانون من ا�ضطرابات,
وحتى بعد التعر�ض خلربة �ضغط �شديدة عندما يكون هناك دليال قو ًيا على
تدخالت نف�سية �أ�سا�سية .ومع ذلك كان موقف منظمة ال�صحة العاملية
( )WHOهو �أن تكون الأمور املادية و�سيا�سة ال�سداد ق�ضايا م�ستقلة عن
تعريف املر�ض ,و�أنه لي�س من املفيد يف م�رشوع احلد من عبء املر�ض
العاملي �أن يكون هناك خلط بني الأمرين ( ,)34وبالتايل فلم يكن اعتبار
�أمور ال�سداد �أ�سبا ًبا وجيهة لتعريف رد فعل طبيعي بكونه ا�ضطرا ًبا.
وما هو �أكرث من ذلك ,هو �أنه فيما بني الـ  ICD-10والـ ICD-11
املُقرتح ,ال يوجد هناك حد �أق�صى �صارم من الوقت املحدود للـ PTSD؛
فمن املمكن �أن ُي�ستخدم هذا الت�شخي�ص يف خالل ال�شهر الأول من بعد
كاف و ُت�سبب �ضعفًا,
التعر�ض ل�صدمة ,يف حال �أن الأعرا�ض قوية ب�شكل ِ
وبالتايل ,ويف الـ  ICD-11ال يوجد هناك احتياج لت�شخي�ص ال�ضغوط
ال�شديدة على طول خط ا�ضطرابات ال�ضغط ال�شديدة التي يف الـ ,DSM-5
وب�صفة خا�صة مع الأخذ يف احل�سبان متطلبات الطبيب ال�رسيري بوجود
تقل�ص جوهري يف العدد الكلي للت�شخي�صات يف النظام الت�شخي�صي
(.)1,2
ويف نف�س الوقت� ,أظهر كِ ال من اخلربات ال�رسيرية واخلربات العامة �أنه
يوجد احتياج لفئة غري مر�ضية ,وذلك لتعريف جمموعة كبرية من ردود
الأفعال العاطفية العابرة واملعرفية وال�سلوكية واجل�سدية ,والتي حتدث
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مبا�رشة بعد حدث �ضغط �شديد ,مثل حدوث هجوم عنيف �أو كارثة طبيعية,
وبالتايل فقد اقرتحت جمموعة العمل �أن تو�ضع ردود فعل ال�ضغوط ال�شديدة
أمرا�ضا �أو ا�ضطرابات ,بل قد
يف الف�صل اخلا�ص باحلاالت التي ال ُتعترب � ً
تكون �سب ًبا يف مواجهة ال�صحة (ف�صل  Zيف الـ  ,)ICD-10فو�ضع ردود
�أفعال ال�ضغوط ال�شديدة يف هذا الف�صل اخلا�ص بالـ � ICD-11سي�سمح
للعاملني يف جمال ال�صحة ب�أن يح�صلوا على تدريبات تمُ ك ّنهم من �إدراك
وتقييم الأفراد الذين ميرون بهذا النوع من رد الفعل ,وذلك بدون الت�ضمنات
الأخرى التي ت�ؤدي �إلى تعريفها با�ضطرابات نف�سية .غال ًبا ما ت�ستفيد ردود
الأفعال هذه من تدخالت الطب النف�سي االجتماعي العملي ,ولي�س الطب
النف�سي وحده ,وي�شمل هذا الأمر النهج املُ�سمى حال ًيا الإ�سعافات الأولية
النف�سية ( .)35يعمل تعريف الـ  ICD-11لردود �أفعال ال�ضغوط ال�شديدة
على خماطبة االحتياجات التي يو�ضحها املعلقون الذين يجادلون
إمرا�ضا من ت�شخي�ص الـ  DSM-5ال�ضطرابات
للح�صول على و�سائل �أقل � ً
ال�ضغط ال�شديدة ,وذلك لو�صف وتعريف الأفراد الذين ميرون ب�ضغط �شديد
والذين قد يحتاجون �إلى م�ساعدة طبية (.)36
�إن و�صف الـ  ICD-11املُقرتح لرد فعل ال�ضغوط ال�شديدة ال يتوافق
تطور �أعرا�ض
مع املتطلبات التعريفية لال�ضطرابات النف�سية ,بل ت�شري �إلى ّ
عاطفية عابرة ومعرفية وج�سدية و�سلوكية ,وذلك كرد فعل �ضغط ا�ستثنائي
ي�شمل التعر�ض حلدث �أو موقف ذات طبيعة تهديدية �أو خميفة ,مثلاً  ,قد
ي�شتمل هذا على جرح حقيقي �أو تهديدي �أو �إ�ساءة للنف�س �أو ل�شخ�ص
قريب (مثل الكوارث الطبيعية واحلوادث واملعارك والهجمات الإجرامية
واالغت�صاب)� ,أو تغيري مفاجئ وغ�ير م�ألوف يف املو�ضع �أو ال�شبكة
خميم الالجئني.
االجتماعية للأفراد ,مثل االنتقال لدولة جديدة �أو ّ
قد ت�شمل �أعرا�ض رد فعل ال�ضغوط ال�شديدة الدوخة و�إح�سا�س باالرتباك
واحلزن والقلق والغ�ضب والي�أ�س وفرط الن�شاط واالن�سحاب االجتماعي
والذهول� .أما العالمات الال�إرادية للقلق (مثل عدم انتظام دقات القلب
والتعرق واحمرار الوجه) ,وتتواجد هذه العالمات م ًعا وقد تكون العالمات
ّ
الظاهرة ,فتظهر هذه العالمات يف خالل �ساعات �أو عدة �أيام من بعد ت�أثري
املُح ّفز �أو احلدث ال�ضاغط ,وتبد�أ تهد�أ ب�صفة عامة يف خالل �أ�سبوع من بعد
التعر�ض لهذه املوقف �أو هذا املُح ّفز �أو من بعد االبتعاد عن هذا املوقف
الذي مُيثل تهدي ًدا ,وذلك يف احلاالت التي يكون االبتعاد بالأمر املمكن.
وقد تقوى الأعرا�ض عندما ي�ستمر ال�ضغط �أو عندما ال مُيكن حله ب�سبب
طبيعته� ,إال �أن الأعرا�ض تخف ب�شدة يف خالل �شهر بالتقريب.
مُيكن �أن ت�ساعدنا هذه ال�صورة يف التمييز بني ردود �أفعال ال�ضغوط
ال�شديدة وردود الأفعال املر�ضية والتي تكون مرتبطة با�ضطرابات �أكرث قوة.
�إذا مل تبد�أ الأعرا�ض ت�سكن يف خالل �أ�سبوع من بعد البداية ,فالبد من الأخذ
يف االعتبار على وجود ا�ضطرابات التكيف �أو الـ  ,PTSDوذلك بح�سب
الأعرا�ض ,فبالرغم من �أن ردود �أفعال ال�ضغط ال�شديدة لدى الأفراد الذين
يطلبون م�ساعدة مُيكن �أن ي�صاحبها تدخالت �أ�سا�سية يف الأداء ال�شخ�صي,
بالإ�ضافة �إلى �ضغط �شخ�صي� ,إال �أن ال�ضعف لي�س من املظاهر الالزمة.

مقدمات الأعرا�ض التطورية
قد يظهر داء الـ  PTSDلدى �أفراد من خمتلف الأعمار� ,إال �أنه مُيكن

�أن يختلف رد الفعل جتاه الأح��داث امل�أ�سوية ب�سبب املراحل التنموية.
لقد قام فريق عمل الـ  ICD-11ب�إ�شمال موا�صفات مقدمة الأعرا�ض
اخلا�صة ب�سن الطفولة واملراهقة؛ فقد ت�شمل ردود الأفعال لدى الأطفال
ح��دوث اختالل معني وحالة اهتياج ونوبات غ�ضب وت�شبث وانطواء
أي�ضا �إعادة متثيل
اجتماعي وخوف االنف�صال وعدم الثقة يف الآخرين ,و� ً
�صدمة معينة ,مثل تكرار اللعب �أو الر�سم ومراودة �أحالم مزعجة �أو خماوف
أي�ضا الإح�سا�س ب�أن امل�ستقبل ق�صري
ليلية بدون حمتويات هامة ,وكذلك � ً
واالندفاع� .أما بالن�سبة للمراهقني ,ف�أن ال�سلوكيات التي تت�سم ب�إزاء الذات
�أو باخلطر ,فهي �أكرث انت�شارا ( ,)37,38و�أن البع�ض من هذه الأعرا�ض –
مثل التكرارية �أو تكرار اللعب �أو عدم ثقة عامة – �أكرث �شيوعية يف حاالت
املطولة بني الأطفال واملراهقني� .أما �أعرا�ض الـ PTSD
ا�ضطرابات احلزن
ّ
املركب ,مثل التقلبات العاطفية وامل�شكالت بني الأفراد ,فقد تكون �أكرث
ظهورا لدى الأطفال ,وذلك يف �صورة �سلوكيات ارتدادية �أو/و عدوانية
ً
جتاه الذات والآخرين� ,أما لدى املراهقني ,فتعاطي املخدرات وال�سلوكيات
أي�ضا ال�سلوكيات
اخلطرة (ممار�سة اجلن�س الغري �آمن والقيادة الغري �آمنة) و� ً
العدوانية ,قد تكون من الأمور الوا�ضحة مثل تعبريات التقلبات العاطفية
وامل�شكالت بني الأفراد (.)39

الت�شابه واالخ��ت�لاف ب�ين مقرتحات الـ ICD-11والـ
DSM-5
لقد مت اعتبار ا�ضطرابات ال�ضغط ال�شديدة والـ  PTSDيف الـ DSM-
 IVا�ضطرابات قلق؛ وقد �أختلق كِ ال من مقرتحات الـ  ICD-11والـ
 DSM-5جمموعة منف�صلة من اال�ضطرابات التي ترتبط بال�ضغوط ,وقد
�أرجحت جمموعة عمل الـ  ICDجتنب امل�صطلح املُ�ستخدم على مدى وا�سع
 لكونه قد ُي�سبب الكثري من الإرباك – وهو “ا�ضطراب مرتبط ب�صدمة”,وذلك يف حني �أن عد ًدا كبري من اال�ضطرابات قد تكون مت�صلة ب�صدمة (مثل
أي�ضا
االكتئاب وا�ضطرابات ا�ستخدام الكحوليات والعقاقري) ,بل وقد حتدث � ً
وم�صدمة .ويف حماولة نقل هذه
يف ظل غياب �أحداث حياتية �ضاغطة ُ
التفرقة مت اقرتاح امل�صطلح “ا�ضطرابات تت�صل ب�صفة خا�صة ب�ضغوط”,
وذلك لتق�سيم احلاالت يف الـ ICD-11التي مت و�صفها يف هذه املقالة.
يحتوي كِ ال من مقرتحات الـ  ICD-11وال��ـ  DSM-5على الـ
 PTSDوا�ضطرابات التكيف كجزء من هذا التق�سيم؛ و ُتق ّدم ا�ضطرابات
املطولة يف الـ  DSM-5بكونها “ا�ضطرابات احلرمان املركبة
احلزن
ّ
واملطولة” ,وذلك يف الق�سم الذي يتحدث عن اال�ضطرابات التي تتطلب
ّ
املزيد من الدرا�سة� ,أما ا�ضطرابات ال�ضغط ال�شديدة فقد مت االحتفاظ بها
يف هذه املجموعة التابعة للـ � ,DSM-5إال �أنه ب�إدراك عدم جتان�س ردود
�أفعال ال�ضغوط ,لن يتطلب الأمر جمموعة معينة من الأعرا�ض وال يق�صد
منها تقليد الـ .PTSD
قد ُيعترب التعريف اجلديد للـ  PTSDواخلا�ص بالـ  DSM-5بكونه
يقف بني ت�شخي�صات الـ  PTSDوالـ  PTSDاملركب ,والذي مت اقرتاحه
للـ  ,ICD-11يعمل و�صف الـ  DSM-5على تعريف جمموعة جديدة
من الأعرا�ض و ُي�ضيف ثالثة �أعرا�ض �إ�ضافية لفئة الت�شخي�ص ,مما ُي�شري
�إلى دالئل بحثية لتغيريات م�ستمرة يف امل�شاعر وال�سلوكيات ,وذلك بني

عينات الـ  .PTSDويف املقابل من هذا ,ت�ستجيب مقرتحات الـ ICD-
املوجة من التع ّقد والأعتالالت امل�شرتكة ,وذلك يف حماولة
 11للنق�ض
ّ
تعريف املظاهر اجلوهرية لال�ضطراب وت�سهيل التمييز بني الـ  PTSDعن
غريه من اال�ضطرابات النف�سية� .إن الهدف من هذا الق�صد هو تعزيز الفوائد
ال�رسيرية ومنع الت�شخي�صات الغري �أكيدة للـ  ,PTSDوذلك بالرتكيز ب�أكرث
حر�صا على جمموعة �صغرية من الأعرا�ض التي ي�سهل تعريفها ,ويف نف�س
ً
الوقتُ ,تق ّدم التغيريات التي ُيحدثها ال�ضغط والتي ت�ؤثر على ال�شخ�صية
وتنظيم العاطفة والأداء ال�شخ�صيُ ,تق ّدم يف الت�شخي�ص املنف�صل للـ
 PTSDاملركب .وما يجعل الأمر �أكرث �سهولة هو �أن ا�ستخدام الـ PTSD
اخلا�ص بالـ  ICD-11وت�شخي�صات الـ  PTSDاملركب بالتوازي,
�رسع من الإدراك العلمي
�س ُيق ّدم مكا�سب كبرية للأطباء ال�رسيريني و� ً
أي�ضا ُي ّ
لهذه اال�ضطرابات.

اخلامتة
لقد مت �إعطاء مهمة مراجعة موا�صفات اال�ضطرابات التي تت�صل ب�صفة
خا�صة بال�ضغوط ملجموعة عمل الـ  ,ICD-11وذلك يف �ضوء �أحدث
الدالئل العلمية ,وا�ستجابة للنق�ض الذي ّوجه على م�ستوى و�صف هذه
أي�ضا لتو�سيع الفائدة
اال�ضطرابات يف الـ  ICD-10والـ  DSM-IVو� ً
ال�رسيرية و�رشعية الت�شخي�صات .وكما قد الحظنا �ساب ًقا� ,أهتم الكثري من
هذا النق�ض بهيكل الأعرا�ض وقابلية الـ  PTSDللإكثار من الت�شخي�ص.
وبالرغم من الكثري من الأ�سئلة التي طُ رحت عن �رشعية الت�شخي�صات
من ثقافة لأخ��رى (� )3,4إال �أن��ه تتفق الكثري من الدالئل احلديثة مع
ا�ستنتاجات املجموعة العاملة,ب�أنه لدى الـ � PTSDرشعية كبرية تختلف
من ثقافة لأخرى( ,)40و�أن يكن هناك بع�ض االختالفات يف التقدمي .لقد
ا�ستنتجت املجموعة العاملة ب�أن الو�صف العاملي لهذه احلالة نافع من
الناحية ال�رسيرية وهام لل�صحة العامة ,وبينما تعرتف هذه املجموعة
العاملة بوجود اختالفات ثقافية� ,إال �أنه يوجد درجة عالية من الإجماع
على املظاهر اجلوهرية واملنفعة ال�رسيرية وتطبيق الت�شخي�صات املُقرتحة
من خالل جمموعة اال�ضطرابات التي تت�صل ب�صفة خا�صة بال�ضغوط
والتابعة للـ .ICD-11
حتتوي مقرتحات املجموعة العاملة على العديد من التغيريات فيما
يتعلق بالـ  ICD-10التي لها نتائج حمتملة لل�صحة العامة واحتياطات
العناية ال�صحية ,و�سيجد العاملون يف جمال ال�صحة النف�سية والذين
يعتنون بالناجني من الكوارث الطبيعية �أو تلك التي من �صنع الإن�سان �أو
كبريا العتبار ت�سمية غري ا�ضطراب
حتى من ال�رصاعات� ,سيجدون ت�شجي ًعا ً
لردود �أفعال ال�ضغوط ال�شديدة ,بدال من الت�شخي�ص الفوري لردود �أفعال
ال�ضغوط بكونها ا�ضطرابات نف�سية� ,سيعمل هذا التغيري على تو�ضيح �أكرث
لتعريف ردود �أفعال ال�ضغوط ال�شديدة يف الـ  ICD-10بكونها ردود
أي�ضا يعمل على التفرقة
�أفعال عابرة ,بل وغري مر�ضية ب�شكل �أ�سا�سي ,و� ً
بينها وبني مفهوم ا�ضطرابات ال�ضغوط ال�شديدة ,واملُ�ستخدم يف الـ
 DSM-IVوالـ .DSM-5
كبريا للت�شخي�ص,
يق ّدم التغيري املُقرتح لتعريف الـ  PTSDت�سهيال ً
وب�صفة خا�صة باملقارنة مع الآالف العديدة من االحت��ادات املمكنة
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للأعرا�ض التي ت�صلح للت�شخي�ص بح�سب الـ  DSM-IVوالـ ,DSM-5
ون�أمل �أن يقود هذا الأمر �إلى تو�ضيح �أكرب ل�صفات الأعرا�ض و حت�سني
التعرف على اال�ضطراب يف كِ ال من املوا�ضع املتخ�ص�صة والعناية الأولية.
�سينقاد الأطباء ال�رسيريون ,يف ظل مقرتحات الـ  ICD-11والتي
تلي حدث ُي�سبب �ضغطً ا� ,سينقادون �إلى االهتمام بثالثة �أن��واع مميزة
من الأعرا�ض اخلا�صة ,والتي �إذا ا�ستمرت و�سببت �ضعفًا ,قد ت�ؤدي �إلى
الت�شخي�ص بالـ  ,PTSDويف نف�س الوقت ,تهدف متطلبات الأداء ال�ضعيف
�إلى و�ضع عتبه مر�ضية مرتفعه ,باملقارنة مع الـ  ICD-10الذي يهدف
�إلى الرتكيز على الأفراد الذين يحتاجون �إلى تدخل طبي.
�إن ا�شتمال الـ  PTSDهو مبثابة رد فعل ملتطلبات الأطباء ال�رسيريني
لوجود �إدراكً ا �أكرب لت�أثريات ال�شدة امل�ستمرة لبع�ض ردود �أفعال ما بعد
التعر�ض ل�صدمة ,و�س ُيق ّدم هذا الت�شخي�ص عندما ي�صطحب جوهر مظاهر
الـ  PTSDت�شوي�ش قوي وم�ستمر يف تنظيم العاطفة والتنظيم الذاتي
قيما ,وذلك يف
والعالقة مع البيئة املحيطة ,قد يكون هذا الت�شخي�ص ً
املجموعات التي تتعر�ض مل�ستوى عايل من املحن ,مثل الناجني من
التعذيب �أو �ضحايا العنف اجلن�سي املتكرر.
�إن الرتكيز الكبري املُقدم الآن للـ  PTSDوالـ  PTSDاملركب ي�أتي
يف مقرتحات الـ  ICD-11مع اهتمام �إ�ضايف ُمق ّدم للت�شخي�صات
البديلة للأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون ل�ضغط ,وي�ضع الآن الو�صف املنقح
ال�ضطرابات التكيف ,ت�أكي ًدا �أكرث على وجود �ضعف ,وبالتايل ف�إن �إزالة
املجموعات الفرعية من اال�ضطراب التي مل تثبت �أهميتها� ,أ�ضعفت من
املطولة
أي�ضا مقدمة ا�ضطرابات احل��زن
الفائدة ال�رسيرية .ت�ستجيب � ً
ّ
لالحتياج ال�رسيري املُدرك والتمييز ب�أن الأف��راد قد يقت�ضون �شكال من
العالج يوجهه هذا النظام املعني من الأعرا�ض� .إن الهدف من هذا الق�صد
هو �أن يكون هناك �أتزان بني االحتفاظ با�ستمرارية طرق تق�سيم ال�ضغوط
يف فئات� ,أي تلك ال�ضغوط التي يعرفها الأطباء ال�رسيريون ,و�أخذ فر�صة
ملراجعتهم وتو�ضيحهم والتفرقة بينهم ,وذلك من خالل خدمة الفائدة
ال�رسيرية.
�أما اخلطوة التالية يف تطوير مقرتحات الـ  ICD-11لال�ضطرابات
التي تت�صل ب�صفة خا�صة بال�ضغوط� ,ستتطرح للمراجعة العامة والتعليق,
أي�ضا اختبار هذا املجال.
و� ً
�سيكون املراجعة والتعليق بوا�سطة الئحة بيتا اخلا�صة بـ ICD-
11
(http://apps.who.int/classification/icd11/
� ,)browse/f/enستقوم الدرا�سات اخلا�صة بهذا املجال باختبار
مدى قبول الأطباء ال�رسيريني والفائدة ال�رسيرية (مثل �سهولة اال�ستخدام
أي�ضا �رشعية م�رشوع التعريفات واملبادئ
ومدى �صالح التنا�سب) والدقة و� ً
التوجيهية للت�شخي�ص ,وب�صفة خا�صة باملقارنة مع الـ .ICD-10
�ستقوم منظمة ال�صحة العاملية با�ستخدام منهجني �أ�سا�سيني الختبار
هذا املجال ملقرتحات الـ  ,ICD-11وهما :املنهج ال��ذي يقوم على
�شبكة االنرتنت واملنهج الذي يقوم على املوا�ضع ال�رسيرية؛ ف�سيتم تنفيذ
اختبار املجال باالعتماد على �شبكة االنرتنت ,ب�شكل �أ�سا�سي عن طريق
�شبكة املمار�سة ال�رسيرية العاملية ,وتتكون ال�شبكة العاملية يف الوقت
ممار�سا يف جمال ال�صحة النف�سية والعناية
احلايل من �أكرث من 7,000
ً
الأولية ( ,)www.globalclinicalpractice.netوقد مت تخطيط
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درا�سة تقوم على اال�ضطرابات التي تت�صل بال�ضغوط ب�صفة خا�صة� .سيتم
تنفيذ الدرا�سات التي تقوم على الناحية ال�رسيرية ,عن طريق �شبكة املراكز
املتعاونة للدرا�سات امليدانية الدولية ,والتي قامت بتعيينها منظمة
ال�صحة العاملية.
ت�سعى جمموعة العمل �إل��ى التعاون مع الزمالء عرب العامل يف �أمر
أي�ضا يف �أمر حت�سني مقرتحاتهم اخلا�صة بالو�صف الت�شخي�صي
االختبار ,و� ً
لال�ضطرابات التي ترتبط بال�ضغوط يف الـ .ICD-11

�إعالن تن�صل
�إن كل من مايركري وبريوين وبريانت وكلويرتي وهوماين وجونز
وكاجي ورو�سيو و�سوما �سوندارام ووي�سل�س و�سوزوكي� ,أع�ضاء يف
املجموعة العاملة التابعة ملنظمة ال�صحة العاملية ,والتي تعمل على تق�سيم
اال�ضطرابات التي ترتبط ب�صفة خا�صة بال�ضغوط ,ويقوم ه�ؤالء بتقدمي
تقارير للمجموعة اال�ست�شارية العاملية التابعة ملنظمة ال�صحة العاملية,
وذلك ملراجعة اال�ضطرابات ال�سلوكية والنف�سية التابعة للـ ,ICD-10
و�أن كل من ريد وفان اومريان �أع�ضاء يف مكتب �سكرتارية منظمة ال�صحة
العاملية وق�سم ال�صحة النف�سية وتعاطي املخدرات ,و�أن كل من للو�سا
و�سوزا ووي�سبيكر ,هم �أوال مدعوين ر�سميني الجتماعات املجموعة العاملة.
�إن الأفكار التي مت طرحها يف هذه املقالة خا�صة بالعلماء الذين قاموا
بتقدميها ,وال متثل ال�سيا�سات الر�سمية �أو مواقف املجموعة اال�ست�شارية
الدولية �أو منظمة ال�صحة العاملية.
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PERSPECTIVE

Neurobiological advances identify novel
antidepressant targets

وجهة نظر

التقدم العصبي احليوي على تعريف أهداف جديدة مضادة لالكتئاب
يعمل
ّ
RONALD S. DUMAN
Laboratory of Molecular Psychiatry, Department of Psychiatry, Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA
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 وي�صطحبantagonist,
.)4( الناقل الع�صبي
جلوتامات
يفasزيادة
an يف
AMPA
agents
that act
AMPA
onist (2,3).
“burst” of
glutamate
by ketamine
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الـ NR2B والـ ,3/mGluR2 تنتج �إحداثًا �رسي ًعا للروابط امل�شبكية
يف مناذج القوار�ض ,و�أي�ضا لتحديد ت�أثرياتها ال�رسيرية لدى مر�ضى
االكتئاب.

�أهداف �أخرى تتعلق بالكيتامني
لقد قامت الدرا�سات عن الكيتامني وغريها من العوامل �رسيعة الت�أثري,
بتعريف �أه��داف �أخ��رى لتطوير العقاقري .وواح��دة من هذه هي العوامل
هاما يف
دورا ً
الع�صبية الغذائية امل�ستمدة من املخ ( ,)BDNFوالتي تلعب ً
بقاء اخلاليا الع�صبية يف مخ الإن�سان النا�ضج ,و�أي�ضا مرونة ردود الفعل
الع�صبية وامل�شبكية يف مناذج التعلم والذاكرة .تو�ضح درا�سات البحث
الأ�سا�سية �أن الأداء ال�سلوكي للكيتامني يحجب يف فئران  BDNFالطافرة,
والتي ت�شمل الفئران التي حتمل � اً
أ�شكال ب�رشية متعددة ,والـVal66Met 
يوقف �إفراز الـ ,)BDNF (2 وقد �أدى هذا الأمر �إلى �أن تقدمت العديد
بتقاريرا تقول ب�أنه قد �أنح�رص رد الفعل جتاه
من الدرا�سات ال�رسيرية
ً
الكيتامني لدى مر�ضى االكتئاب ذي �أليل  ,BDNF Metوقد �أكدت هذه
الدرا�سات �أي�ضا �أنه مُيكن �أن تنتج م�ضادات الـ BDNF رد فعل �رسيع
تطور م�ضادات جزيئات
ّ
وفعال م�ضاد لالكتئاب ,هذا بالرغم من �أن ّ
الـ BDNF ال�صغرية مل تنجح حتى يومنا ه��ذا .من الأه��داف الأخرى
التي مت تعريفها يف الدرا�سات التي قامت على الكيتامني هي كيناز 3
�سينثاز اجلليكوجني ( .)GSK-3يو�ضح هذا العمل �أن ت�أثريات الكيتامني
املتحول ,والذي
امل�ضادة لالكتئاب ال حتدث لدى الفئران ذي GSK-3
ّ
يوقف الف�سفرة التي ينتجها الكيتامني ومثبطات هذا الكيناز ( .)2يقرتح
هذا الأمر �أن مثبطات الـ GSK-3 تنتج رد فعل �رسيع م�ضاد لالكتئاب
يف النماذج ال�سلوكية ,وعلى الرغم من ذلك هناك احتياج �إلى درا�سات
�إ�ضافية تقوم باختبار ه��ذا االف�ترا���ض بدقة ل��دى النماذج املتع�رسة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ,هناك دليل ب�أن مركب �صغري من الكيتامني والليثيوم,
وهو مثبط الـ ,GSK-3  ينتج رد فعل �إ�ضايف وم�شبكي م�ضاد لالكتئاب,
ويكننا �أن نالحظ ت�أثريات م�شابهة مع مثبطات  GSK-3االنتقائية (.)6
مُ
ت�ؤكد هذه االكت�شافات �أنه مُيكن �أن ُت�ستخدم اجلرعات القليلة والآمنة من
الكيتامني كعالج �رسيع لالكتئاب ,وذلك يف حال �إحتادها مع الليثيوم.
من املمكن �أي�ضا �أن يعمل الليثيوم �أو غريه من مثبطات الـ  GSK-3على
تع�ضيد �أداء الكيتامني ,وذلك فيما بعد املدة التي ترتاوح بني �أ�سبوع وحتى
�أ�سبوعني ,والتي كنا نراها قبل حدوث انتكا�سة لدى مر�ضى االكتئاب.
بالإ�ضافة �إلى الكيتامني ,هناك دليل ب�أن ال�سكوبوالمني ,وهو من م�ضادات
م�ستقبالت امل�سكارين الغري انتقائي ,مُيكن �أن ينتج رد فعل �رسيع م�ضاد
لالكتئاب لدى مر�ضى االكتئاب ( .)7تو�ضح الدرا�سات البحثية الأ�سا�سية
�أن اال�سكوبوالمني يزيد �أي�ضا من �إ���ش��ارة ال  mTORامل�شبكية يف
الـ PFC و�أن ردود �أفعال ال�سكوبوالمني ال�سلوكية تتوقف �أما ب�سبب
م�ضادات م�ستقبالت الـ� AMPA أو مثبطات  mTORاالنتقائية (,)8
أي�ضا �أن ال�سكوبوالمني ُيزيد من اجللوتامني خارج
تو�ضح هذه الدرا�سات � ً
اخللية يف الـ  .PFCتو�ضح هذه الدرا�سات جمتمعة مع الدرا�سات التي
قامت على الكيتامني� ,أنه يوجد طريق م�شرتك للعقاقري امل�ضادة لالكتئاب
ال�رسيع الت�أثري .تجُ رى الآن درا�سات عديدة لتعريف �أيه من اخلم�س �أنواع
فرعية من م�ستقبالت امل�سكارين تدخل يف ت��أث�يرات ال�سكوبوالمني,
وبالتايل تق ّدم هدفًا لتطوير م�ضادات انتقائية ذات �آثار جانبية �أقل من
تلك التي ينتجها ال�سكوبوالمني.

ال�����س��ي��ت��وك�ين م���ا ق��ب��ل االل��ت��ه��اب��ي واالن��ف�لام��ا���س��وم
()Inflammasome
من املجاالت املثرية للذكر �أي�ضا هي االلتهابات وانح�صار ال�سيتوكني
الذي ُيزيد من االلتهابات .ت�أتي تقارير م�ستمرة عن الن�سب املرتفعة من
ال�سيتوكني الذي ُيزيد من االلتهابات ,والذي ي�شمل �أنرتليوكني  1بيتا
( )IL-1Bو IL-6وعامل �ألفا لنخر ال��ورم ( ,)TNF-αوذل��ك لدى
مر�ضى االكتئاب ( .)9بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ,لقد ب��د�أت درا�سات البحث
الأ�سا�سية يف تو�ضيح عملية االلتهاب ,والتي تكمن رواء تركيب و�إفراز
هذا ال�سيتوكني ,فت�رشح هذه الدرا�سات �أن ال�ضغط ُيزيد من تركيب و�إفراز
الـ pro-IL-1B والـ IL-6 والـ TNF-α يف اخل�لاي��ا الدبقية
ال�صغرية يف املخ ,و ُيزيد �أي�ضا من عملية  pro-IL-1Bو�صوال �إلى
النموذج النا�ضج ,وذلك عن طريق تن�شيط الكا�سبا�س  .)9( 1ت�شمل اخلطوة
الأخرية حتفيز م�ستقبالت البورينريجيك  ,P2X7والتي توجد على اخلاليا
الدبقية ال�صغرية وال�ضامة ,والتي ت�ؤدي �إلى تن�شيط القابلية لاللتهاب
يدعم الدور املُحتمل لل�سيتوكني املُح ّفز
وحمفزات الكا�سبا�س � .1إن ما ّ
لاللتهاب يف حاالت االكتئاب ,هو العديد من خطوط الدالئل فى درا�سات
بحث �أ�سا�سية ()9؛ �أوال ,ينتج التحكّم يف م�ضادات الـ� IL-1B أو تعادل
أثريا م�ضاد لالكتئاب يف مناذج انعدام التلذذ الناجت
الأج�سام امل�ضادة ,ت� ً
أي�ضا التحكم يف م�ضادات م�ستقبالت الـ P2X7 رد
عن �ضغط .ثان ًيا ,ينتج � ً
أي�ضا
فعل م�ضاد لالكتئاب يف النماذج التي تعاين من �ضغط �شديد ,و� ً
يف مناذج القلق وامل�ضادات الأخرى لالكتئاب .ثالثًا ,تو�ضح الدرا�سات
التمهيدية �أن الفئران ذوى الطفرة الواحدة يف �أحد مكونات االلتهاب
الأ�سا�سية (� )NLRP3أكرث مرونة لت�أثريات ال�ضغوط ال�شديدة ( .)9لقد زاد
الت�أكيد على الت�أثري املُحتمل ملجال البحث اجلديد هذا بوا�سطة الدليل ب�أن
ال�سيتوكني االلتهابي وذلك الذي ُيزيد من االلتهاب ي�شرتكان يف �أمرا�ض
�أي�ضية (داء ال�سكر) و�أمرا�ض القلب ,والتي لها معدالت عالية من االعتالالت
امل�شرتكة مع االكتئاب .تقرتح هذه االكت�شافات �أن ال�سيتوكني االلتهابي
وذلك الذي ُيزيد االلتهاب قد ميثلون رابطُ ا م�شرتكُ ا يف ال�ضغوط و�أمرا�ض
القلب وعدم االتزان الأي�ضي� ,أي هذه الأمور التي تقف وراء �أو ُت�ساهم يف
هذه امل�شكالت امل�شرتكة.

توجيهات م�ستقبلية
�إن الأهداف اجلديدة املتعلقة باالكتئاب ,والتي مت تعريفها بوا�سطة
درا�سات قامت على م�ضادات االكتئاب ال�رسيعة الت�أثري وال�سيتوكني الذي
ُيزيد من االلتهاب ,ن�أمل �أن تكون مبثابة �سب ًبا يف و�سائل عالج جديدة
و�رسيعة و�أكرث فاعلية وذات �آلية جديدة .من املحتمل �أن تظهر �أهداف
جديدة من جراء املزيد من الدرا�سات على الآليات الع�صبية احليوية التي
تقف وراء االكتئاب ورد الفعل جتاه العالج .هناك خطوات تقدم كبرية
تتميز بكونها �رسيعة ,وذلك ب�سبب ا�ستخدام جمموعة من التقنيات اجلديدة,
مثل املحفزات الب�رصية اجلينية للدوائر الع�صبية ,وو�سائل تت ُبع متطورة
لعمليات االت�صال التي تقف وراء اال�ضطرابات املزاجية (.)10,11تقدم
نهجا جي ًدا لتعريف املجموعات الفرعية املحددة
هذه الدرا�سات جمتمعة ً
للخاليا الع�صبية التي تنتج ت��أث�يرات م�ضادة لالكتئاب يف النماذج
القار�ضة ,و�أي�ضا الدوائر املمتدة التي تكمن وراء هذه الت�أثريات� ,سوف
يقود هذا الأمر �إلى �صفات �أخرى لنظام الناقل الع�صبي وزيادة الإ�شارة
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 وبالتايل يقدم �أهدافا جديدة لتطوير و�سائل,الذي يحدث داخل اخلاليا
 والتي ب�إمكانها �أن جتعل ُ�سبل االكتئاب املعطلة,عالج م�ضادة لالكتئاب
.�أن تبدو طبيعية
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PERSPECTIVE

وجهة نظر

Taking disease seriously
DSM الـin
فىDSM
املأخذ اجلاد لالضطرابات املصنفة
S. NASSIR GHAEMI
Mood Disorders Program, Tufts Medical Center, 800 Washington Street, Box 1007, Boston, MA 02111, USA

 وهما خرف الزهامير (والذي قد مت ت�سميته على �أ�سم زميل,�إن واحدة من �أهم الق�ضايا املثرية للجدل يف جمال علم النف�س هو كبريين فقط
One of the most contentious topics in psychiatry is the who had a chronic course beginning in old age, unlike
وقد
,مفهوم املر�ض؛ فقد يبدو الأمر غريبا �إذا قلنا �أنه ينبغي على التخ�ص�ص كرايبلني الذي كان يدر�س الأفراد الذين يعانون من �سلوكيات �شديدة
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be correct in two major diseases: Alzheimer’s dementia introversion, risk-taking) (6). These latter clinical pictures
منto نوع
 وهو,البوليميا (�شهية غري طبيعية/) وذلك لأنه قد مت �إثبات �صحة كالمه يف مر�ضني والقهم (ا�ضطراب الأكل,هذا لكرايبلني لي�س عادال
(named after Kraepelin’s colleague who worked on those
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may have a biological component, but they also have
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أ�سا�سا عند الن�ساء) واحلزن والتطرف فى
ا�ضطرابات الأكل التي حتدث � ً
�سمات ال�شخ�صية (الع�صابية و/االنب�ساطية /الإنطواء والتخاطر) ( ,)6قد
يكون لدى هذه ال�صور ال�رسيرية الأخ�يرة مكونات حيوية� ,إال �أن لديها
أي�ضا مكونات بيئية التي تكون مت�ساوية �إذا مل تكن �أكرب (بعك�س الأمرا�ض
� ً
النف�سية املذكورة ب�أعلى) ( .)7,8تقف املحن البيئية مبثابة �رشطً ا �أ�سا�س ًيا
لكرب ما بعد ال�صدمة .ولدى �أغلب الأ�شخا�ص الذين يعانون من ا�ضطراب
ال�شخ�صية احلدية حمن جن�سية تقف كم�سبب مر�ضي كبري وك�سب ًبا
�صورا
اجتماعيا (� .)9إن هذه ال�صور ال�رسيرية �صاحلة من ناحية كونها
ً
أمرا�ضا .من امل�شكالت
�رسيرية� ,إال �أنها غري �صاحلة من ناحية كونها � ً
الكربى مع الطب النف�سي املعا�رص هو �أنه بعد ظهور الـ DSM-III عام
 ,1980رف�ض علم ت�صنيف الأم��را���ض الأمريكي �أن مُي ّيز العمليات
املر�ضية عن ال�صور ال�رسيرية؛ فالإدعاء بكون املر�ض “غري نظري” ,فقد
مت تطبيق امل�صطلح “ا�ضطراب” على  400-300ت�شخي�ص ,وبالتايل
فالأطباء ال�رسيريني والباحثني غري واثقني من كون املر�ض ذاك �أو تلك
تفاحا �أحمرا ,فبالرغم من ا�شرتاكهما يف
(� .)10إن ال�سماء احلمراء لي�ست ً
اللون الأحمر �إال �أنهم خمتلفني ,لكن تظهر “اال�ضطرابات” الثنائية القطب
بكونها �شبيهة “با�ضطرابات” ال�شخ�صية احلدية ,وذلك جزئ ًيا ب�سبب
ا�شرتاكهما يف امل�صطلح “ا�ضطراب” ,والذي ي�ضعهما يف ذات امل�ستوى يف
علم الوجود ,وبالتايل يتغا�ضى عن حقيقة �أن حالة واحدة منهما لها
�صفات وراثية خال�صة ,بينما احلالة الأخرى �أقل من ن�صف وراثية ,وهذه
أي�ضا مناذج
احلالة الأخرية لها فيزيولوجيا مر�ضية بيولوجية كُ ربى و� ً
حيوانية مُيكن �إدراك��ه��ا� ,أم��ا احلالة الأخ��رى فلديها م�سببات مر�ضية
اجتماعية وفيزيولوجيا مر�ضية �أكرث حمدودية ولي�ست لها �أيه مناذج
أحمرا ,وبالتايل فقد �سبب
حيوانية ( .)6لي�ست ال�سماء احلمراء
ً
تفاحا � ً
امل�صطلح “ا�ضطراب” �إرباكً ا يف مهنتنا� ,إلى درجة �أننا ال ندعي الأمرا�ض
بحاالتها التي هي عليها ,بل باحلاالت التي لي�ست عليها� ,أو – وهذا �أكرث
�شيوعا – منيل �إلى رف�ض مفهوم املر�ض ومنار�س مهنتنا كما يحلو لنا,
ً
معللني ذلك – يف حال �س�ؤالنا – بكونها البيولوجيا االجتماعية النف�سية
فخرا بكونه
الأف�ضل ( .)11لقد �أنتج الـDSM-III 
ً
نظاما يدعوه قادته ً
“واقع ًيا” (� ,)12إال �أنه يعك�س يف حقيقة الأمر التنازل عن امل�س�ؤولية
العلمية؛ فنحن �إما نرف�ض مفهوم املر�ض �أو نقوم بتطبيقه بدون متييز,
ففي كِ ال احلالتني نحن ال ن�أخذ الأمر بجدية ,فال ميكن �أن يو�ضع جيلني
من �أك�ثر الأبحاث احليوية الفا�شلة يف علم م�سببات الأمرا�ض وتوالد
مر�ضا نف�سي ًا يكون
الأمرا�ض وعلم العقاقري ,عند �أرجل الطبيعة خللق
ً
معق ًدا ج ًدا بحيث نف�شل يف فهمه .علينا �أن نتمكن من لوم ذواتنا ,وذلك
لعمل ت�شخي�صات “واقعية” م�صطنعة بدون حماولة جادة لفهم الطبيعة,
وذلك لتعريف متى يوجد املر�ض ومتى ال يكون .لقد قام فان براغ بتحذير
مهنتنا هذه منذ عقدين م�ضوا� ,أي قبل �أن يتم �إنتاج الـ,)DSM-IV (13 
فلم يبدو قادتنا ال�سابقون يف الـ DSM-III والـ DSM-IV ب�أنهم
على دراية بهذه امل�شكلة ( ,)14والآن هم فقط يغلقون �أعينهم عنها .لقد
قامت الواقعية بقيادة االنتقائية احلالية ,حيث يقوم الأطباء النف�سيون
مبمار�سة مهنتهم كما يرغبون ,وذلك بح�سب �آرائهم ومعتقداتهم ال�شخ�صية,
بدال من ممار�ستها بكونها معرفة علمية تقوم بدورها يف توجيههم .لن
نتمكن من الو�صول �إلى هذا امل�ستوى من املعرفة العلمية �إال �إذا �أخذنا
مفهوم املر�ض بجدية يف الت�شخي�صات النف�سية .لي�س الغر�ض من هذا
النهج الذي يقوم على الأمرا�ض �أننا �سنفرت�ض �أن كل الت�شخي�صات النف�سية
مبثابة �أمرا�ض منف�صلة ,وذلك حيث قام الكثريون بانتقاد كرايبلني على
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هذا االفرتا�ض .لقد �صدق فان براغ ( )13يف قوله �أن التعريفات ال ُبعدية
قد تكون �أكرث مالئمة لبع�ض احلاالت ,مثل نقي�ضي ال�شخ�صية� ,إال �أن هذا
الأمر جتريبي ولي�س ت�صوري؛ فدعونا �إذا نقوم بالعمل العلمي و�أن نذهب
�إلى حيثما تقودنا املعلومات املتوافرة لدينا ,فبع�ض الأحيان �ستقودنا
�إلى الت�شخي�ص احلا�سم بوجود مر�ض ,وبع�ض الأحيان الأخرى �إلى كون
احلالة تطرف ُبعدي عما هو طبيعي .من الهام ج ًدا �أال نكون ُمعدمني ,وهذا
م���ا ح����دث م���ع ب��ع�����ض ال��ب��اح��ث�ين ال��ب��ي��ول��وج��ي�ين ( )13وبع�ض
النقاد املتخ�ص�صني يف �أم��ور ما بعد التعر�ض حلادثة ,التابعني للطب
النف�سي البيولوجي (� .)15سي�شري النقاد �إلى التاريخ الذي �شهد تعذي ًبا يف
الت�شخي�صات النف�سية ,وبرهن �أن م�صري كل التق�سيمات الت�شخي�صية هو
الف�شل ,وذلك ب�سبب �أن املر�ض النف�سى معقد ج ًدا ,مثل قوله �أنه بيولوجي
نف�سي اجتماعي (� )11أو “هجني” (� )15أو متعدد الأبعاد ( .)13بالطبع,
ال متثل الكثري من ال�صور ال�رسيرية النف�سية ,الأمرا�ض الب�سيطة ,بل الإدعاء
ب�أن كل من فعل ذلك قد مت دح�ضه من قبل التاريخ ( ,)2,16فقد مت متييز
الزهري الع�صبي ,يف الكثري من جوانبه ,عما نراه اليوم يف مر�ض الف�صام
ومتنوع ,وت�سبب فيه
�أو الثنائي القطب ,فقد كان معق ًدا ومتعدد الإعرا�ض
ّ
ممرا�ض (جني مر�ضي) واحد فقط .وبالتايل ف�أنا �أقف مع فان براغ يف �أمر
نهج معايري جمال البحث  )NIMH (RDoCيف افرتا�ض �أنه ينبغي
علينا �أن ن�ضع تركيزنا على الأب��ع��اد البيولوجية �أو النف�سية وحدها
قدميا
( ,)13,17و�سيظهر
التطور يف هذا النهج ,وهذا كما �أ�شار ويرنيك ً
ّ
التطور ال��ذي �سيتطلب �أتباع نهج علم
بع�ض
هناك
( ,)18لكن ال زال
ّ
ت�صنيف الأمرا�ض ال�رسيرية الفئوي ,والذي قام كرايبلني بتطويره ,والذي
مت �إثبات �صالحه يف الكثري من احلاالت املر�ضية ,بداية من مرجاجني
وحتى الزهامير وامللتوية (�أي نوع من البكرتيا لولبية ال�شكل).
لي�ست الق�ضية الرئي�سية هي الفئات يف مقابل الأبعاد ,بل هي العلم يف
مقابل الواقعية ( ,)2فهل ن�ستمر يف �إنكار �أولوية العلم يف �صالح املنفعة
الواقعية للمهنة ,كما ي�ؤيدها قادة الـ DSM-IV بو�ضوح ()12؟ �أم هل
نعود �إلى ملفات الطب العلمي ونبني ت�شخي�صاتنا على �أف�ضل العلوم حتى
يومنا هذا ,حتى �إذا كان بها حمدوديات و�أخطاء؟ لكن ,وبعد كل �شيء,
لي�ست احلقيقة العلمية �شي ًئا �أكرث من كونها �أخطاء مت ت�صحيحها؛ فال مُيكن
�أن ي�صل املرء �إلى احلقيقة �إذا كان يخ�شى اخلط�أ.
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وبو�ضوح ه�ؤالء الذين قد ف�شلوا يف نظام الت�شخي�ص خا�صتنا .وبينما �أن
ن�سبة كبرية من هذه احلاالت تتعايف بالعالج �أو بدونه� ,إال �أنه يوجد احتياج
�إلى تقييم ودعم حمدود الأمد و�أي�ضا عناية للكثريين� ,إال �أن خطر اال�ستمرار
والتقدم يف جمموعة فرعية �أ�سا�سية� ,أمر حقيقي� .إن هذا االحتياج �إلى
وجود عناية ي�سبق الو�ضوح يف الت�شخي�ص ,وهو الأمر املطلوب ملفاهيمنا
الت�شخي�صية احلالية والتي هي يف مراحلها املت�أخرة ,لكن �أن هذه الأمور
التي ت�ضع البداية التي ُتق ّدم من خاللها �إمكانية الدخول على العناية
ال�صحية يف نظام الرعاية ال�صحية النف�سية خا�صتنا تعاين من نق�ص يف
التمويل� .إن ما نحتاج �إليه هو منوذج هجني �أكرث ب�ساطة ومرونة ,مُيكنه �أن
يت�سع الأبعاد ,و�أن يق ّدم �إطار عمل فئوي ُمدرج ,يعمل على ت�سهيل التقييم
ويتحمل الغمو�ض وي�ص ّغر من حجم الو�صمة وذات منفعة للمر�ضى
املبكّر
ّ
املدرج ,والذي مت
ال�رسيري
النموذج
م
د
يق
والباحثني.
ال�رسيريني
أطباء
وال
ّ
ّ
تبنيه من الطب العام� ,إطار العمل هذا ( ,)2,4وي�ضع هذا النموذج جان ًبا,
احلدود الت�شخي�صية احلالية ,وذلك لي�شمل �أطياف اال�ضطرابات كاملةً ,والتي
ت�شمل �إ�ستمراريتها مع الأمرا�ض النف�سية لدى الأ�صحاء من النا�س ,ولت�ضع
تطور
ت�أكي ًدا ت�شخي�ص ًيا قو ًيا على الدرجة التي يقف عليها الفرد يف مرحلة ّ
النمط الظاهري ال�رسيري ,ويتم حتديد املرحلة بح�سب ُبعد �شدة الأعرا�ض
واملحنة والت�شوي�ش يف العالقات والأداء ,و�أي�ضا على م��دى �شدة هذه
التغيريات ,ه��ذا ب��دال م��ن �أي��ه حمتوى عر�ضي معني مُيكنه �أن ي�ضيف
خ�صو�صية يف قالب النموذج� .إن �إطار العمل هذا غنو�سي (مذهب الال�أدري)
ولي�س ت�شخي�صي ,وال��ذي مُيكنه �إدراك �أن اال�ستمرارية وتعدد الأمن��اط
الظاهرية للت�شوي�ش مُيكنه �أن يربر االحتياج �إلى م�ساعدة ,وذلك من منطلق
املزايا احلا�رضة ,و�أي�ضا على �أ�سا�س خطر التقدم �إلى �أمناط ظاهرية ثابتة
وم��ددة وم�ألوفة �أكرث ,هذا بينما يعرتف باالحتياج �إلى مزج النماذج
حُ
ال ُبعدية والفئوية ,وهو الأم��ر ال��ذي كنا ن�أمله يف الـ .DSM-5 يحمل
ُدرج احتمالية تقدمي �إطار عمل �أكرث منفعة للأطباء ال�رسيريني,
النموذج امل ّ
ولهذا الأمر يعرتف “باملنطقة الرمادية” اخلا�صة بالغمو�ض بني ما قد
يكون جمرد حمنة �أو ت�شوي�ش ب�سيط وعابر ,وما مُيكن �أن ُيثبت ب�أنه بداية
مر�ض نف�سى �شديد ,و�أي�ضا عبء ال�صحة العامة اجلوهري الرتاكمي ملا
مر�ضا دون العتبة .يق ّدم هذا النموذج �أي�ضا �إر�شادا
ُيعترب يف الوقت احلايلً ,
�أكرث مالئمة الختيار تدخالت عالجية ,وذلك للت�أكيد على �أن و�سيلة العالج
تطور
التي مت اختيارها تتنا�سب مع كِ ال من االحتياج ال�رسيري وخطر ّ
املر�ض ,بينما يقلل من خطر املبالغة يف العالج والت�أثريات املعاك�سة
الناجتة ,والتي ت�شمل ت�أثريات الإقالل من العالج ,ولدى جانب “الدخول
اللني” الت�أثري املُرحب به لتبديد و�صمة العار .تتعامل هذه العنا�رص مع
العديد من املخاوف التي يعبرّ عنها النقاد بكونها “ت�ضخم يف الت�شخي�ص”.
التدرج ال�رسيري ,يف حقيقة الأمر ,انكما�شً ا يف الت�شخي�ص ,وذلك يف
يق ّدم ّ
ريا يف جمموعة الفئات الت�شخي�صية� ,إال �أنها ال تقدم
تقدمي
ً
انخفا�ضا كب ً
�أعذارا ملد حدود العناية ال�صحية النف�سية �إلى �أق�صى الدرجات التي مُيكن �أن
تتدفق الفوائد منها ب�أمان وب��دون و�صمة العار ,وبالتايل تتغلب على
املخاطر� .إن هذا الهدف حرج ب�صفة خا�صة لدى ال�شباب الذين يتحملون
عبء الأحداث الأولية لال�ضطرابات النف�سية ,وبالتايل يخ�رسون الكثري من
جراء ت�أخر العالج �أو احل�صول على و�سائل عالج ب�سيطة ,هذا فيما يخ�ص
امل�سارات التنموية وحتقيق الأه��داف .ت�ضع العناية ال�صحية يف القرن
الواحد والع�رشين ,مزي ًدا من الت�أكيد على الطب ال�شخ�صي ,مع وجود هدف
ُدرج �إلى �أخذنا �إلى
تقدمي عالج منا�س ًبا للأفراد .يهدف الطب ال�رسيري امل ّ
�أقرب ما يكون من فروع الطب الأخرى و�أن مي ّهد الطريق �إلى وجود توقيع
دورا �أق��وى يف ت�شخي�ص الأف��راد ,وبالتايل �إلى وجود طب
حيوي ليلعب ً
�شخ�صي �أو طبقي يف الطب النف�سي ( .)2,14لقد قام باحثون ينتمون �إلى
مناطق متنوعة كتنوع علم اجلينوم (�أحد فروع علم الوراثة) وعلوم الأحياء
الع�صبية وعلم الأوبئة ,يف خالل العقدين ال�سابقني ,قاموا بتحويل �أفكارنا
عن اال�ضطرابات النف�سية ,والتي نعتربها الآن ا�ضطرابات املخ والنمو .وقد

أمرا �صعب املنال (� ,)16إال
جعل هذا التق ّدم مفهوم الطب النف�سي الوقائي � ً
ويكن �إدماجها
�أن الطب النف�سي الوقائي يتطلب �أدوات ت�ساعد على التكهن مُ
يف �إطار عمل ت�شخي�صي منا�سب ,وذلك لتقييم م�سار املر�ض وخطورته,
و�أي�ضا اال�ستجابة �إلى العالج .لدى النموذج ال�رسيري ا ُ
متيزه
�درج ,مع ّ
مل� ّ
لتطور اال�ضطرابات النف�سية عن الأمناط الظاهرية الغري متمايزة
ال�رصيح ّ
وحتى الأعرا�ض الوا�ضحة ,له �إمكانية �إر�شادية لت�سهيل اكتمال �إدراكنا
املتنامي للتوقيع احليوي للأمرا�ض النف�سية اجلينية والكيميائية احليوية
واحليوية الع�صبية ,وذلك يف �إطار عملنا الت�شخي�صي� ,سيكون هذا الأمر
مبثابة تق ّدم كبري ,لي�س فقط يف م�س�ألة الطب ال�شخ�صي ,بل �أي�ضا يف
�صالحية الت�شخي�صات النف�سية.
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 وهو الأمر الذي مُيكن, بعيدة كل ال ُبعد عن املثالية املري�ض �إلى غرف الطوارئ,بالعالج واخل�ضوع
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التعريفات واملقايي�س

يقول التفكري املثايل �أنه ينبغي على املر�ضى
�أن ي�أخذوا و�سائل العالج كما ي�صفها الطبيب
لهم و لكن ,غال ًبا ما ُيعترب االلتزام بالعالج ب�أنه
“جيد”� ,أو �أن ُيعترب املر�ضى “ملتزمني بالعالج”
فقط �إذا كانوا يتعاطون � 70أو  80%من العالج
تق�سم
املو�صوف لهم .حتاول بع�ض التقارير �أن ّ
�أمر االلتزام بالعالج بني العديد من الفئات التي
ت�شمل االلتزام الكامل وااللتزام اجلزئي وعدم
االلتزام ( ,)9لكن يحدث �أنه يف بع�ض احلاالت
التي يفقد فيها املري�ض  30%-20من عالجه,
�أن يكون هناك اعتبارات �رسيرية هامة ,بينما
ال يحدث هذا الأمر يف بع�ض احلاالت الأخرى.
تعمل بع�ض الأمور ,مثل نوعيه العالج وتكوينه
واجلرعة ومدى تكرار اجلرعة ,بالإ�ضافة �إلى
ال�صفات ال�شخ�صية ,مثل الأي�ض والقدرة على
امت�صا�ص العالج ومرحلة املر�ض ومدى �ضعف
املري�ض بحيث يتعر�ض لتكرار الإ�صابة باملر�ض
تطوره ,تعمل كل هذه الأمور على الت�أثري على
�أو ّ
�أث��ر بع�ض اجلوانب املعينة من ع��دم االلتزام
بالعالج ,وبالتايل فالبد �أن تختلف التعريفات
بح�سب كل حالة وبح�سب البيئة املحيطة.
وبالرغم من �أن��ه لطاملا كان مراقبة �أمر
االل��ت��زام بالعالج ق�ضية ك��ب�يرة يف العناية
ال�صحية� ,إال �أن مقدرتنا على التحديد الدقيق
لدرجة التزام مر�ضانا بالعالج ,بالأمر املحدود.
تق�سم الطرق املتاحة ملراقبة درجة االلتزام
ّ
بالعالج بني طرق مبا�رشة وطرق غري مبا�رشة
( ,)1ولكل طريقة عقباتها ,وال يوجد هناك
“معيار ذهبي” مقبول دول ًيا ,وهذا ما يقدمه
اجلدول رقم .1
ُيالحظ املر�ضى يف بع�ض املواقف وهم
يبتلعون عالجهم ,ويعمل ال�سائل �أو املكونات
املُذابة على ت�سهيل العملية ,وقد تق ّدم مقايي�س
م��دى ت��ركّ ��ز العقاقري يف ال��دم �أو غريها من
ال�سوائل اجل�سدية ,معلومات نافعة عن االلتزام
أي�ضا عن االختالفات الفردية يف �أمر
بالعالج و� ً
الأي�ض وامت�صا�ص الدواء ,لكن قد يبلغ م�ستوى
الدم الع�شوائي فقط عن جانب جزئي� ,إال �إذا قام
أي�ضا
الطبيب بدرا�سة �شاملة للمري�ض باملراقبة و� ً
درا�سة احلركيات الدوائية ,وذلك لتحديد عما
ينبغي �أن يكون عليه م�ستوى الدم عندما يكون
التزاما كامال بالدواء .قد ُي�ضاف
املري�ض ملتزم
ً
عالمة حيوية �إلى العقاقري ,وذلك كعملية �أخرى.
مُيكن �أن ُتعترب ه��ذه املناهج بالأمر الباهظ

جدول رقم  :1و�سائل ملراقبة االلتزام بالعالج وعقباته
الو�سيلة
تقرير املري�ض
ا�ستبيان التقييم الذاتي للمري�ض
دف�ت�ر ت��دوي��ن امل�لاح��ظ��ات ال��ي��وم��ي اخلا�ص
باملري�ض
تقرير �إخباري/ا�ستبيان
عدد �أقرا�ص الدواء
رد الفعل ال�رسيري/الآثار امل�ضادة
تقييم رد الفعل النف�سي
حقيبة النقاط
غطاء الـ MEMS
�صينية الأقرا�ص الإلكرتونية
تكرار الو�صفة الطبية/الأقرا�ص
مالحظة ابتالع القر�ص
قيا�س معدل العقاقري يف �سوائل اجل�سم �أو الدم
قيا�س العالمات احليوية
عالمة على �إمتام حدث ابتالع القر�ص /نظام
التقارير ال�صحية الرقمية

العقبات
ال ُيعتمد عليها (كثري الن�سيان ,يكذب)
ال ُيعتمد عليها (كثري الن�سيان ,يكذب)
ال ُيعتمد عليها (كثري الن�سيان ,يكذب)
ال ُيعتمد عليه (قلة املعلومات ,جمرد �آرائه ال�شخ�صية)
كثريا ,فقد ال ُيبتلع الدواء)
ال ُيعتمد عليها ً
ال ُيعتمد عليها ,حيث يتم حتديد وجود �أو غياب عوامل الفاعلية
والت�أثريات �أكرث من مرة
ال ُيعتمد عليه حيث يتم حتديد رد الفعل النف�سي �أكرث من مرة
ال ُيعتمد عليها �إلى حد ما ,فقد ال يتم ابتالع الأقرا�ص
ال ُيعتمد عليها �إلى حد ما ,فقد ال يتم ابتالع الأقرا�ص
ال ُيعتمد عليها �إلى حد ما ,فقد ال يتم ابتالع الأقرا�ص
ال ُيعتمد عليها �إلى حد ما ,فقد ال يتم ابتالع الأقرا�ص
م�صدر �صعب ,قد ي�ؤدي �إلى حدوث الكثري من ال�رصاعات
حتليل مقطع م�ستعر�ض فقط ,حت�سني االلتزام ال�سابق لزيارة
العيادة (االمتثال للرداء الأبي�ض)
حتليل مقطع م�ستعر�ض فقط ,وه��ذا ي�ساعد يف التخل�ص من
الإ�ضافات
يتطلب قبول رقاقة �إلكرتونية م�صغرة يف القر�ص وو�ضع
ُم�ستقبل على ال�صق على �ساق الرجل ,وهو بالأمر الباهظ حتى
يومنا هذا ولي�س متاح عامل ًيا

 – MEMSنظام مراقبة حادث �أخذ قر�ص الدواء
الثمن �أو قد تكون عبئا على كاهل املري�ض و�/أو
الطبيب ال�رسيري ,وعلى الناحية الأخرى ,هناك
بع�ض احلاالت يكون فيها مراقبة م�ستوى الدم
جزء هام من العالج ,مثل مع ا�ستخدام و�سائل
العالج ذات نافذة عالجية ثابتة و�/أو خطر
ت�سمم عام (مثل الليثيوم).
ت�شمل طرق املراقبة الغري مبا�رشة �س�ؤال
املري�ض مبا�رشة (وهي الطريقة الأ�سهل وغال ًبا
ما تكون غري جديرة بالثقة)� .إن قيا�س رد الفعل
النف�سي املرتبط بعقاقري معينة �أو ا�ستخدام
رد فعل عالج �رسيري ما كدليل على االلتزام
بالعالج ,واحدة من اال�سرتاتيجيات املُ�ستخدمة,
�إال �أنها حتمل الكثري من امل�شكالت .من املمكن
�أن تت�أثر احلالة ال�رسيرية بالعديد من العوامل
البعيدة عن و�سائل العالج ,ومثال ,قد ي�ستمر
البع�ض من مر�ضى الف�صام �أو اال�ضطرابات
الثنائية القطب بال �أعرا�ض ,وقد ميتد هذا الأمر
لعدة �أ�شهر �أو حتى �سنوات بدون عالج.
من الطرق ال�شائعة لتقييم االلتزام بالعالج
هي عد �أقرا�ص الدواء (�أي عدد الأقرا�ص املتبقية
يف ُعلبة العالج) ,لكن من ال�سهل �أن يقوم املري�ض
بالتخل�ص من بع�ضها �أو نقلها �إلى ُعلبة �أخرى,

وقد ُي�ساعد يف حل هذه امل�شكلة القيام بزيارات
مفاجئة �إلى املنزل� ,إال �أن هذا اجلهد باهظ الثمن
وال ُيرحب به يف الكثري من الأوقات� .إن ا�ستخدام
و�سائل املراقبة الإلكرتونية ,مثل نظام مراقبة
حدث �أخذ العالج ( )MEMSعن طريق غطاء
أي�ضا �إال �إنها
ُعلبة الدواء ,من الو�سائل ال�شائعة � ً
مكلفة ( ,)10فيعمل هذا اجلهاز على ت�سجيل
تاريخ ووقت فتح ال ُعلبة لكن ال ي�ؤكد هذا الأمر
�أن املري�ض قد قام ح ًقا بابتالع الدواء .وهناك
أي�ضا �صينية �أو ُعلبة الأقرا�ص الإلكرتونية,
� ً
وه��ذه ب�إمكانها ت�سجيل الوقت ال��ذي يتم فيه
فتح ال ُعلبة ,ثم يقوم بعد ذلك ب�إر�سال ر�سالة �إلى
طرف ثالث ُيخربه ب�أنه قد مت فتح ال ُعلبة (,)11
أي�ضا من
يتطلب هذا اجلهاز
ا�ستثمارا �أول ًيا وهي � ً
ً
الو�سائل ال�سهلة اال�ستخدام .لقد مت حديثُا تطوير
تقنية جديدة ُي�شار �إليها بنظام تقرير �صحي
رقمي ( ,)12ويت�ضمن هذا “عالمة على حدوث
فعل تناول الدواء” من الأقرا�ص الدوائية ,والتي
ُت�صدر �إ���ش��ارة معينة عند االت�صال بع�صارة
املعدة املنحلة بالكهرباء ,وتنتقل هذه الإ�شارة
عرب خاليا اجل�سد حتى ت�صل �إلى م�ستقبل �صغري
ُيحمل يف ال�صق يو�ضع على جذع القدم ,وبعد
املجلة العاملية للطب النفسي
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جدول رقم  :2درا�سات عدم االلتزام بالدواء لدى مر�ضى احلاالت الطبية ال�شديدة
(معلومات من )14
احلالة الطبية
داء ال�سكري
الأمرا�ض الرئوية
الأمرا�ض املعدية
�أمرا�ض كلوية يف املراحل الأخرية
ا�ضطرابات العني
الأمرا�ض املعدية
ا�ضطرابات الن�ساء والوالدة
ا�ضطرابات الأنف والأذن واحلنجرة
�أمرا�ض القلب
�أمرا�ض اجللد
الأمرا�ض التي تنتقل عرب اجلهاز البويل
أي�ضا عن طريق املمار�سة اجلن�سية
والتنا�سلي و� ً
�أمرا�ض ال�رسطان
ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي
التهاب املفا�صل
HIV/AIDS

عدد الدرا�سات
23
41
34
20
15
34
19
30
129
11

التزام ب�سيط بالدواء /عدم االلتزام بالدواء
32.5%
31.2%
26.0%
30.0%
27.4%
26.0%
25.2%
24.9%
23.4%
23.1%

17

23.0%

65
42
22
8

20.9%
19.6%
18.8%
11.7%

ذلك يقوم هذا اجلهاز ب�إر�سال عالمة �إلى تليفون
حممول تدل على وقت (وتاريخ) �أخ��ذ العالج.
وتخرج الرقاقة التي تدل على وقت �أخذ العالج
عن طريق الرباز ,و�أن الإ�شارة التي تطلقها تت�شابه
مع الإ�شارات التي يتلقاها جهاز ر�سم القلب ,وال
مُيكن �أن تخرج خارج ج�سد الفرد املُ�ستخدم .يقوم
التليفون املحمول بت�سجيل البيانات التي مت
حتديدها ,ثم حتويلها ب�صفة دورية �إلى ُم�ستقبِل
حممي بوا�سطة كلمة �رس ,وذلك با�ستخدام �شفرة.
يعمل جهاز املراقبة الال�صق هذا على ت�سجيل
بع�ض املقايي�س ,والتي ت�شمل �رسعة دقات
القلب وو�ضع اجل�سد والإفرازات اجللدية والن�شاط
اجل�سدي وخ�صائ�ص النوم.
هناك افرتا�ض �أ�سا�سي يقف وراء هذا النهج,
كبريا من عدم اللألتزام بالعالج,
جزءا ً
وهو �أن ً
وب�صفة خا�صة بني مر�ضى الأمرا�ض النف�سية
 /ا�ضطرابات التكيف ,لي�ست ب�سبب رف�ض واعي
و�إرادي لأخذ العالج ,و�أن �أيه تقنية مُيكن �أن
ُت�ساعد وت�ؤيد املر�ضى ومقدمي العناية لأن
يقوموا بدور �إخباري �أكرث عن حالتهم ال�صحية,
�ستق ّدم طريقة لتعزز االلتزام بالعالج .مُيكن �أن
ت�س ّهل املعلومات الدقيقة والتي ي�سهل الو�صول
�إليها ,واخلا�صة بنماذج املر�ضى الذين ي�أخذون
العالج ,هذه العملية ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,مُيكن
لعملية ربط املعلومات اخلا�صة بنماذج االلتزام
بالعالج مع مقايي�س ف�سيولوجية و�سلوكية لها
36
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عالقة بالأمر ,مثل النوم والن�شاط� ,أن ت�سمح
بامل�شاركة بكم �أكرب من املعلومات التي تخ�ص
احلالة ال�صحية والأهداف العالجية والت�أثريات
العالجية املعينة.
لقد اكت�شفت درا�سة ا�ستطالعية ,قامت على
مري�ضا بالف�صام واال�ضطراب الثنائي
28
ً
القطب� ,أن ه��ذا النهج معقول ومقبول لدى
املر�ضى ( ,)12ونحن ن�ست�شهد بهذا كمثال على
أي�ضا كباب
تقنيات املراقبة التي مُيكن �أن تخدم � ً
للمداخالت التي ب�إمكانها ت�سهيل عملية االلتزام
بالعالج ,بالإ�ضافة �إلى ذلك من املحتمل �أن
املزيد من التجديدات يف التقنيات �س ُتزيد من
ُتعزز هذه الفر�ص.
مُيكن �أن ُي�ستخدم تكرار الو�صفة الطبية
كمقيا�س لاللتزام بالعالج ,وبالرغم من �أنه قد
كانت هذه املعلومات يف �أول الأمر متاحة فقط
يف الأنظمة املغلقة ,مثل يف �أق�سام �أنظمة العناية
ال�صحية اخلا�صة ب�ش�ؤون املحاربني ومنظمات
الإدارة ال�صحية و�أنظمة خدمات الدفع الفردي
(امل�ساعدات الطبية للفقراء/امل�ساعدات الطبية
لكبار ال�سن)� ,إال �أن��ه قد مت حتقيق الكثري من
أي�ضا جتد �أن املعلومات
املحاوالت ( ,)13وهنا � ً
بها �أخطاء ,حيث �أن ملء ورقة الو�صفة الطبية
ال ي�ؤكد ب�أي �شكل من الأ�شكال على �أنه قد مت
ابتالع ال��دواء� ,إال �أن عدم تكرار ال��دواء عالمة
قوية على عدم االلتزام به ,من الهام �أن ننظر

�إلى تكرار الو�صفة الطبية مع مرور الوقت ,وذلك
بحيث نتمكن من �أنتاج �إمكانية قيا�س ,مثل
معدالت تكرار الو�صفة الطبية.

علم الوبائيات
تقول درا�سة حتليل ميتا ,قامت بالرتكيز
على الو�صفات الطبية التي يكتبها �أطباء غري
التمرن و�أتباع نظام غذائي
نف�سيني (والتي ت�شمل ّ
وتطعيم وغريها من الأمور ,بالإ�ضافة �إلى �أخذ
العالج) ( ,)14تقول �أن االلتزام بالعالج الذي
مت تعريفه يف الكثري من الدرا�سات� ,أعلى يف
حاالت الإ�صابة بالـ HIV (88.3%, 95%
 ,95.2%-CI: 78.9ثمانية درا�سات) ,يليها
يف حالة التهاب املفا�صل (95% ,81.2%
 22 ,89.0%-CI: 71.9درا�سة) .ثم يف حالة
ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي (95% ,80.4%
 42 ,86.2%-CI: 73.9درا�سة) ,ثم �أمرا�ض
ال����سرط��ان (-CI: 75.9 95% ,79.1%
65 ,84.2%درا�سة) .وق��د ت���راوح متو�سط
ن�سبة االلتزام بالعالج يف غريها من احلاالت
املر�ضية اجل�سدية من � 74إلى  ,77%وت�شمل
ه��ذه اال�ضطرابات اجللدية (95% ,76.9%
 11 ,85.9%-CI:66.5درا���س��ة) و�أمرا�ض
القلب (,79.8%-CI: 73.4 95% ,76.6%
 129درا���س��ة) ,والإم��را���ض املعدية (,74.0
 34 ,80.0%-CI: 67.5 95%درا�سة)� .أما
مر�ضى الأمرا�ض الرئوية (CI: 95% ,68.8%
 41 ,75.8%-58.5درا�سة) و�أمرا�ض ال�سكري
(23 ,75.8%-CI: 58.5 95% ,67.5%
درا�سة) كان لديهم �أقل معدالت االلتزام بالعالج
(( )14جدول رقم .)2
لقد �أقرت �أغلب الدرا�سات التي قامت على
مر�ضى نف�سيني على وجود معدالت عالية من
االلتزام ال�ضعيف بالدواء �أو بعدم االلتزام به على
الإطالق (جدول رقم  ,)3وقامت درا�سة قامت على
امل�ستفيدين من امل�ساعدة الطبية املُقدمة للفقراء
يف �سان ديجو بكاليفورنيا (,)N= 2,801
قامت بتقييم م��دى التزام املر�ضى بالعالج,
وذلك باالنتفاع من �سجالت ال�صيدليات ,فيما
بني عام  1998و ,2000فبا�ستخدام احليازة
الرتاكمية لتعريف �أمر االلتزام بالعالج ,وجدنا
�أن  24%من كل مر�ضى الف�صام ال يلتزمون
بالعالج (بن�سبة  ,)0.49-0.00وقد كان 16%
منهم يف فئة االلتزام اجلزئي (ن�سبة -0.50

جدول رقم  :3درا�سات حول عدم االلتزام بالعالج لدى مر�ضى ا�ضطرابات الذهان
جمتمعات الذهان

عدد املر�ضى

نوع الدرا�سة

و�سيلة القيا�س

الف�صام ,الرنويج ()15
الف�صام ,الواليات املتحدة ()16
الف�صام ,حتليل تلوى من خالل  39درا�سة ()17
الف�صام ,نيجرييا ()18
الف�صام ,املنتفعني من امل�ساعدات الطبية للفقراء ()19
الف�صام ,الواليات املتحدة ()20
الف�صام ,النوبة الأولى ,عام واحد ()21

280
876
 40-423لكل درا�سة
313
2801
63,214
400

طبيعية
طبيعية
خمتلطة
طبيعية
طبيعية
طبيعية
RCT

الف�صام ,الواليات املتحدة ()22
الف�صام ,فرن�سا ()23
ا�ضطرابات الذهان ,حتليل تلوى يف  86درا�سة ()24
الذهان ,ا�سرتاليا ()25
الف�صام,النوبة الأولى ,عام واحد ()26

34,128
291
23,796؛ 20-2257لكل درا�سة
1825
498

طبيعية
طبيعية
خمتلطة
طبيعية
RCT

الف�صام ,النوبة الأولى ,عام واحد ()27

151

RCT

الف�صام ,حاالت �شديدة ,يف خالل �شهرين من تفاقم
احلالة ()28
الف�صام ,حاالت �شديدة ,ثابتة ,عام واحد ()29

300

RCT

365

RCT

الف�صام ,حاالت �شديدة ,ثابتة ,عامني ()30

337

RCT

الف�صام ,حاالت �شديدة ,بعد املرور بانتكا�سة �شديدة,
عام واحد ()31
الف�صام ,النوبة الأولى> ,عامني ()32

1294

RCT

555

RCT

تركيز امل�صل
تقرير ذاتي
خمتلط
تقرير ذاتي
�سجالت دوائية
�سجالت دوائية
عدم اال�ستمرار يف العالج
بعك�س الن�صائح الطبية
�سجالت دوائية
تقرير ذاتي
خمتلط
تقرير ذاتي
تقرير مقيا�س املالحظة
والإخبار
االن�����س��ح��اب م��ن ال��درا���س��ة
ب�سبب عدم الر�ضا (تقرير
ذاتي)
االن�����س��ح��اب م��ن ال��درا���س��ة
ب�سبب عدم االلتزام بالعالج
االن�����س��ح��اب م��ن ال��درا���س��ة
ب�سبب عدم الر�ضا
االن�����س��ح��اب م��ن ال��درا���س��ة
ب�سبب عدم الر�ضا
االن�����س��ح��اب م��ن ال��درا���س��ة
ب�سبب عدم الر�ضا
االن�����س��ح��اب م��ن ال��درا���س��ة
ب�سبب عدم الر�ضا

التزام �ضعيف بالعالج/عدم االلتزام
بالعالج
58.4%
48.4%
40.5%
40.3%
40%
40%
( 37.1%تقدير كابالن مري) 28.8%
(بيانات �أولية)
36.0-37.1%
30.0%
25.8%
11.8%
11.6%
11.3%
8.0%
4.1%
3.7%
3.0%
2.3%

 – RCTجتارب ع�شوائية حُمكمة

 ,)0.79و�أن  19%منهم كانوا ُيكرثون من
تكرار ال��دواء (ن�سبة >  .)19( )1.10وبح�سب
املعلومات الدوائية اخلا�صة ب�شئون املحاربني
عالجا م�ضاد للذهان
للمر�ضى الذين قد تلقوا
ً
فيما بني  1998و ,)N= 63,214( 1999وقد
ظهرت ن�سبة االلتزام ال�ضعيف بالعالج (والذي
مت تعريفه بكونه ن�سبة حيازة الدواء < )0.8لدى
 40%من املر�ضى ( ,)20وقد ا�ستخدمت درا�سة
أي�ضا املعلومات اخلا�صة ب�شئون
�أخرى (ً � )22
املحاربني منذ العام امل��ايل 2003-2000
( ,)N= 34,128ونف�س تعريف عدم االلتزام
بالعالج ,واكت�شفت هذه الدرا�سة �أن االلتزام
ال�ضعيف بالعالج قد ظهر لدى 37.1%-36.0
من املر�ضى (ن�سبة حيازة �ضعيفة للعالج لدى
املر�ضى الذين ال يلتزمون ب�أخذ العالج ,وذلك
يف خالل عام الدرا�سة� .)0.47-0.42 :إن ما
يثري االهتمام هو �أن العلماء قد اكت�شفوا �أن عامل
االلتزام بالدواء يت�أرجح من وقت لآخ��ر ,لدى

الكثري من املر�ضى .وب�صفة عامة ,يجد 61%
من املر�ضى م�شكالت يف االلتزام بالعالج ,وذلك
يف خالل مدة ت�صل �إل��ى �أربعة �سنوات ,ولدى
 18%منهم التزام �ضعيف بالعالج ,بينما ت�صل
ن�سبة من يلتزمون بالعالج ب�شكل غري مت�سق �إلى
حوايل  ,43%و 39%يلتزمون بالعالج ب�شكل
جيد (.)22
لقد ق��ام الك��رو و�آخ���رون ( )17مبراجعة
ال��درا���س��ات التي مت ن�رشها فيما بني 1980
و 2000والتي قامت بتعريف عوامل اخلطر
التي تكمن وراء ع��دم االل��ت��زام بالعالج لدى
مر�ضى الف�صام ,وقد ا�شتملت هذه الدرا�سات على
معلومات م�أخوذة من  15درا�سة م�ستعر�ضة
و 14احتمالية و 10درا�سات ذات �أثر رجعي,
أي�ضا مبتو�سط عدد مر�ضى ي�صل �إلى 80+110
و� ً
لكل درا�سة (متو�سط = ,80مدى=)423-40
وقد كان متو�سط ت��ردد عدم االلتزام بالعالج
عرب هذه الدرا�سات( 40.5% ,متو�سط= ,40%

املجال=  ,)72%-4وعند حتليل فقط الع�رشة
درا�سات التي قام فيها متدربون بقيا�س ن�سبة
أي�ضا التي مت فيها تعريف
االلتزام بالعالج ,و� ً
االلتزام بكونه “�أخذ العالج الذي ي�صفه الطبيب
ب�صفة منتظمة” ,كان متو�سط ت��ردد االلتزام
امل��وزون ( 41.2%متو�سط=  ,39%املجال
=  .)55.6%-20.0وعندما مت حتليل فقط
اخلم�سة درا�سات التي قامت بتعريف االلتزام
بالعالج بكونه “�أخذ العالج الذي ي�صفه الطبيب
على الأقل  75%من املدة” ,كان متو�سط تردد
االلتزام بالعالج املوزون ( 49.5%متو�سط =
 ,47.0%املجال = .)17( )55.6%-37.7
لقد قام نوزي و�آخرون ( )24مبراجعة منهجية
للدرا�سات التي �أق��رت بعدم ال��ت��زام املر�ضى
بالعالج واملواعيد مع الطبيب يف املوا�ضع
االجتماعية ,وق��د ك��ان متو�سط ع��دم االلتزام
بالعالج املوزون الكلي بح�سب تعريف الدرا�سة
 ,)29.1%-CI:22.5 95%( 25.8%وذلك
املجلة العاملية للطب النفسي
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جدول رقم  :4العوامل التي ترتبط بعدم االلتزام بالعالج
خ�صائ�ص املري�ض
النوع ,الفئة العمرية ,ال�ساللة
امل�ستوى التعليمي
احلالة االجتماعية واالقت�صادية
املعرفة
�إدراك االحتياج �إلى عالج (الب�صرية)
احلافز
املعتقدات عن خماطر العالج وفوائده
اخلربات ال�سابقة« /التحوالت»
تاريخ االلتزام بالعالج
الو�صمة الذاتية
خ�صائ�ص املر�ض
مدة املر�ض (النوبة الأولى ,ال�شدة)
مرحلة املر�ض (ال�شدة ,الإعالة وغريها)
نوع الأعرا�ض وال�شدة (مثل الأعرا�ض ال�سلبية واالكتئاب
وانهيار الروح املعنوية
الأداء املعريف
غياب الإدراك
نوع العقاقري املُ�ستخدمة
االعتالالت امل�شرتكة
ن�سبة املقاومة
احتمالية وجود فرتات تغيب فيها االعرا�ض �أو «فرتة
�سكون االعرا�ض”
اخل�صائ�ص العالجية
الكفاءة (اعتبار جماالت خمتلفة)
الفاعلية
ت�أثريات معادية (تتعلق باملري�ض)
نظام التو�صيل/الت�شكيل
تردد اجلرعات
التكلفة�/إمكانية الدخول
خ�صائ�ص مقدم العناية/النظام/العالج
التحالف العالجي
الرتدد على العالقة مع الأطباء ال�رسيريني وعالقتها

يف  86درا�سة م�شتملة ( 71%احتمالية29% ,
م�ستعر�ضة) م��ن ال��والي��ات املتحدة ()44%
و�أوروب����ا ( )36%ومناطق �أخ���رى (,)20%
مري�ضا
وقد ا�شتملت هذه الدرا�سات 23,796
ً
( 440.4+253.8لكل درا�سة ,متو�سط = ,103
املجال=.)2257-20
وق��د ظهرت ن�سبة ع��دم االل��ت��زام بالعالج
�أو عدمه يف درا�سات حديثه بكونه 48.4%
(الواليات املتحدة ,على ال�صعيد الوطنيN= ,
 ,876تقرير ذاتي) ( ,)16و�( 11.8%أ�سرتاليا,
 ,N= 1825تقرير ذات��ي) ( ,)25و40.3%
(نيجرييا ,N= 313 ,تقرير ذات���ي) (,)18
38
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خ�صائ�ص مقدم العناية/النظام/العالج (تابع)
مدة العالج (املا�ضي واملتوقع)
تع ّقد الإدارة
�إمكانية الدخول على اخلدمات وترابطها
�إمكانية الدخول على و�سائل العناية
ا�ستمرارية العناية
ال�سداد املايل
القدرة على مراقبة االلتزام بالعالج
توفري التعليم النف�سي
�إت��اح��ة املتخ�ص�صني املتدربني يف ال��ع�لاج النف�سي
االجتماعي
تقييم معوقات االلتزام بالعالج
�إمكانية الدخول على �أ�ساليب بديلة (مثل م�ضادات
الذهان الطويلة الأمد والتي ت�ؤخذ عن طريق احلقن)
مدى تع ّقد الإدارة
خ�صائ�ص الأ�رسة  /مقدمي العناية
طبيعة العالقة
�إدراك االحتياج �إلى عالج (التب�صرّ )
املعتقدات عن خماطر العالج وفوائده
املعرفة واملعتقدات وال�صفات املن�سوبة
اال�شرتاك يف التعليم النف�سي
اال�شرتاك يف مراقبة االلتزام بالعالج
الو�صمة
اخل�صائ�ص البيئية
البيئة اجل�سدية
م�ستوى املراقبة
الرتتيب
الأمان واخل�صو�صية
الو�صمة
نظام دعم عائلي
خ�صائ�ص م�صادر �أخرى
املاديات
و�سائل املوا�صالت

و( 30%فرن�سا ,N= 291 ,تقرير ذاتي) ()23
و( 58.4%الرنويج ,N= 280 ,تركز امل�صل)
(( )15انظر اجلدول رقم  ,)3وبالتايل فترتاوح
كثريا �صور عدم االلتزام بالعالج ,و ُيحتمل �أنها
ً
تعك�س وجود اختالفات يف املجتمع امل�ستهدف
والتعريفات وط��رق القيا�س ,لكن ,وم��ا يثري
االهتمام� ,أن الدرا�سات التي ت�ستخدم طرق
قيا�س �أكرث �رصامة ,مثل عد الأقرا�ص واملراقبة
الإلكرتونية وم�ستوى العقاقري يف الدم ,متيل �إلى
الت�أكيد على وجود ن�سب عالية من عدم االلتزام
بالعالج ( ,)14,15,23,33بالإ�ضافة �إلى ذلك
أي�ضا
�أن مدة املتابعة ت�ؤكد وب�صفة خا�صة � ً

الرتددات امللحوظة يف عدم االلتزام بالعالج.
ت�سمح لنا موا�ضع التجارب املُحكمة �أن
نقيم ال��ت��زام املر�ضى بطرق احتمالية ,وهذا
بعك�س الدرا�سات الواقعية ,مثل عد الأقرا�ص
�أو م�ستوى الدم ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,وحيث �أن
�صفات املر�ضى معروفة بالتف�صيل (والتي
ت�شمل الدميغرافية االجتماعية واالختالفات
الت�شخي�صية والبيولوجية) ,فمن ال�سهل �أن
نقوم بفح�ص العالمات املُحتملة لعدم االلتزام
بالعالج ,لكن م��ن املحتمل �أن يكون هناك
حتيز عند االختيار؛ فالبد للمر�ضى الذين مت
ّ
تطويعهم لالختبارات �أن مي��روا باختبارات
الر�ضي واخل�����ض��وع ,وبالتايل فمن املحتمل
التزاما و�أن يكون لديهم �أداء معريف
�أنهم �أكرث
ً
جيد ,وم��ا هو �أك�ثر من ذل��ك� ,أن اال���ش�تراك يف
جتارب حُمكمة ُيغيرّ من العلوم البيئية اخلا�صة
بتو�صيل العالج واخل�برات .مييل املر�ضى يف
االختبارات ال�رسيرية �إلى ا�ستقبال �أنواع �أكرث
وخمتلفة من االهتمام ,وذلك �أكرث من املر�ضى
يف مراكز العناية التقليدية ,مثل قيا�س معدالت
االلتزام بالعالج وتذكري مبواعيد فرتات التقييم
ال�رسيرية/البحثية� ,أو وج��ود احتياطي من
العالج املجاين ( ,)1,34,35بالإ�ضافة �إلى
ذلك ,غال ًبا ما ُيقا�س االلتزام بالعالج فقط بني
املر�ضى الذين يوا�صلون يف التجارب ,بينما
هناك احتماالت �أن ين�سحب املر�ضى الذين ال
يلتزمون بالعالج ,وال ُيتابعون الدرا�سة .يف
�سجل املر�ضى الذين
حقيقة الأم��ر ,غال ًبا ما ُي ّ
ين�سحبون من الدرا�سة ب�سبب ع��دم التزامهم
بالعالج ,ب�أنهم “قد �سحبوا موافقتهم”� ,أو “قرار
املري�ض” وغال ًبا ما ال يتم درا���س��ة �أ�سباب
االن�سحاب بالتف�صيل ,وبالتايل ,ولعدة �أ�سباب,
من العدل �أن نقرتح �أن االلتزام بالعالج يحظى
بن�سبة عالية يف التجارب ال�رسيرية� ,أكرث من يف
مراكز العناية التقليدية.
لقد كانت ن�سب املن�سحبني يف درا�سات
الإع��ال��ة احلديثة الطويلة الأم��د ,والتي قامت
على مر�ضى الف�صام ,كانت قليلة ,حيث مُيكن
�أن ت�صل �إلى  ,N=555( 2.3%مر�ضى النوبة
الأولى من الذهان2 > ,مدة عام) ( ,)32و3%
( ,N= 1294مر�ضى �أمرا�ض �شديدة بعد حدوث
انتكا�سة ,مدة عام واحد) ( ,)31وN=( 3,7%
 ,337مر�ضى يت�صفون بثبات حالتهم ال�صحية,
ع�لاج عن طريق الفم ,م��دة ع��ام واح��د) (,)30
و� ,N= 365( 4.1%أمرا�ض �شديدة تت�صف

بالثبات ,مدة عام واح��د) ( ,)29وN =( 8%
 ,300مر�ضى يت�صفون بعدم ثبات حالتهم
ال�صحية يف خالل �شهرين من تفاقم حالتهم
ال�صحية ,عالج عن طريق الفم ,مدة عام واحد)
( ,)28و ,N= 151( 11.3%مر�ضى النوبة
الأول���ى م��ن امل��ر���ض ,م��دة ع��ام واح���د) (,)27
و ,N= 498( 11.6%مر�ضى النوبة الأولى
من املر�ض ,مدة عام واحد) (( )26انظر اجلدول
رقم  ,)3لكن ال ت�شمل هذه الأمثلة حاالت �أو�سع
من عدم االلتزام بالعالج.
لقد قدمت التجارب الع�شوائية املُحكمة يف
النوبات الأولى من الذهان ( ,)N= 400قدمت
عدد املر�ضى الذين توقفوا عن العالج بعك�س
عاما واح ًدا من
الن�صائح الطبية ,قبل �أن ُيكملوا ً
العالج ( ,)21وقد �أعترب العلماء ه�ؤالء املر�ضى
بكونهم “غري ملتزمني بالعالج” (كانت
املعلومات الأولية ,28.8% :بينما كان تقدير
كابالن مري ,)37.1% :وقد يعك�س هذا النهج
حدوث عدم االلتزام يف �أ�شكال �أكرث عمومية .لقد
كان رد الفعل الفقري جتاه العالج ()P <0.001
وانخفا�ض ن�سبة االلتزام بالعالج (,)P= 0.02
يف هذه الدرا�سة ,كانوا مبثابة عالمات ُم�ستقلة
عن عدم موا�صلة العالج بعك�س الن�صائح الطبية,
بينما كان ا�ستمرار �سوء ا�ستخدام عقاقري ما
وا�ستمرار االكتئاب وف�شل اال�ستجابة للعالج,
كانت هذه كلها عالمات على التزام �ضعيف
بالعالج (.)P <0.01) (21

العوامل املُ�ساهمة يف ع��دم االلتزام
بالعالج
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ترتبط
باحتمالية عدم االلتزام بالعالج ( ,)17,36وجند
ملخ�صها يف اجل��دول رقم  .4غال ًبا ما يق�ضى
وكثريا
الأطباء وق ًتا كاف ًيا لتقييم هذه العوامل,
ً
ما ال يتحدث املري�ض مع الطبيب ال�رسيري عن
اهتمامه بخ�صو�ص �أخذ العالج .ال يوجد هناك
ما ُي�سمى بنوع ال�شخ�صية التي ال تلتزم بالعالج,
وال يوجد هناك نهج قيا�س �أو دويل �صحيح مُيكّن
من التنب�ؤ ب�سلوكيات االلتزام بالعالج ,ولي�ست
بع�ض اخل�صائ�ص مثل العرق �أو النوع �أو احلالة
االجتماعية �أو االقت�صادية التي مُيكنها التنب�ؤ
امل�ستمر بعدم االلتزام بالعالج ( ,)1من الهام
أي�ضا �إدراك �أن عدم االلتزام بالعالج لي�س �سلوكً ا
� ً
غري منطقي �أو م�ضلل ,بل �أن �سلوك عدم االلتزام

كثريا مبعرفة املري�ض واجتاهه
بالعالج يت�أثر ً
أي�ضا بخرباته ال�سابقة
�
و
والعالج,
ناحية مر�ضه
ً
مع مر�ضه وعالجه .يلعب �إدراك خطر العالج
واملر�ض وفوائده (�أي الب�صرية املر�ضية) ,ب�صفة
كبريا يف �سلوكيات االلتزام
دورا ً
خا�صة ,يلعب ً
بالعالج ,وما هو �أكرث من ذلك� ,إن غياب �أنظمة
الدعم وجت ّز�أ مواطن العناية ال�صحية ,ت�ساهم يف
عدم االلتزام بالعالج.
�أما يف حالة مر�ضى الذهان ,فهناك عدد
من التحديات الفريدة؛ فغياب الب�صرية �أو غياب
الوعي عن املر�ض يف حد ذاته ( ,)17,21مبثابة
حتديات كبرية يف حالة الف�صام ,بالإ�ضافة
كثريا
�إلى ذلك� ,إن ال�ضعف املعريف الذي يظهر ً
يف ح��االت ا�ضطرابات املعرفة وه��و يوجد,
بن�سب معينة ,لدى �أغلب الأف��راد الذين يعانون
م��ن الف�صام ,مبثابة عامل �آخ��ر ه��ام (-37
 ,)39وبالرغم من �أنه غال ًبا ما يظن الأطباء
ال�رسيريون عن ت�أثريات العالج امل�ضادة ب�أنها
عالمات هامة عن عدم االلتزام بالعالج� ,إال �أن
نتيجة اال�ستطالعات اخلا�صة باملر�ضى تختلف,
أثريا
وغال ًبا ما يكون لت�أثريات معينة معادية ت� ً
�أكرث من غريها ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لي�س هناك
�شك ب ��أن بع�ض املر�ضى ال يوا�صلون العالج
ب�سبب الت�أثريات املعادية التي تقول ب�أنهم لن
يدركوا كما من قبل ,مثال قد ال يدرك املري�ض
داء تع ّذر احلركة بكونه ت�أثري �سلبي للمر�ض,
أي�ضا مع داء تع ّذر اجللو�س (�أي
كما هو احلال � ً
التململ) ,فحتى الأطباء قد يف�شلوا يف �إدراك
هذه الظواهر� ,أو قد يخط�أوا يف الت�شخي�ص (.)40
وبالرغم من �أنه قد ي�ستخف الأطباء ال�رسيريني
بت�أثري رد الفعل ال�ضعيف للعالج� ,إال �أنه واحد من
�أكرث الأ�سباب انت�شارا لعدم ا�ستكمال التجارب
ال�رسيرية ,وحتى �إذا كان هذا ملجرد �أ�سبوعني
من بعد ظهور بدايات العالج الدوائي (.)41
لقد ظهر �أن مدى تع ّقد الو�صفة الطبية املتبعة
ت�ؤثر على االلتزام بالعالج ( ,)17وبالرغم من �أن
الأطباء ال�رسيريني و�رشكات الأدوية على وعي
باالحتياج �إلى تب�سيط الو�صفة الطبية� ,إال �أنها
تبقى م�شكلة للعديد من املر�ضى.
أي�ضا من قلة املعلومات
قد يعاين املر�ضى � ً
ال��ت��ي تخ�ص م��ا يتوقعونه م��ن ال��ع�لاج� ,أي
خطر الآث��ار اجلانبية املعينة �أو املدة الزمنية
لال�ستجابة للعالج �أو درج��ة الت�أثري التي قد
ينتجها العالج يف جم��االت معينه .لقد ظهر
�أن طبيعة التعليم النف�سي وم���داه ,باالحتاد

مع خ�ضوع �أمثل للعالج ,عالمات هامة عن
�سلوكيات االل��ت��زام بالعالج ( ,)17,38و�أن
اال���ش�تراك يف اتخاذ ال��ق��رارات مبثابة مفهوم
يدخل يف هذه العنا�رص (.)42
وال يزال �أمر التكلفة و�إمكانية الدخول على
املراكز ال�صحية ,عواقب يف الكثري من احلاالت,
وقد ي�ؤثر �أمر االنتقال من العيادات الداخلية �إلى
التحول من عائل/دافع
العيادات اخلارجية� ,أو
ّ
�إلى �آخر ,على كِ ال من التكلفة و�إمكانية الدخول
على مراكز العناية .قد تدخل هذه امل�شكالت
حتت عنوان تخطيط �سداد غري منا�سب� ,أو متابعة
�رسيرية غري منا�سبة (.)17,21,43
أي�ضا و�صمة العار ب�أمر عدم االلتزام
ترتبط � ً
بالعالج ,وذلك يف حالة الف�صام ( ,)44وبالرغم
من �أنه يوجد الكثري من التقدم يف حتويل الإدراك
عن هذا املر�ض� ,إال �أنه ال يزال العامة من النا�س
جاهلني ,وال تزال الو�صمة م�شكلة كربى.
هناك م�شكلة معينة تخ�ص املر�ضى يف
أي�ضا املر�ضى الذين
املراحل الأولى من العالج و� ً
كان لهم ا�ستجابة �رسيعة للعالج ,وهي االعتقاد
ب�أن العالج مل يعد ينفع؛ فعالج الأمرا�ض التي
لي�س لها �أعرا�ض ,مبثابة حتدي كبري ,لكن يف
حالة ا�ضطرابات الذهان ,هذه م�شكلة كبرية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ,وبني املر�ضى الذين ت�سكن
لديهم الأعرا�ض ,فامل�سار الزمني حلدوث انتكا�سة
هو احتمالية �أن ال ينتج ا�ستمرارية العالج تفاقم
�أو تهدئة لعدة �أ�شهر (�أو حتى �سنوات) ,وقد ُي�ساعد
هذا الأمر يف حدوث �أح�سا�س كاذب من الأمان
ب�أنه ال يوجد احتياج �إلى العالج.
وي�ستمر الأطباء ال�رسيريون يف االقرتاح
ب�أن ه�ؤالء املر�ضى الذين ال يوا�صلون العالج
وتكون النتيجة حدوث انتكا�سة� ,أكرث اقتناعا
ع��ن االح��ت��ي��اج مبتابعة ال��ع�لاج .ل��ق��د �أدل���ى
تقريرا ق��ام على
روبين�سون و�آخ���رون ()39
ً
جمموعة من مر�ضى النوبة الأولى من املر�ض,
وقد مروا بانتكا�سة ب�سبب عدم اكتمال العالج,
�إال �أنهم ا�ستمروا يف عدم متابعة العالج حتى
بعد تعافيهم من انتكا�سة �أولية .من العالمات
الهامة على عدم موا�صلة العالج ,يف هذا ال�سياق
( ,)39هو وجود تاريخ طويل من الآثار اجلانبية
اخلارجة عن ال�سبيل الهرمي �أثناء وجود م�ؤ�رش
القبول ,و�أي��� ً��ض��ا وج��ود خلفية �ضعف الأداء
املعريف.
أي�ضا �أن ندرك �أن االلتزام بالعالج
من الهام � ً
مُيكن �أن يختلف بني و�سائل العالج املتعددة
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التي ي�أخذها املري�ض ,وق��د تت�أثر القرارات
اخلا�صة بكل عالج بالكثري من العوامل ,مثل
أي�ضا
الوعي بكيفية ت�أثري كل دواء ,وهناك � ً
خ�صائ�ص العالج ال��ذي الب��د من و�ضعها يف
مو�ضح يف اجلدول رقم
االعتبار ,وهذا كما هو ّ
 ,4فمن العنا�رص الهامة هو �إدراك املري�ض/
خرباته عن فاعلية املر�ض ,لكن قد يكون الدواء
فعاال يف جمال واحد فقط (الأعرا�ض االيجابية),
وهذا يف بع�ض الأمرا�ض املُع ّقدة ,مثل الف�صام,
كثريا يف جمال �آخر (مثل الأعرا�ض
ويكون �أقل ً
ال�سلبية والأداء امل��ع��ريف) ,فيحتاج املري�ض
�أن يدرك �أيه درجة من التق ّدم و�أيه جمال عليه
توقعه.
وب�صورة مماثلة ,تختلف الت�أثريات املُعاك�سة
من عالج لعالج ,وتت�أثر �رسي ًعا مبرحلة املر�ض
�أو اجلهل بالعالج �أو �أن يكون مر�ضى املراحل
أثرا بالعديد من الآثار
الأولى من املر�ض �أكرث ت� ً
أي�ضا التي ت�ؤ ّثر
اجلانبية .ومن العوامل الهامة � ً
على االلتزام بالعالج هي الأ�ساليب املتاحة
(احلقن ال�سائلي وال�رسيع ال��ذوب��ان والطويل
أي�ضا عدد اجلرعات الالزمة لكل يوم.
الأمد) ,و� ً
م��ن ال��ه��ام �أي��� ً��ض��ا ال��و���ض��ع يف االعتبار
بخ�صائ�ص مقدم العناية/النظام؛ فهي ت�شمل
املكر�س لعوامل التقييم التي قد ت�ؤثر
كم الوقت
ّ
أي�ضا تقدمي التعليم
على االلتزام بالعالج ,و� ً
النف�سي (لكِال من املري�ض والأ��سرة ,وذلك �إذا
كان ذلك مالئما) وخلق جو من �صناعة القرارات
أي�ضا هي
واخل�ضوع للعالج .من العوامل الهامة � ً
أي�ضا �إمكانية
العناية املتكررة وامل�ستمرة ,و� ً
الأطباء ال�رسيريني على مراقبة االلتزام بالعالج
با�ستخدام الو�سائل العديدة التي ناق�شناها
�ساب ًقا.
من الأمور القيمة �أي�ضا لت�سهيل �أمر االلتزام
ومدرب �صحي
بالعالج هي توافر مدير للحالة
ّ
أي�ضا ُم�شري من نف�س الفئة العمرية للمري�ض,
و� ً
أي�ضا هي خ�صائ�ص
ومن املجاالت امل�ؤثرة � ً
الأ�رسة/مقدم العناية؛ فاملدى الذي ي�صل �إليه
ه��ؤالء يف م�ساعدة �إدارة املر�ض وكم التعليم
النف�سي الذي تلقوه ,من الأمور الهامة ج ًدا ,والبد
�أن يحاول الأطباء ال�رسيريون �إدراك واعتبار
أي�ضا
معرفتهم ومعتقداتهم واجتاهاتهم و� ً
طبيعة عالقتهم مع املري�ض ودورهم املُحتمل
يف ت�سهيل ومراقبة �أخذ العالج.
40
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التدخالت النف�سية االجتماعية
لقد مت اقرتاح ودرا�سة العديد من التدخالت
أي�ضا تقرير ما يزيد
النف�سية االجتماعية ,ومت � ً
عن  50جتربة ع�شوائية حُمكمة حتى يومنا
هذا ()45؛ حيث قام البع�ض بفح�ص تدخالت
معينة ,مثل املعاجلة الأحادية ,وفح�ص البع�ض
الأخر تركيب نوعني �أو �أكرث من التدخالت (.)46
يختلف الهدف من التدخالت وي�شتمل على الفرد
�أو املجموعة �أو املجتمع (مثل العالج البيئي
الت�أكيدي وال��ـ  ,)ACT) (47وم��ن ال�صعب
ا�ستخال�ص خطوط وا�ضحة بني التدخالت و�أن
نقوم بتق�سيمهم يف فئات يف جمموعات معينة,
لكن ت�شمل املكونات الأ�سا�سية التعليم النف�سي
والعالج ال�سلوكي املعريف ( )CBTواملقابالت
التحفيزية.
يهدف التعليم النف�سي �إلى تثقيف املر�ضى
�أو الأ�رس ليدركوا املر�ض ب�شكل �أف�ضل و�أي�ضا
العالج املنا�سب والآثار اجلانبية املُحتملة؛ فهو
ي�ستهدف جمموعات املر�ضى �أو الأف��راد منهم,
ويف بع�ض الأحيان الأ�رس ,وي�شتمل على تقدمي
ف�ترات م�شورة و�/أو ا�ستخدام م��واد مكتوبة/
م�سموعة/مرئية ,وقد كانت هذه اال�سرتاتيجيات
الأ�سا�سية لتح�سني االلتزام بالعالج لعدة �سنوات,
لكن ال يبدو �أن نتائج الدرا�سات ايجابية على
نحو منتظم .لقد قامت الدرا�سات بفح�ص التعليم
النف�سي بعي ًدا عن املكونات الإ�ضافية ,مثل
التدخالت ال�سلوكية �أو ا�شتمال الأ�رسة ,و�أظهرت
�أن��ه لي�س ب��الأم��ر الفعال يف حت�سني االلتزام
بالعالج ( ,)48-45ومع ذلك ,يبدو �أن للتعليم
النف�سي املُقدم مع ا�شتمال الأ�رسة فاعلية �أف�ضل
من تقدميه للمر�ضى فقط ( ,)48وي�صبح التعليم
النف�سي �أكرث فاعلية عندما تتحد ا�سرتاتيجيات
�أخرى ,مثل التدخالت ال�سلوكية والبيئية (.)45
لقد قام حتليل تلوى حديث ( 44جتربةN= ,
 )5142با�شتمال جتارب ع�شوائية حُمكمة ,تعمل
على فح�ص كل التدخالت التعليمية اخلا�صة
بالتعليم النف�سي ,مثل الربامج التي تخاطب
املر�ض من وجهات نظر متعددة الأبعاد ,والتي
ت�شمل الآراء الأ�رسية واالجتماعية والبيولوجية
والدوائية (�إال �أنها �أبعدت التدخالت ذات عنا�رص
التدريب ال�سلوكي ,مثل تدريبات املهارات
االجتماعية واحلياتية) .لقد كان حدوث عدم
االلتزام بالعالج يف التحليل التلوي هذا� ,أقل يف
جمموعات التعليم النف�سي (.)49

�إن ال��ـ  CBTمبثابة نهج نف�سي عالجي
ي��ق��وم بتحدي العمليات املعرفية اخلا�صة
باملري�ض وال�سلوكيات الغري ت�أقلمية ,وذلك عن
طريق �إج���راءات وا�ضحة موجهة نحو الهدف.
ُي��ع� ّ�رف االل��ت��زام بالعالج يف حالة ال��ـ CBT
بكونه �سلوكيات ت�أقلمية تقوم على �إدراك الفرد
عن املر�ض ومعتقداته عن العالج (ُ ,)46ي�ساعد
�أخ�صائيو معاجلة ال��ـ  CBTاملر�ضى على
تعريف وحت�سني الأفكار ال�سلبية الأوتوماتيكية
عن العالج ,و�أن ي�ستخدموا اكت�شافات موجهة
لتقوية معتقداتهم ب���أن �أخ��ذ ال��ع�لاج يرتبط
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�صحة وحت��ق��ي��ق الأه����داف
(.)36,50
�إن للمقابالت التحفيزية منط م�شوري �شبه
توجيهي مركزه العميل ,و ُي�ستخدم لتح�سني
التغيري ال�سلوكي ,وذلك مب�ساعدة العميل لأن
يفح�ص الأذدواج��ي��ات ويحلها ( ,)51وق��د مت
تطبيق ه��ذه التقنية  -وال��ت��ي مت تطويرها
�أوال لعالج الإدم���ان – على م��دى وا���س��ع من
املر�ضى ,وذل��ك لتقييم م�ستوى التحفيز الذي
يتبنى �سلوكيات االل���ت���زام ب��ال��ع�لاج .يقوم
الطبيب ال�رسيري يف املقابالت التحفيزية
بتحديد التدخالت يف م�ستوى التحفيز احلايل
للمري�ض ,و ُيحاول الطبيب ال�رسيري لأن يفهم
�أكرث منظور املري�ض ,وذلك عن طريق التعبري
عن التعاطف والكفاءة الذاتية التدعيمية وذلك
ب�أ�ساليب ثابتة ,تقوم بالت�أكيد على التعار�ض
ب�ين ال�سلوكيات ال�صحية احلالية للمري�ض
أي�ضا الطبيب ال�رسيري
وجوهر القيم ,ويتعامل � ً
مع املقاومة .وبعد ذلك قد يتمكن املري�ض من
تعريف حلوله اخلا�صة للعوائق املُحتملة �أمام
االلتزام بالعالج ,وت�شمل هذه العملية خم�سة
مراحل ,وهم مرحلة ما قبل الت�أمل والت�أمل
والتح�ضري والفعل والإعالة (.)52
لقد مت تطوير العديد من التدخالت التي
أي�ضا
جتمع بني املكونات املذكورة ب�أعلى ومت � ً
فح�ص ت�أثرياتهم يف حت�سني االلتزام بالعالج� .إن
عالج املطاوعة (االلتزام) هو مظهر من مظاهر
ال��ـ  CBTال��ذي يدمج املقابالت التحفيزية
والتعليم النف�سي ,وذلك مل�ساعدة املر�ضى على
�إدراك العالقة بني االنتكا�سة وع��دم االلتزام
بالعالج ( .)53لقد �أظهرت بع�ض الدرا�سات
فاعلية ع�لاج املطاوعة يف حت�سني التب�صرّ
وقبول العالج وااللتزام (� ,)56-54إال �أن بع�ض
الدرا�سات الأخرى مل ُتظهر هذا الأمر (.)57,58

ت�شمل التدخالت النف�سية الأخرى ذات النتائج
االيجابية ,تعليم يت�أقلم مع االلتزام ()ACE
وعالج ينظّ م بني العالقات ال�شخ�صية واملجتمع
التكيف املعريف
( )60و�أي��� ً��ض��ا ت��دري��ب على
ّ
(� .)CAT) (36إن الـ  CATهو �إ�سرتاتيجية
ت�ستخدم تدعيمات بيئية منا�سبة من الناحية
ال�شخ�صية ,مثل العالمات وقوائم الفحو�صات
والأجهزة الإلكرتونية ,وذلك بغر�ض التلميح �إلى
ال�سلوكيات التال�ؤمية يف بيئة املري�ض الأ�رسية
أي�ضا مل�ساعدة تعوي�ض العجز املعريف .لقد
و� ً
عمل الـ  CATعلى تطوير االلتزام بالعالج
وتقلي�ص حدوث انتكا�سة باملقارنة مع العالج
املعتاد ملر�ضى الف�صام (.)36
وال نحتاج �أن نقول �أن مثل هذا التدعيم
البيئي ,مُيكن �أن ي�ساعد املر�ضى على االلتزام
بالعالج� ,إال �أن هناك تقارير ب��أن التدخالت
امل�برجم��ة ,مثل ال��ـ  ACTو�إدارة احل��االت
ال�شديدة ( ,)ICMفعالة ج ًدا ,مثال ,قد �أظهرت
التحاليل التلوية التي قامت بفح�ص الـ ACT
والـ � ,ICMأن كل تدخل كان فعاال يف �إبقاء
امل��ر���ض��ى على ات�����ص��ال م��ع اخل��دم��ات ,ومنع
االحتجاز بامل�ست�شفى ,وذل��ك �أك�ثر من مراكز
العناية املجتمعية التقليدية (.)61,62
وبالتايل فقد قامت ال��درا���س��ات بفح�ص
التدخالت املختلفة التي تكون مت�شابهه يف
بع�ض الأح���ي���ان� ,أو ال��ت��ي جتمع ال��ع��دي��د من
الن ُهج ,وكانت النتائج مخُ تلطة ,لكن قد �أظهرت
التدخالت املُخ�ص�صة لتطوير االل��ت��زام بنهج
أي�ضا التدخالت التي جتمع
مكثفة ومركزة ,و� ً
العديد من اال�سرتاتيجيات ,مثل الـ  CBTوالنهج
التي تقوم على الأ�رسة واملجتمع� ,أظهرت نتائج
مالئمة ب�صفة م�ستمرة (.)45

التدخالت الدوائية
البد من تنفيذ العالج بالعقاقري ملحاولة
ال��ت��وازن بني الفاعلية وال��ت��أث�يرات امل�ضادة,
والبد �أن يعمل الأطباء ال�رسيريون على حت�سني
التو�صيات ,وذلك بالأخذ يف االعتبار التاريخ
العالجي واال�ستجابة للعالج واالع��ت�لاالت
امل�شرتكة والآثار اجلانبية ,وغريها .والبد من
جتنب الآثار اجلانبية كلما �أمكن الأمر ,وذلك عن
طريق اختيار العقاقري �أو تنظيم اجلرعات� ,إال
�أن �إ�ضافة ك� ًأ�سا �آخر من العالج ,مثل ا�ستخدام
م�ضادات الكولني لعالج الآثار اجلانبية اخلارجة

عن ال�سبيل الهرمي ,مُيكن �أن تكون اختيارا,
أي�ضا �أن ُيقدم للمر�ضى ما يكفي من
ومن الهام � ً
جزءا
معلومات عن و�سائل العالج ,و�أن يكونوا ً
من عملية اتخاذ القرارات (.)63
ت�شمل اال�سرتاتيجيات الدوائية التي قد ُت�س ّهل
االلتزام بالعالج ,التحويل وتنظيم اجلرعات
ومعاجلة الآث��ار اجلانبية وتب�سيط الو�صفات
أي�ضا ا�ستخدام احلقن الطويل الأمد.
العالجية و� ً
مُيكن �أن ي�ساعد �أمر تنظيم الو�صفات العالجية
خا�صة للمر�ضى ال��ذي��ن يعانون م��ن �ضعف
معريف ,وقد قامت درا�سة ما بفح�ص هذه الق�ضية
واكت�شفت �أن التقل�ص يف تردد اجلرعات قد �ساعد
التزاما بالعالج .لقد
املر�ضى لأن يكونوا �أكرث
ً
قام بفيفر و�آخرون ( )64بفح�ص ن�سبة احليازة
الدوائية بني مر�ضى الف�صام ,وذلك با�ستخدام
�إدارة قاعدة بيانات املحاربني الأمريكان,
وقد كان لدى املر�ضى ذي انخفا�ض يف تردد
اجلرعات ( )N= 1,370زيادة كبرية بل وهامة
يف متو�سط الن�سبة ,هذا باملقارنة مع املر�ضى
( )N= 2,740بدون تغيري قي تردد اجلرعات
( ,)P <0.001لكن مل يظهر املر�ضى الذين
كانوا يتبعون و�صفه طبية ب�سيطة وثابتة ,ب�أنهم
ينتفعون من املزيد من التب�سيط ,ومل يكن هناك
اختالفات كبرية بني املر�ضى الذين يتلقون
جرعة واحدة يوم ًيا وه�ؤالء الذين يتلقون �أكرث
من جرعة واحدة يف اليوم (.)64
لقد كان الهدف من تطوير احلقن الطويل
الأمد ( )LAIهو ت�سهيل فوائد العالج الدوائي
عن طريق تقلي�ص التقلب يف تناول العالج .وقد
اقرتحت املبادئ التوجيهية الكُربى (-36,65
 )68ا�ستخدام الـ  LAIعندما يكون عدم االلتزام
بالعالج ق�ضية .يقدم الـ  LAIلي�س فقط �ضمان
أي�ضا ميزات �أخرى حُمتملة,
تو�صيل العالج ,بل � ً
مثل الإدراك الفوري بعدم االلتزام بالعالج,
وغياب االنخفا�ض املفاجئ يف م�ستوى الدم بعد
تفاوت جرعة من احلقن ,والتحرر من �أخذ العالج
اليومي وتقل�ص االهتمام بااللتزام بالعالج
كم�صدر للتوتر �أو النزاعات الأ�رسية (.)69
وبالتايل فالهدف من الـ  LAIهو ت�سهيل
االلتزام بالعالج ,وبالتايل ُيقلل من معدالت
االنتكا�سة ,لكن قد كانت النتائج من التجارب
الع�شوائية احلديثة املُحكمة ,غري ُم�شجعة .لقد
قام روزينهيك و�آخ��رون ( )70بعمل جتربة مت
متويلها بطريقة احت��ادي��ة ,و�أق���روا ب ��أن LAI
ري�سبريدون لي�س له ف�ضل يف منع االحتجاز

بامل�ست�شفى ,باملقارنة مع اختيار الأطباء
ال�رسيريني ب�أخذ عقاقري م�ضادة للذهان عن
طريق الفم ,وباملثل ,ويف درا�سة تعمل على
املقارنة بني ال��ـ  LAIري�سبريدون مع �أيه
عقاقري م�ضادة للذهان ت�ؤخذ عن طريق الفم,
هاما
مل يجد �سكولري و�آخ��رون ( )71اختالفا ً
بني جمموعتي العالج ,وقد عرث حتليل تلوى
حديث ,يقوم على  21درا�سة ع�شوائية حُمكمة
(ت�شمل الدرا�ستني املذكورتني ب�أعلى) �أن الـ
 LAIمل يتفوق على العقاقري امل�ضادة للذهان
التي ت�ؤخذ عن طريق الفم ( ,N= 4,950ن�سبة
اخلطر =P= 1.08-CI= 0.80 95% ,0.93
 ,)0.35وذلك يف كال من التحاليل الأولية وعرب
العديد من التحاليل الثانوية (.)35
لكن تتعار�ض نتائج جت���ارب ع�شوائية
حُمكمة مع بع�ض من الدرا�سات الطبيعية ,مثال,
قد �أقر تيهونني و�آخرون ( )72يف درا�سة فنلندية
قومية جماعية� ,أن خطر الف�صام مع الـ LAI
ميثل ربع خطره يف حالة العقاقري امل�ضادة
للذهان التي ت�ؤخذ عن طريق الفم ,بالإ�ضافة �إلى
هاما باملقارنة
ذلك� ,أظهر �أغلب الـ  LAIتفو ًقا ً
مع كل عالج نظري ي�ؤخذ عن طريق الفم ,والتي
تخ�ص كل �أ�سباب عدم توا�صل العالج.
�إن درا�سات ال�صورة طبق الأ�صل ,والتي
تقارن الفرتات قبل وبعد �إدخال الـ  LAIعلى
املر�ضى ,مبثابة طريقة �أخرى لفح�ص فاعلية
الـ  ,LAIوقد �أقر كي�شيموتو و�آخرون ( )73يف
حتاليل تلويه حديثة ,تقوم على  25درا�سة طبق
الأ�صل ( )N= 5,940ب�أن الـ ُ LAIيظهر تفو ًقا
كبريا على و�سائل العالج التي ت�ؤخذ عن طريق
ً
الفم ,وذل��ك ملنع االحتجاز بامل�ست�شفى (16
درا�سة ,N= 4,066 ,ن�سبة اخلطر = ,0.43
 )P<0.001 ,0.53-CI: 0.35 95%وتقليل
عدد االحتجاز بامل�ست�شفى ( 15درا�سة6,396 ,
ا/عاما ,ن�سبة املعدل= CI: 95% ,0,38
فر ًد
ً
.)P< 0.001 ,0.51-0.28
وبتقدمي ه��ذا التناق�ض يف النتائج بني
املحكمة والدرا�سات الوطنية
التجارب الع�شوائية ُ
اجلماعية والدرا�سات الطبق الأ�صل ,يطر�أ �س�ؤال
ح��ول �أف�ضل الطرق لتقييم فاعلية ال��ـ LAI
باملقارنة مع و�سائل العالج التي ت�ؤخذ بالفم.
وكما �أ�رشنا يف ال�سابق ,قد يبالغ امل�شاركون
يف التجارب ال�رسيرية ,يف متثيل املر�ضى الذين
يلتزمون بالعالج ب�شكل جيد وقلة ال�شدة املر�ضية
و�إمكانيات معرفية �أف�ضل ,وما هو �أكرث �أهمية
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بالطبع هو �أن اال�شرتاك يف التجارب ال�رسيرية
أثريا على االلتزام بالعالج ,ويف
قد يكون له ت� ً
نف�س الوقت ,مُيكن �أن يكون للدرا�سات الغري
ع�شوائية �أو املفتوحة �أو الطبيعية ,حمدوديتها
والتحيز
اخل��ا���ص��ة ,مثل التحيز االخ��ت��ي��اري
ّ
التوقعي وال��ت��أث�ير الزمني ,وبالتايل فنحن
نحتاج �أن نتفكّر �أكرث حول ما هي �أف�ضل الطرق
ال�ستخدام الدالئل من �أنواع متعددة من ت�صاميم
أي�ضا مقايي�س االلتزام بالعالج �أو
التجارب و� ً
عدم االلتزام به وهو الأمر الذي يتعلق بالنتائج.
والبد �أن تكون عمومية نتائج الدرا�سات هدفًا
كبريا ,ف ُيمكن �أن مت ّثل الدرا�سات ذات الت�صميم
ً
املختلف ع��ن التجارب الع�شوائية املُحكمة
جمموع املر�ضى التي ُيحتمل �أن تكون LAI
مو�صوفة يف املمار�سات ال�رسيرية� ,أي مر�ضى
ذي ق�ضايا االلتزام بالعالج.

اخلامتة
�إن عدم االلتزام بالعالج هو �أمر متكرر عرب
كل جماالت الطب ,لكن ي�ضع مر�ضى ا�ضطرابات
الذهان مزي ًدا من التحدي الذي مُيكنه �أن ُيزيد
أي�ضا ُيزيد من
من خطر عدم االلتزام بالعالج و� ً
تكراره ,وبالرغم من الأهمية الكُربى لنتائج
العالج� ,إال �أنه غال ًبا ما يق�ضي الأطباء ال�رسيريون
القليل من الوقت يف مناق�شة وخماطبة اجتاهات
و�سلوكيات االلتزام بالعالج ,واجلدير بالذكر �أن
طريقة قيا�س فعل االلتزام بالعالج ي�ؤثر ب�شكل
كبري على النتائج ,ولدى الطرق ال�شائعة �أكرث
ل�س�ؤال املر�ضى �أو احلكم على التزامهم بالعالج
بطريقة غري مبا�رشة ,والتي تعتمد على الفاعلية
التحمل,
�أو املعلومات اخلا�صة بالقدرة على
ّ
لديها �صالحية فقرية ج�� ًدا .يتم الآن تطوير
تقنيات جديدة ,وهذه ب�إمكانها تقييم االلتزام
أي�ضا �أن تقدم
بالعالج ب�شكل مبا�رش ,وب�إمكانها � ً
تقرير حقيقي للأطباء ال�رسيريني ,و�أن ُت�ستخدم
كو�سيلة تدخل مع املر�ضى.
لقد مت بالفعل تطوير عد ًدا من ا�سرتاتيجيات
أي�ضا اختبار ت�أثريها على فعل
العالج ,ومت � ً
االلتزام بالعالج .ومن بني التدخالت النف�سية
االجتماعية ,يظهر �أن تلك التدخالت التي جتمع
بني العديد من ال ُنهج وت�شتمل على العديد من
املجاالت ,ب�أنها تنتج �أف�ضل النتائج .وبالرغم
من �أن الـ � LAIآلة قوية ج ًدا من الناحية النظرية
لت�أكيد االلتزام بالعالج و�إ�شارة لعدم االلتزام� ,إال
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�أنه قد ف�شلت النتائج احلديثة اخلا�صة بتجارب
ع�شوائية حُمكمة ,يف �إظهار تفو ًقا على الـ LAI
باملقارنة مع العقاقري امل�ضادة للذهان والتي
ت�ؤخذ عرب الفم .تتناق�ض هذه املعلومات مع
الدرا�سات الوطنية املجتمعة والدرا�سات الطبق
الأ�صل ,التي ت�شمل مر�ضى من العامل الواقعي
والذين قد و�صف لهم الـ  LAIيف املمار�سات
ال�رسيرية .يقرتح هذا الف�صل يف املعلومات �أن
التجارب الع�شوائية املُحكمة والتقليدية لي�ست
بال�رضورة �أف�ضل الطرق لدرا�سة التدخالت
التي ُيظن �أنها تعمل عن طريق تقلي�ص االلتزام
بالعالج ,بدال من ذلك ,علينا �أن نعترب التجارب
�سجل جمموع ال�سكان
الكبرية والب�سيطة التي ُت ّ
الذي مُي ّثل املر�ضى القابلني لعالج الـ  LAIيف
أي�ضا والتي ُتغيرّ العلوم
الأو�ضاع ال�رسيريةً � ,
البيئية اخلا�صة بتو�صيل العالج واالت�صال
ب��امل��ر���ض��ى ,وذل���ك قليال كلما �أم��ك��ن الأم���ر,
وباملقارنة مع حاالت العناية التقليدية.
من الوا�ضح �أن عدم االلتزام بالعالج مبثابة
م�شكلة �صحية كبرية ,و ُيحتمل �إنها �ست�ستمر
بالرغم من التقدم الذي حدث يف العالج ,لكن
الب��د من وج��ود املزيد من الت�أكيد ال�رسيري
والبحثي على �إيجاد حلول �أف�ضل لتعريف و�إدارة
ع��دم االل��ت��زام بالعالج ,وخا�صة ل��دى مر�ضى
ا�ضطرابات الذهان.
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technology
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completely
documentation
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الكثري من ه�
ofحيث �أنه يت�شارك
�أمر ال�ضالالت ,بحيث يظنون �أنه قد قام بع�ض
الأفراد اخلبثاء بو�ضع بع�ض الأ�سالك �أو الرقائق

أخ�يرا �أن تحُ ّ ل
يف �أج�سادهم .وبالتايل مُيكن � ً
ويكننا
االمتثال,
م�شكلة القيا�س يف جم��ال
مُ
�أن نتطلع �إل��ى ظهور بحث من ط��راز رفيع يف
هذا املجال .قد تكون هذه التقنية يف الوقت
احلايل عالية التكلفة لال�ستخدام يف املمار�سات
ال�رسيرية العامة� ,إال �أن لديها احتماالت حمدودة
ك�آلة بحث ,وهي ,يف نهاية املطافُ ,تق ّدم منظور
عام �إلى جلب الطب النف�سي �إلى الع�رص الرقمي,
وهذا تقدم هام ,وبينما تنخف�ض التكلفة  -وهذا
ما يحدث غال ًبا مع التقنيات املتطورة – قد
ت�صبح الآلة التي ُت�شري �إلى حدث ابتالع القر�ص,
و�سيلة �رسيرية نافعة.
أي�ضا بو�صف جمموعة
�
اال�ستطالع
يقوم هذا
ً
خمتلفة من التدخالت النف�سية االجتماعية التي
مت تطويرها لتح�سني االمتثال ,وقد مت اختبار
أي�ضا
العديد منها يف جت��ارب ع�شوائية ,ومت � ً
�إثبات فاعليتهم يف �إحراز هذا الهدف .وبالرغم
من �أن ت�أثر هذه التدخالت على الناجت النهائي
للعالج (وهو تقلي�ص الأعرا�ض وحت�سني جودة
احلياة وتقدمي فر�صة النجاة من �أمرا�ض الذهان)
بالأمر الواعد� ,إال �أنه مل يتم تو�ضيحه .يف حقيقة
الأمر ,مل تدر�س �أيه من املحا�رضات املذكورة
ما �إذا ك��ان التح�سن ال��ذي ح��دث يف االمتثال
للعالج مُيكن �أن ُيخفف تطور �شدة الأعرا�ض
�أو قيمة احلياة ,و�إذا حدث هذا �سيكون جماال
هاما للأبحاث التي ت�ستخدم و�سائل �إح�صائية
ً
متطورة ,مثل مناذج املعادلة الهيكلية ,والتي
ب�إمكانها اختبار �صالحية التقنيات االفرتا�ضية
التقليدية� .إن حقيقة �أن عدم االلتزام بالعالج
ي�ؤدي �إلى نتائج فقرية ,ال يعني بال�رضورة �أن
التطور الإح�صائي الكبري يف االمتثال� ,سيعمل
ّ
على تطوير النتائج ,وبالإ�ضافة �إلى ذلك ,هناك
احتياج �إلى املزيد من الأبحاث ,وذلك لتو�ضيح
�أنه قد يكون لتدخالت االمتثال املحتملة فوائد
�رسيرية حقيقية.
بالطبع ,تهتم �أكرث الق�ضايا جدال يف درا�سة
االمتثال لو�سائل العالج امل�ضادة للذهان,
بفاعلية العقاقري امل�ضادة للذهان الطويلة الأمد
والتي ت�ؤخذ عن طريق احلقن ( .)LAIلقد كان
هناك �ستة جتارب ع�شوائية كبرية حديثة ,والتي
مل جتد �أيه فائدة من الـ � LAIأكرث من و�سائل
العالج التي ت�ؤخذ عن طريق الفم ( ,)6-1وهي
الوحيدة التي وجدت فوائد هامة من الناحية
الإح�صائية ,هذا بالرغم من �أنه قد يكون قد مت
تقليل جرعة الكيوتابني  -وهو العالج املقارن
الوحيد الذي ي�ؤخذ عن طريق الفم  -بحد �أق�صى

ي�صل �إلى  400ملي جرام يف اليوم الواحد ,وذلك
بح�سب بروتوكول الدرا�سة ( ,)7وبالإ�ضافة �إلى
حتليل تلوى ذك��ره كني و�آخ���رون ( ,)8وجدت
التحاليل التلوية احلديثة الثانية ,فوائد قليلة
لعالج الـ � ,LAIأكرث من و�سائل العالج البديلة,
ومل جتد �أيه فوائد هامة �أكرث من العالج الذي
ي�ؤخذ عن طريق الفم� ,إال �أنه قد كان هناك زيادة
يف الأعرا�ض اخلارجة عن ال�سبيل الهرمي (.)9
لقد قام كني و�آخ��رون بقيا�س غياب دليل
تفوق الـ  LAIعلى و�سائل العالج التي ت�ؤخذ
ّ
عن طريق الفم ,باملقابل مع نوعني من درا�سات
الر�صد ,وقد �أظهرت درا�سة فنلندية وطنية القليل
من خطر �إعادة االحتجاز بامل�ست�شفى للمر�ضى
الذين يتعاطون الـ � ,)LAI (10إال �أن درا�سة
التحيز القائم
الر�صد هذه مل ت�ستطع التحكم يف
ّ
على احتمالية االختيار ,الذي �إما يعك�س �شدة
املر�ض �أو �أ�سباب البدء يف �أخذ الـ � LAIأو غريه
من العوامل املُربكة .لقد ذك��ر كني و�آخ��رون
أي�ضا حتليل تلوى يتبع درا�سات م�صورة �صورة
� ً
طبق الأ�صل ( ,)11و�أظهرت هذه القليل من خطر
االحتجاز بامل�ست�شفى� ,إال �أن هذه الدرا�سة معيبة
أي�ضا ب�سبب
ب�سبب الرتاجع �إلى احلد الأدن��ى ,و� ً
غياب جمموعات التحكم املُعادلة .هناك ما
يقرتح �أن لدى درا�سات الر�صد ميزة عدم اختيار
مر�ضى حالتهم ثابتة ,بل على الأقل مر�ضى من
التجارب الع�شوائية ( ,)5وبالطبع غريهم من
مر�ضى احلاالت الغري ثابتة واملر�ضى الذين قد
أي�ضا مر�ضى
مت احتجازهم بامل�ست�شفى حديثًا ,و� ً
احلاالت اخلطرة ومل ينتفعوا من الـ .LAI
لقد �شهد ك�ين و�آخ����رون ب ��أن��ه ق��د يكون
“لدى الدرا�سات الع�شوائية والدرا�سات الكبرية
والطبيعية والدرا�سات ال�صورة طبق الأ�صل,
حم��دودي��ت��ه��ا اخل��ا���ص��ة ,مثل حت� ّ�ي��ز االختيار
وحتيز التوقعات والت�أثري الزمني” ,ومع ذلك
ّ
تقرتح هذه الدرا�سات �أنه قد ُيدعم هذه العيوب
“يثلون وب�شكل �أكرث دقة جمموع
حقيقة �أنهم مُ
املر�ضى الذي ُيحتمل �أن ُت�صف له الـ  LAIيف
املمار�سات ال�رسيرية� ,أي مر�ضى يعانون من
م�شاكل يف االلتزام بالعالج”� ,إال �أن��ه مل يتم
�رشح ا�ستخدام عينات درا�سية غري منا�سبة يف
التجارب الع�شوائية اخلا�صة بالـ  ,LAIوذلك
يف �أيه درا�سة ,بل وورد �إلى حد ما مقاومتها
م��ن درا���س��ت�ين مرتبطتني بتجربة تخ�ص الـ
 LAIوالتي قد قامت بتقييم متثيل هذه العينة
( ,)12,13بالإ�ضافة �إلى ذلك ,ال مُيكن �أن يعمل
احتمال التمثيل الكبري لعينة م��ا ,على �إلغاء
املجلة العاملية للطب النفسي
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.دالئل نفع التجارب الع�شوائية
,ُتق ّدم الوثيقة التي قدمها كني و�آخ��رون
ا�ستطالعا موج ًزا و�شامال عن ق�ضايا االمتثال
ً
 وتق ّدم هذه,لو�سائل العالج امل�ضادة للذهان
الوثيقة ا�ستخدام “العالمة الإلكرتونية الدالة
 لعدد كبري من,”على ح��دوث ابتالع القر�ص
 ون�أمل �أن ي�ساعد هذا الأمر على ت�شجيع,القراء
.القيام ب�أبحاث جديدة مل تكن ممكنة يف ال�سابق
أي�ضا العديد من املناطق
ً � ت�صور هذه الوثيقة
ّ
 بل وكانت معرفتنا,التي مل نعرف عنها الكثري
عنها جدلية وحتتاج �إلى تطوير – وال ُيربكنا
 علىLAI منها قدر غياب الدليل عن تفوق الـ
العالج الذي ي�ؤخذ عن طريق الفم يف التجارب
.الع�شوائية
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ت�صميم العيوب التي ُتعيق �إظهار اال�ستنتاج
 والتي ُتهدد,التقليدي يف الدرا�سات الب�سيطة
 بل والغري,�صحة درا�سة الر�صد املثرية للإعجاب
.)10( حا�سمة اخلا�صة بتيهونني و�آخرون
, وب�شدة,يعتقد الكثري من الأطباء ال�رسيريون
 بالأمر اجليد للمر�ضى الغريLAI �أن عالج الـ
 وذلك لأنه ُيعطيهم ت�أكي ًدا ب�أن املر�ضى,طائعني
الذين ُيعاجلون عن طريق احلقن يتعر�ضون
, وذل��ك على الأق��ل على امل��دى القريب,للعالج
 وهو يقوم على- وبالطبع ي�رشح هذا االقرتاح
رد الفعل الطبيعي لزيادة التحكّم يف التعر�ض
 ي�رشح ال�سبب وراء انت�شار- العالجي للمر�ضى
اال�ستعداد لنبذ نتائج التجارب ال�رسيرية التي
 لكن �إذا كانت العالقات العابرة بني,مت ن�رشها
العالج والنتائج هو ما نحتاج �إليه لنعرف عن
 �إذا فتبقى التجارب,العالج ال��ذي ن�ستخدمه
.ال�رسيرية الآلة التعريفية لتقييم تلك العالقات
دعم الدليل من تلك التجارب
ّ  ال ُي,وكما يحدث
 على العالج الذي ي�ؤخذ عن طريقLAI تفوق الـ
 وحتى يف املجموعات الفرعية من مر�ضى,الفم
 والذين ال يخ�ضعون للعالج,احلاالت الغري ثابتة
 �أنه بينما �أن,أي�ضا
ً �  من اجلدير بالذكر.)14(
درا�سات الر�صد حمدودة يف �أمر حتديد العالقات
 �إال �أنهم يتفوقون يف تعريف مناذج من,العابرة
 تقرتح العديد من.ا�ستخدام اخلدمات احلقيقية
LAI الدرا�سات �أن املر�ضى ال ي�أخذون عالج الـ
 وحتى �إذا, وبالتايل,لفرتة طويلة من الزمن
,كانت هذه العوامل تق ّدم فوائد عند ا�ستخدامها
 لقد اكت�شفت.�إال �أنها قد ال تق ّدم فوائد طويلة الأمد
درا�سة واحدة قامت على مر�ضى احلاالت الغري
 من املر�ضى ا�ستمروا يف51%  �أن فقط,ثابتة
,)15(  ري�سبرييدون ملدة �ستة �أ�شهرLAI �أخذ
بينما اكت�شفت درا�سة �أخرى قامت على الآالف
 الذين يح�صلون,من املر�ضى بوالية كاليفورنيا
10%  �أن �أقل من,على الإعانة الطبية للفقراء
من املر�ضى قد �أكملوا فرتة �ستة �أ�شهر من عالج
 ووج��دت درا�ستان كبريتان,)LAI (16 ال��ـ
LAI قامتا على مر�ضى حاالت ثابتة ي�أخذون
)18( 65%) و17( 51%  ن�سبة,ري�سبريدون
.عاما واح ًدا من العالج
ً من املر�ضى الذين �أكملوا
وبح�سب البيانات الإداري���ة اخلا�صة ب�شئون
 من45%  �أ�ستمر فقط,املحاربني الأمريكان
�شهرا
ً 18  ري�سبريدون ملدةLAI املر�ضى على
LAI  وحتى �إذا كان عالج الـ, وبالتايل,)19(
ي�ضمن �إمكانية الدخول على العالج يف الأ�سابيع
 �إال �أن املر�ضى الذين ينهون هذا,التي تلي احلقن
 قد. يح�صلون فقط على نفع ق�صري الأمد,العالج
ُيجادل املرء ب�أنه حتى اخل�ضوع الق�صري الأمد
 وحتى �إذا مل يدعمه نتائج يف,يحمل نف ًعا ُيذكر
 لكن تكاليف اجليل الثاين,التجارب ال�رسيرية
 وقد ال ُيربرها, عالية ج ًداLAI من عالج الـ
 وغيابLAI االلتزام الق�صري الأم��د لعالج الـ
املجلة العاملية للطب النفسي
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االجنليزي On
disagreements
with
ال�سابق,
كرة القدم
players,العب
قال
the
late
maverick
English
footبراين كلو ,عند خالفه مع الالعبني“ ,لقد
ball manager Brian Clough said:
�س�ألته ب�أيه طريقة يفكر انه ينبغي بها �أن
“I ask him which way he thinks
shouldملدة20 it
doneعنbeهذا الأمر
weوقد…حتدثنا
تتم ...
talk
حق”.
كنت على
�20أين
اتفقنا
تقريبا ,ثم
دقيقة
about
it for
minutes,
then
ً and
we decide I was right”.

ي�رشح اال�ستطالع الذي قدمه كني و�آخرون
Kane et al illustrates
��Theزام
 reviewاالل��ت
تعلمناbyع��ن �أم���ر
�إل���ى �أي م���دى ق��د
eloquently just how much we have
يف
بها
�زام
�
�ت
�
االل
�دم
�
وع
العالجية
بالتدخالت learned about adherence
and nonالطب
toيف جمال
أي�ضا
ب�صفة عامة ,و�
جمال الطب
ً treatment
adherence
interventions
in medicine
a whole
النف�سي well
as psyالقليلة
وذلكasيف العقود
ب�صفةasخا�صة,
chiatry
in
particular
in
the
last
few
ال�سابقة .وقد الحظت عندما قمت حديثًا مبراجعة
decades. In reviewing activity in this
الأن�شطة يف هذا املجال� ,أنه قد مت ن�رش ما يقرب
field recently myself, I noted that as
وقد
املو�ضوع,
systematicهذا
ا�ستطالعا نظام ًيا يف
من 38
ً reviews
many
as 38
had
beenا
أي�ض
onا�ستطالع
theعلى
 topicهذه
عر�ض كل
مت
نظامي � ً
published
which
had
been
subject
to
a
sysهج
 themselvesال ُن
أي�ضا العديد من
�
املقالة
هذه
تغطي
(,)1
ً
tematic
هذهreview
Theإدارة(1).
article
also
كانت
امل�شكلة ,وقد
بغر�ض �
املختلفة
covers many diverse approaches to
نتائجها مخُ يبة للآمال ,ومن هنا �أعتقد انه
manage the problem, the results of
نركّ ز جهودنا.
يتوجب علينا �أن
which are somewhat
underwhelming.
كن
العديد من ال
 beهناك
ي It
التي مُis
البديهيةhere
أمورthat I
believe
we should
focussing
�أن يقوم بها الأطباءefforts.
تطوير
ourبغر�ض
ال�رسيريون
There
الذي are
many
relatively
قاعدة
يخرج من
الطبي,
�comأخذ العالج�أمر
monsense things clinicians can do to
الدليل الأ�سا�سية هذه ,وترتاوح هذه الأمور من
improve the uptake of medical treatأطباء
ي�صفها ال
الو�صفات
تب�سيط
ment
التيarising
الطبيةout
of this
substantial
و�سائل
وا�ستخدام
وخماطبة الآث��ار
evidence
اجلانبيةbase,
from simplifying
prescription
and addressing
على
regimensعمل ت�أثري
وحتفيزية ,لكن �أن �أمر
تذكريية
side
ال�شديدةthe use
of reminders
أمر
 effects,بال
والطويلة اtoلأم��د ,لي�س
احلاالت
and prompts. However, making an
الب�سيط ,وعلينا يف جمال الطب النف�سي ب�صفة
خا�صة �أن نكافح مع امل�صادمات الفكرية مع
مر�ضانا عندما يقولون �أنهم ال يعانون من �أي
�شيء �أو �أن العالج ال ُي�ستطيع �أن يعالج �أي �شيء.
لكن وكما يقرتح كني و�آخرون� ,إن هذه املعتقدات
عن املر�ض وغياب الب�صرية ,من �أقوى العالمات

على عدم االلتزام بالعالج (�أنظر رقم .)2
�إن االنتباه ب�ش�أن الآثار اجلانبية للعالج –
وب�صفة خا�صة تلك الآثار اجلانبية التي يعتربها
املري�ض �شديدة – من الأمور الهامة وب�شدة� ,إال �أين
كثريا يف كيف �أن هذا الأمر يقود
�أعتقد �أننا نبالغ ً
�إلى فعل عدم االلتزام بالعالج يف اال�ضطرابات
النف�سية .قد يكون املر�ضى والأطباء ,على حد
�سواء ,منحازين فيما يخ�ص �إدراكهم و�أن�سابهم
للكثري من الأحا�سي�س ال�سلبية؛ فالفرد الذي
يت�شكك يف قيمة عقاقري معينة (�أو عن العقاقري
ح�سا�سا لأيه
ب�صفة عامة) من املمكن �أن يكون
ً
ت�أثري �سلبي ,ومن ثم يتوقف عن �أخذ العالج –
�إال �أن الت�شكك هنا هو ال�سبب الرئي�سي وراء عدم
االلتزام بالعالج .لقد كان من املتوقع �أن �إدخال
جيل ثاين من العقاقري امل�ضادة للذهان �سيقود
�إل��ى خطوة ت ��ؤدي �إل��ى زي��ادة يف �أم��ر االلتزام
بالعالج ,وذلك يف ظل وجود امليل القليل نحو
�إنتاج �آثار جانبية خارجة عن الت�سل�سل الهرمي,
م��ع مالحظة زي���ادة يف ال���وزن ,خا�صة على
ال�سيدات من املر�ضى ,وذل��ك يف كل اخلربات
ال�رسيرية التي قمت بها ,لكن �إذا كانت هذه
الأمور �سب ًبا رئي�س ًيا وراء عدم االلتزام بالعالج,
فعلينا �أن نتوقع وجود ت�أخر زمني (واختالف
جن�سي) ب�ين ب��دء اجليل ال��ث��اين م��ن العقاقري
امل�ضادة للذهان وعدم االلتزام اجلاد بالعالج
– هل ترى �أن هذا افرتا�ض مثري لالهتمام؟ يبدو
يف حقيقة الأمر �أن م�أ�ساة عدم االلتزام بالعالج
مبثابة عامل ا�ضمحالل امل�أ�ساة ,مثل ن�صف
عمر نظائر العنا�رص الكيميائية .وتقري ًبا هناك
تقلي�صا يف ن�سبة االلتزام بالعالج ,بعد
50%
ً
كل �ستة �أ�شهر من العالج.
وبالتايل ,وعند ال��رج��وع �إل��ى �أم��ر تعزيز
االل��ت��زام بالعالج يف جم��ال الطب النف�سي ,ال
نق�صا يف اال�ستطالعات ال�شاملة
يوجد هناك ً
وال��ت��ي مت �إج��راءه��ا على نحو ك��ام��ل يف هذا
املو�ضوع .لقد مت ن�رش �أول جتربة ع�شوائية

حُمكمة ( )RCTعن تدخل ما يحتوى على
عنا�رص املقابالت التحفيزية وع�لاج ال�سلوك
املعريف والتعليم واملمار�سات ال�رسيرية اجليدة
(“عالج الإذع��ان) ,مت ن�رشها ب�شكل كامل عام
 ,)3( 1998وعندما مت �إر�سالها �إلى مر�ضى
نف�سيني م��ن خ�صائ�ص �أخ���رى ,ينتمون �إلى
اجلنوب ال�رشقي ملدينة لندن ,ومت ت�سليمها �إلى
م�ست�شفى مود�سلي ,قد حت�سن التزامهم بالعالج
وب�صريتهم عن وقت خروجهم من امل�ست�شفى,
التطور
ومن املثري لالهتمام ,لقد مت احلفاظ على
ّ
الذي حدث يف الأداء العاملي يف خالل الـ -12
�شهرا الالحقة ,بل وقد انخف�ضت معدالت
ً 18
�إعادة االحتجاز بامل�ست�شفى ,لكن قد ف�شل �أمر
تكرار هذه املحاولة يف مدينة دوبلن ( ,)4وذلك
بالطبع ب�سبب انخفا�ض القوة الإح�صائية وقلة
اخل�برة يف تو�صيل ال��ت��دخ�لات .ولأن���ه مل يتم
ت�سجيل الت�أثريات الفورية للتدخالت ,ال نعلم ما
�إذا كانت هذه التدخالت قد �أنتجت اختالفا ناف ًعا
قد تال�شى مع وقت العام الأول من النتائج� ,أم
�أنه مل ي�صلح على الإطالق.
لقد �أظهر جراى و�آخرون (� )5أنه يتم اختيار
امل��م��ر���ض��ات ال��ع��ام�لات يف جمتمعات الطب
النف�سي ب�شكل ع�شوائي ليتلقوا تدريبات على
تو�صيل حقيبة �إدارة العالج ,وقد كانوا قادرين
على حت�سني الأعرا�ض التي تظهر على مر�ضاهم,
أي�ضا التزامهم بالعالج ,وذلك باملقارنة مع
و� ً
املر�ضى حتت رعاية املمر�ضات املتحكمات,
لكن ق��د كانت جمموعة )RCT (N= 327
الأوروبية الكبرية عن عالج االلتزام (والذي مت
ت�صميمه على غرار عالج الإذعان) ,وباملقارنة
م��ع ت��دخ��ل حُم��ك��م ي��ق��وم على حتفيز ال�صحة
العامة ,كانت �سالبة ( ,)6وم��ن االختالفات
الهامة عن التجارب الأ�صلية هي �أنها كانت
تقوم على بع�ض مر�ضى العيادات اخلارجية
املُختارين وال��ذي��ن يعانون من م�شكالت يف
االل��ت��زام بالعالج ,وبعد م��رور ع��ام واح��د ,قد
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حت�سنت كِ ال املجموعتني من الناحية الأدائية,
أي�ضا من ناحية مقايي�س االلتزام ,لكن مل يكن
و� ً
هناك اختالفا بني املجموعتني .ت�أتي �أحدث
الدرا�سة من هذا النوع ,من هولندا ( ,)7وقد كان
اختيار املر�ضى للتدخالت �أو و�سائل العالج
أي�ضا كانت الت�صنيفات
ع�شوائ ًيا كالعادة ,و� ً
بعيدة كل البعد عن توزيع العالج .وق��د كان
التجديد الوحيد الذي قامت به هذه الدرا�سة هو
حماولة �ضبط التدخل الذي ُي�سمى مداواة االلتزام
بالعالج مع الأ�سباب الأك�ثر احتماال لإحداث
عدم االلتزام بالعالج لدى كل ُم�شارك –بالرغم
من �أن هذا اعتقاد غري طبيعي عن املر�ض .لقد
ك��ان املتخ�ص�صون ممر�ضني حا�صلني على
�أ�سبوع من التدريب اخلا�ص ,وقد �أظهرت النتائج
كبريا يف
املبا�رشة ونتائج ال�ستة �أ�شهر ,حت�س ًنا ً
الإذعان للعالج ,لكن لي�س يف نتائج الأعرا�ض
العامة الأخرى.
لقد ك��ان الهدف من ال ُنهج الأخ���رى التي
مت توظيفها لتح�سني جمموعة من ال�سلوكيات
ال�صحيحة ,والتي ت�شمل االلتزام بالعالج ,هو
�أن تقدم حتفي ًزا مال ًيا – �أي تقوية الوحدات
امل��ال��ي��ة .تعمل مثل ه��ذه التحفيزات – عند
ات�صالها بو�سائل العالج امل�ضادة للذهان يف
حاالت الف�صام – على �إثارة الكثري من الأ�سئلة
الأخالقية الهامة؛ مثل متى ي�صبح حمف ًزا ما
اً
معقول داف ًعا غري مقبوال؟ وهل ي�ستغل هذا الأمر
الأف��راد ال�ضعفاء والفقراء؟ وماذا �إذا بدئوا يف
رفع الأ�سعار؟ لقد مت اكتمال جمموعة RCT
لتتكون من حمفزات مادية �صغرية ,وتت�صل
مب�صل طويل الأم��د ( )LAIلعوامل م�ضادة
للذهان ,يف حاالت نادرة من مر�ضى خا�ضعني,
ويقوم مبتابعتهم فريق العناية ال�صحية العقلية
املجتمعية ,وال��ذي يقوده بريبي بلندن ,قد مت
اكتماله و�سوف يتم عر�ضه قري ًبا ( ,)8ويبدو �أن
النتائج املبكرة واعدة �إلى حد كبري.
ل��ط��امل��ا ك���ان ُي��ن��ظ��ر �إل����ى ال���ـ � LAIأو
“امل�ستودعات” – كما ي�صفها كني و�آخرون
ب�أنها ح�صن �ضد ع��دم الإذع���ان للعالج ,لكن
وبينما يتم عمل مراقبة ل�لال��ت��زام بالعالج
�أكرث �سهولة وجتنب االحتياج �إلى �أخذ و�سائل
عالجية قوية للمر�ضى الغري منتظمني� ,إال
�أن الـ  LAIال يتعامل يف حد ذاته مع العديد
من العوامل ال�ضاغطة �أكرث والتي ترتبط بعدم
االلتزام بالعالج كما قد وجزناه يف ال�سابق.
وبينما جند �أن الكثري من املر�ضى يتقبلون تلك
“امل�ستودعات” عندما يثبتون عليها (� )9أو على
الأقل يتقبلونها كما يتقبلون الأقرا�ص� ,إال �أن
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البع�ض الآخر يجدها ق�رسية بطبيعتها (,)10
وبالطبع يت�أثر ه��ذا الأم��ر بالتوقعات والقيم
الثقافية التي حتيط ب�أمر احلقن �أو اخلربات
التكوينية يف حياة املري�ض .و�إذا �أردنا �أن نعمل
مع مر�ضانا ب�شكل تعاوين و�أن ن�ستغل الـ ,LAI
�سنجد �أن هناك الكثري من العمل الذي يتوجب
علينا عمله ,وذل��ك فيما يخ�ص هذه امل�شكلة,
وهذا يف �أيه حدث من �أحداث احلياة.
وبينما �أن التعاون وامل�شاركة يف �صنع
القرارات مطمح �أ�سا�سي يف العناية ال�صحية� ,إال
�أن الطب النف�سي مل ي�ستطع يف كل تاريخه �أن
يتغلب على االحتياج �إلى تقدمي العالج �إلزام ًيا
– حتى و�إن كان يف الوقت احلايل مبثابة املالذ
الأخ�ير ,ومع وجود �ضمانات جيدة ومنا�سبة,
وبالتايل ف�أنه لأمر م�ؤ�سف �أنه يوجد اجتاه �شديد
لربطه مع الإكراه الإجباري القانوين ,وذلك يف
�ضوء احلديث املذكور �أعلى عن الفهم ال�سلبي للـ
 .LAIلقد كانت اخلربات التي ح�صلنا عليها يف
اململكة املتحدة هي �أن غالبية املر�ضى الذين
مت و�ضعهم حديثًا حتت ت�رشيع العالج املجتمعي
املُ�رشف عليه (قوانني العالج املجتمعي) –
وهذه حماولة جلعل املر�ضى يق�ضون القليل من
الوقت يف بيئة امل�ست�شفى النف�سي التقييدية –
يتلقون عالج الـ  .)LAI (11يقرتح �أمر الفح�ص
املبكر للنتائج ,وجود م�ستويات منخف�ضة من
االنتكا�سات و�إعادة الدخول �إلى امل�ست�شفى� ,إال
�أنه البد من االنتباه قبل املبالغة يف تف�سري هذا
النوع من معلومات الر�صد.
باخت�صار ,يبدو �أن ال ُنهج التي نتبعه جتاه
عدم االلتزام بالعالج� ,أنها ترتقي �إلى م�ستوى
فل�سفة براين كلوف التي ذكرتها ب�أعلى� .إن الأمر
هو طبيعة حتدي عدم االلتزام بالعالج ,حتى �أننا
منيل �إلى ا�ستخدام ال ُنهج التعاونية كما منيل �إلى
ا�ستخدام ال ُنهج التع�سفية.
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ن�صفهم بالف�صام – مل ُي�ساهموا يف عملية �صنع
القرارات ,مع متو�سط نتيجة ي�صل �إلى 12.5%
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وبالرغم من �أن ن�سبة هذا الأمر عاليه يف الزيارات
الأولى (� )7,8إال �أن هناك اختالفات كبرية بني
الأطباء النف�سيني يف �أمر �إ��شراك مر�ضاهم يف
عالجهم .ت�ضمن املزيد من الأبحاث تعريف ما
قد ي�ؤثر على هذا االختالف وكيف مُيكن تعزيز
�أمر امل�شاركة يف �صنع القرارات يف املمار�سات
الطبية.
�إن التحديات �أمام حت�سني االلتزام بالعالج
أي�ضا
وفوائده ,بالأمر املو ّثق جي ًدا ,ومن الهام � ً
التوقف عما نفعله ونتفكّر يف فوائد عدم االلتزام
بالعالج من وجهة نظر املري�ض؛ فعدم االلتزام
طائ�شا ,فهناك دالئل
قرارا
ً
بالعالج لي�س ً
دائما ً
تقول ب�أن بع�ض املر�ضى يتوقفون عن العالج
ب��دون �أخ��ذ ع�لاج وق��ائ��ي ,وب�شكل متزايد ,ال
يت�ساهل الكثري من النا�س مع �سماعهم �أنهم
�سي�أخذون العقاقري امل�����ض��ادة للذهان مدة
عمرهم .ومع ازدي��اد حركة امل�ستهلك ,ي�سعى
النا�س �إل��ى �أخ��ذ املزيد من امل�س�ؤوليات عن
�صحتهم ,ويزداد اهتمامهم عن الآثار اجلانبية
امل�ستمرة والغري م�ستحبة للمر�ض ,وكيف تتدخل
يف قدراتهم على حتقيق القواعد االجتماعية
الأ�سا�سية وخطر ا�ستخدام العقاقري امل�ضادة
للذهان الطويلة الأمد على �صحتهم اجل�سدية.
�إذا �أراد املري�ض �أن يتحدث عن تقلي�ص
العالج �أو التوقف عنه� ,سيكون هذا الأمر مبثابة
م�شكلة كبرية .لقد ظهر يف درا�سة قامت على
املر�ضى الذين قد توقفوا عن �أخ��ذ العقاقري
امل�ضادة للذهان� ,أن  38%منهم ك��ان��وا ال
ي�شعرون بارتياح بك�شف �أم��ر ع��دم رغبتهم
يف �إكمال العالج ,وتوقفوا عنه ب��دون �إخبار
الطبيب بذلك ( ,)9وقد كان الكثري من املر�ضى
ال يرغبون يف ك�شف �أم��ر رغبتهم يف التوقف
عن �أخ��ذ العقاقري امل�ضادة للذهان ,وه ��ؤالء
�أكرث من املر�ضى الراغبني يف التوقف عن �أخذ
العقاقري امل�ضادة لالكتئاب� .إن هذا ال�سيناريو
�أكرث خطورة من املر�ضى الذين يت�شاركون بهذه
املعلومات وال يزالوا على عالقة مع اخلدمات
بحيث مُيكن مراجعه التقدم الذي �أحرزوه .ي�ضع
هذا الأمر الكثري من الت�أكيد على �أهمية الأحاديث
امل�شرتكة عن فوائد وخماطر االلتزام بالعالج
وعدمه ,وذلك مع كل فرد ,ثم يليه احلديث عن
قدما ,وما يزيد عن ذلك,
وجود طريق للم�ضي ً
م�ستمرا ,حيث
احلديث
هو �أنه البد �أن يكون هذا
ً
�أن ال�صحة النف�سية للفرد والظروف ال�شخ�صية
تختلف م��ع م��رور ال��وق��ت ,وبح�سب الطبيعة
الثقافية للخدمات املُقدمة ,قد يكون هذا النوع
من احلديث �صع ًبا على الأطباء النف�سيني بالقليل
�أو بالكثري ,وهناك الكثري من ال�ضغط امل�ؤ�س�سي
على عاتق الأطباء النف�سيني ليقوموا بتبني نهج

متحفظ ومع�ضالت حقيقية يف ت�سهيل فرتات
التجارب بدون العالج ,وهذا الأمر بالغ اخلطورة
للبع�ض.
لقد كانت م�شاركة املر�ضي يف درا�سة قامت
على التوا�صل مع الطبيب وااللتزام بالعالج يف
حالة عالج الف�صام ,والتي كانت يف �صورة طرح
�أ�سئلة وطلب تو�ضيح حديث الطبيب النف�سي,
كانت مرتبطة بحدوث التزام �أف�ضل للعالج بعد
مرور �ستة �أ�شهر ( .)10لقد كان هناك اختالفا
كبريا بني الأطباء النف�سيني فيما يخ�ص عدد
ً
تو�ضيحا,
املرات التي يطلب فيها املر�ضى منهم
ً
وذلك كما يف حالة امل�شاركة يف �صنع القرارات,
وبالتايل يقرتح الدليل املتوافر لدينا �أنه يوجد
ممار�سة توا�صل �ضعيفة و�أخ��رى جيدة ,وهذه
ت�ؤثر بدورها على االلتزام بالعالج ,لكن يحتاج
ه��ذا الأم��ر �إل��ى تفريغ ,بحيث مُيكن ا�ستهداف
مهارات توا�صل معينة يف التدريب و�إ��شراف
الأقران.
لدى العقاقري واجلرعات ت�أثريات خمتلفة
على الأفراد ,وينعك�س هذا الأمر على الأحاديث
ب�ين امل��ري�����ض والطبيب ع��ن خ�برة املري�ض
ال�شخ�صية مع و�سائل العالج ال�سابقة واحلالية,
وذلك لإحداث تغيريات يف نوع العالج وجرعته.
ُي�شري كيو و�آخرون �إلى بع�ض التقنيات اجلديدة,
مثل نظام �إخباري رقمي ,يعمل على ت�سجيل
وقت �أخذ العالج ,بالإ�ضافة �إلى مقايي�س نف�سية
اجتماعية ,تعمل على التقييم املبا�رش لاللتزام
أي�ضا ك�أحد املُدخالت لتعزيز
بالعالج ,وتعمل � ً
أي�ضا ه��ذه التقنيات
�
تقدم
االل��ت��زام بالعالج.
ً
فر�صا جيدة ال�ستخدام ه��ذه املعلومات يف
ً
�ضبط ن��وع ال��ع�لاج واجل��رع��ات وت��ردده��ا مع
املري�ض ,وذلك لتعريف �أكرث الو�صفات الطبية
حتمال ونفعا للمري�ض .وبتقدمي الآثار اجلانبية
امل�ضادة للعقاقري امل�ضادة للذهان� ,سيكون هذا
مبثابة تقدم ُمرحب به.
ت�ؤثر العديد من العوامل على �أمر االلتزام
بالعالج ,ومن امل�ستحيل �أن نتدخل يف الكثري
من هذه العوامل ونغريها .من املمكن مالحظة
الأح��ادي��ث التي جت��ري بني الطبيب ال�رسيري
واملري�ض ,ومن املمكن التدخل لتغيري احلديث,
�إال �أن��ه الب��د �أن يكون الرتكيز على االلتزام
بالقرارات امل�شرتكة ولي�س االلتزام بالعالج
وحده.
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والذين ,مثال� ,سوف يربطون خرباتهم ال�شخ�صية
مع �أ�شكال العالج اخلا�صة باملر�ضى الذين
يتم ا�ستجوابهم ,وبالتايل قد يقوموا بت�شكيل
اجتاهاتهم و�سلوكيات الإذع��ان اخلا�صة بهم.
أي�ضا �أن يتفاعل الأقارب املهتمني
من املمكن � ً
بالأمر ,والذين قد قاموا بدرا�سة بع�ض امل�صادر
املوجودة على �شبكة االنرتنت عن الأعتمادات
امل�شكوك فيها ,يف ه��ذه العملية .وم��ا يثري
االهتمام ,هو �أن ا�شرتاك فريق عالجي يتكون من
العديد من املحرتفني ,ي�ضع الكثري من التحدي
كثريا
يف �سياق �سلوكيات الإذعان – وهذا الأمر ً
ما نغفل عنه – وذلك لكونهم �أع�ضاء فريق واحد؛
ف�إذا مل ينظموا قواهم ل�صالح الو�سائل العالجية
والأه����داف ,ق��د ير�سلوا �إل��ى الآخ��ري��ن ر�سائل
تعمد منهم ,وهو الأمر الذي
خمتلطة ,وذلك بدون ّ
ُي�ساهم يف �شعور املري�ض بعدم الأم��ان فيما
يخ�ص �أولويات العالج .ومن الأمثلة التكافئية
هو �أن العامل االجتماعي ي�ضع تركيزه على
�إمكانية املري�ض على القيام بوظيفة ما ,بينما
ي�ؤكد الطبيب النف�سي على مهارات الت�أقلّم� ,أما
املمر�ض فيعمل على الت�أكد �أن املري�ض ي�أخذ
ال��ع�لاج ب�صفة م�ستمرة ,وم��ن ه��ذا املنطلق,
يتواجد املري�ض �أمام ثالثة �أولويات تداخليه
خمتلفة ,وقد يقدم بالتايل تف�ضيال غري منا�س ًبا
لواحد على الآخ���ر .وبينما �أن ه��ذا الأم��ر غري
وا�ضح ,ت�أتي احلقيقة ال�رسيرية �أقرب ,والبد من
الأخذ يف االعتبار �أمر هذه ال ُنهج التي تقوم على
الفريق.
مُيكن �أن تت�أثر اجت��اه��ات املري�ض مع
بع�ض العوامل العقالنية� ,أو غريها من العوامل

التي تبدو غري عقالنية؛ فمن ناحية العوامل
العقالنية ,مُيكن �أن تت�أثر اجتاهات املري�ض
باخلربات ال�سابقة مع عقاقري م�ضادة للذهان,
�أو باملعلومات التي يح�صل عليها عن طريق
الإع�لام ,وعلى اجلانب الغري عقالين ,مُيكن �أن
تت�أثر اجتاهاته ,مثال ,بلون �أو �شكل العالج,
�أو باالقرتاح الذي يقول �أن العقاقري امل�ضادة
للذهان التي ت�ؤخذ بكم � 5أو  10ملج يف اليوم
“�أ�ضعف” �أو “اقل خطورة” من تلك التي ت�ؤخذ
بجرعة ت�صل �إلى � 600أو  800ملج يف اليوم.
�إن القناعة ب�أنه يتوجب على املرء �أن ي�أخذ
العقاقري ب�صفة م�ستمرة ,يقوده اجلدية املن�سوبة
�إلى مر�ضه ,وقد ظهر �أن مر�ضى الف�صام ال يبالون
كثريا مبر�ضهم ,قدر ما يبايل مر�ضى ال�سكري
ً
�أو ارتفاع �ضغط الدم ,مثال ( ,)1بالإ�ضافة �إلى
ذلك ,تعمل كل العقاقري امل�ضادة للذهان على
منع مكافئة نظام الدوبامني ,وبالتايل تنتج
قوة �سلبية.
وب�شكل متناق�ض ,ق��د يكون ل��دى بع�ض
ح�سن من الإذعان للعالج,
الآثار اجلانبية ت�أثري ُي ّ
مثال ,قد ي�ؤدي االنتباه املتزايد نحو املر�ضى
ال��ذي��ن ي��ق��رون ب ��أح��داث م��ع��ادي��ة� ,إل��ى الكثري
من االت�صاالت املطولة مع الطبيب ال�رسيري
أثريا ايجابيا على
املُعالج ,وبالتايل ُي�ضفون ت� ً
العالقة بني الطبيب واملري�ض.
من املفاتيح الهامة هو �إدراك �أن الإذعان
مبثابة متغيرّ عالجي قوي ج ًدا؛ فتتغري �سلوكيات
أي�ضا
الإذع���ان مع م��رور ال��وق��ت ,وه��و يعتمد � ً
على ظروف العالج ,وبالتايل فالبد �أن يكون
مراقبة الإذعان مقيا�س عالجي م�ستمر .وبينما
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ت�ؤكد الأهمية الرئي�سية لعاملني ,وذلك لت�أكيد

�أف�ضل �سلوكيات الإذع��ان ,ويقوم كِ ال العاملني
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العديد من الفوائد من
يف �سياق امل�شاركة يف �صنع ال��ق��رارات .يف
حقيقة الأم��ر ,ال ي�ستطيع الأطباء املمار�سون
و�صف العالج ال�صحيح واجلرعة ال�صحيحة يف
ظل عدم االلتزام بالعالج .لقد اكت�شفت درا�سة
حديثة قامت على مر�ضى الف�صام بالعيادات
اخلارجية� ,أنه بينما يعمل كِ ال من الدعم البيئي
املنزيل �أو الدعم الدوائي الإلكرتوين ,على حت�سني

�أمر االلتزام بالعالج� ,إال �أن الأعرا�ض والنتائج ال
تزال مل تتغري ( .)2هناك العديد من التف�سريات
لهذه املعلومات ,وواح��د من ه��ذه التف�سريات
حُم��زن ب�شكل كبري؛ ففي ظل غياب معلومات
جيدة عما يفعله مر�ضانا بالعالج املُق ّدم لهم,
قد تكون القرارات العالجية التي نقدمها فقرية
ج� ًدا ,والتي ت�شمل و�صف زي��ادات يف جرعات
ال حاجة �إليها وتقدمي عالج �إ�ضايف �أو تغيري
العالج ,فقد يكون ,مثال ,زيادة جرعة ما بالأمر
الغري �رضوري ,وذلك �إذا حدث �أن ن�سى املري�ض
 30%من جرعته يف خالل الأ�سبوع الذي ي�سبق
زيارته للعيادة.
مُيكن �أن ُت�ستخدم الـ  LAIكو�سيلة تف�صل
بني غياب الفاعلية وااللتزام ال�ضعيف بالعالج,
وذل��ك عندما يبدو �أن املري�ض غري مبايل مبا
يكفي عن العالج ( .)3يبدو �أن هناك ا�ستخفاف
بقيمة ا�ستخدام الـ  LAIلتح�سني املعلومات
اخلا�صة مبا تقوم عليه ال��ق��رارات العالجية,
وخا�صة يف الواليات املتحدة ,حيث مُيثل تقدمي
الـ  LAIيف الو�صفات العالجية �أقل من 10%
من تقدمي و�سائل العالج امل�ضادة للذهان (.)4
ت�رشح الدرا�سات ال�صورة طبق الأ�صل تطورات
وا�ضحة يف النتائج وانخفا�ضات يف تكاليف
العيادات الداخلية مع زيادة العقاقري التي ت�ؤخذ
عن طريق احلقن ( ,)5وت�رشح املقالة التي قدمها
كني و�آخ��رون ملاذا تظهر هذه النتائج ال�سيئة
يف التجارب الع�شوائية املُحكمة ,وبينما ندخل
مرحلة جديدة يف جمال العناية ال�صحية ,تركز
قيم اخلدمات والعناية الفعالة واملوثوقة
على ّ
واالحتياج �إل��ى ��شرح النتائج املتطورة ,من
املحتمل �أنه يوجد هناك دور للتقنيات يعمل
على زيادة اال�ستخدام املنا�سب للـ  LAIملر�ضى
الف�صام ,وقد ت�شمل هذه التقنيات مراقبة الأقران
والتحفيزات ال�رسيرية �أو �أنظمة العناية ,وذلك
بغر�ض تقليل العوائق �أمام �إمكانية الدخول على
الـ .LAI
هناك العديد من الأ�سباب وراء اال�ستخدام

الغري كايف للـ � ,LAIإال �أن �أكرث الأ�سباب برو ًزا
هو عدم الراحة التي يواجهها مقدمو الو�صفات
عرو�ضا على و�سائل العالج
الطبية عند تقدمي
ً
هذه ( .)6,7لقد �أو�ضحت التحاليل اللغوية عن
العرو�ض اخلا�صة بالـ  LAIيف مراكز ال�صحة
النف�سية� ,أو�ضحت �أنه يوجد �ضعف يف البالغة
اللغوية وغريها من العالمات الدالة على عدم
أي�ضا
الراحة من جانب الطبيب املمار�س ,و� ً
وج��ود ميل نحو ب��دء عر�ض ,وذل��ك عن طريق
الإ�شارة �إلى �شكل من �أ�شكال العالج (جتربة),
ب��دال م��ن تقدمي ف��ائ��دة حُمتملة للتعايف (.)7
من ال�رضوري ج ًدا �أن يح�صل املمار�سون على
تدريب عن كيفية تقدمي عرو�ض منا�سبة للـ
 ,LAIبطريقة تقوي من التحالف العالجي,
أي�ضا على �إحداث تق ّدم يف �أمر
�سيعمل هذا الأمر � ً
امل�شاركة يف �صنع القراراتُ .تظهر اال�ستطالعات
اخلا�صة باملمار�سني �أن الكثريين يظنون �أنه
ينبغي ا�ستخدام الـ  LAIمع املر�ضى الذين ال
يلتزمون بالعالج ,لكن وللأ�سفُ ,يت�صف فقط
الأفراد الذين يرف�ضون العالج يف مراكز ال�صحة
النف�سية بكونهم ال يلتزمون بالعالج ,يف حقيقة
الأمر ,مُيثل الراف�ضون للعالج والغري راغبني يف
�أخذ عالجهم الذي ي�ؤخذ عن طريق الفم� ,أو عالج
الـ  ,LAIمُيثلون �أقلية �صغرية من املر�ضى
الذين ي�سهل تعريفهم ب�شكل عادل .يرغب الكثري
من املر�ضى يف �أخذ عالجهم� ,إال �أنهم ال يفعلون
ذلك ب�صفة م�ستمرة ب�سبب االرتباك �أو الن�سيان
أي�ضا ب�سبب امل�شكالت
�أو الب�صرية املت�أرجحة و� ً
املنطقية� .إن مثل ه�ؤالء هم الأفراد الذين البد
من تعريفهم و�أن ُيق ّدم لهم جتربة تقوم على
ال��ـ  ,LAIوق��د ُي�ساعد وج��ود قائمة مرجعية
بالعالمات الت�أرجحية التي ي�شرتك فيها الأفراد
الذين ال يتلقون احلد الأق�صى من الفوائد من
العالج ال��ذي ي�ؤخذ عن طريق الفم ,قد ي�ساعد
الأطباء الذين يقدمون الو�صفات الطبية على
تعريف الأفراد الذين قد ينتفعون من الـ ,LAI
وبينما هناك العديد من الأ�سباب البعيدة عن
املجلة العاملية للطب النفسي
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باجلرعة (“هل �أخ��ذت العالج ت� ً�وا؟؛ هل �أخذت
أي�ضا ا�ستخدام
ً �  من املمكن.)”العالج اليوم؟
بع�ض تطبيقات الهاتف اخللوي لفح�ص �أمر
 وذلك مع القليل من,االلتزام بالعالج كل يوم
.التكلفة
ملخ�ص الأمر هو �أنه يوجد مقايي�س ب�سيطة
وعملية مُيكن ا�ستخدامها لتعريف م�شكالت
أي�ضا حلول
ً �  ويوجد,االلتزام بالعالج املُحتملة
مُيكن تطبيقها يف موا�ضع ال�صحة النف�سية
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عد �أقرا�ص العالج بالتقرير الذاتي عن االلتزام
 وذلك لطاملا �أن التقرير الذاتي حُمدد,بالعالج

Non-adherence and its
understanding
the natu
 إدراك طبيعة األنتكاسة:ونتائجه
عدم االلتزام بالعالج
 بل وقد يحدث تواتر املر�ض,التوقف عن العالج
من جديد يف خالل �أ�سابيع من بعد التوقف عن
 �أنه ال يوجد,�سوءا
ً  وما ُيزيد الأمر,)3( العالج
هناك عالمات تكهنية مبكرة ُت�ساعد املر�ضى
�أو مقدمني العناية �أو الأطباء ال�رسيريني يف
تعريف الأف��راد القريبني من خطر االنتكا�سة
, عندما يحدث انتكا�سة, يف حقيقة الأم��ر.)4(
غال ًبا ما تعود الأعرا�ض ب�شكل مفاجئ وت�صل
 �أي �أنها,ب�رسعة �إلى م�ستويات عالية من ال�شدة
 ال, ومبعنى �آخر,)5( ال تظهر ب�صورة تدريجية
ُيحتمل �أن يكون النهج الذي يدعو �إلى مالحظة
,املر�ضى الذين نتوقع �أنهم ال يلتزمون بالعالج

.العوامل التي قد ُت�ساهم يف حدوثه مع املر�ضى
�إن معدالت عدم االلتزام بالعالج عالية ب�شكل
 حيث قد ال يوجد,كبري يف هذه اال�ضطرابات
 مثال قد,)1( نتائج مبا�رشة لعدم اكتمال العالج
 من50% اكت�شفت واحدة من الدرا�سات �أن فقط
 الذين قد بدئوا �أخذ,مر�ضى ارتفاع �ضغط الدم
 قد ا�ستمروا عليه ملدة عام واحد,عالج بالعقاقري
 وهناك خطر �أن ُيعترب الف�صام من �ضمن,)2(
 وحيث قد ينجى بع�ض املر�ضى من,هذه الفئة
تقطع فرتة العالج ملدة من الزمن وبدون نتائج
 �إال �أنه لي�س هذا هو احلال مع الغالبية,م�ضادة
من املر�ضى؛ فمعدالت االنتكا�سة عالية ج ًدا بعد

ROBIN EMSLEY
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine
and Health Sciences, Stellenbosch University,
Tygerberg 7505, Cape Town, South Africa

تثري املقالة التي قدمها كني و�آخرون الكثري
234
عدم
من االنتباه �إلى التحدي الكبري الذي يحمله
االلتزام قد ُت�ساهم حالة مر�ضى ا�ضطرابات
أي�ضا �إلى االحتياج �إلى ابتكار طرق
ً � و,الذهان
.�أف�ضل للتعامل معه
�إن عدم االلتزام بالعالج �أمر �شائع يف �أغلب
 مع وجود الكثري من,احلاالت الطبية ال�شديدة
املجلة العاملية للطب النفسي
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مع وجود فكرة �إدخال عالج �إنقاذي عند ظهور
�أول عالمات تواتر املر�ض ,ال ُيحتمل �أن يكون
فعاال يف عامل اليوم.
وبينما البد �أن ت�شتمل الأهداف العالجية يف
حالة الف�صام وغريها من ا�ضطرابات الذهان,
على بع�ض املكونات ,مثل الت�سكني والتعايف,
�إال �أن خطر الت�أذي والإ�صابة املرتبط بحدوث
انتكا�سة يقود �إلى حد كبري االحتياج �إلى االلتزام
القوي بالعالج .وبالرغم من �أن القليل من
الدرا�سات قامت بتقييم نتائج االنتكا�سة� ,إال �أنها
غال ًبا ما ُتعترب هذه الدرا�سات بعيدة املدى ,مثال,
لقد ذكر الأفراد الذين يقدمون الرعاية ملر�ضاهم,
النتائج التي تلي ح��دوث انتكا�سة ,وذل��ك يف
ا�ستطالع دويل قام به االحتاد العاملي لل�صحة
النف�سية ,وهي عدم القدرة على العمل ()72%
والأحتجاز بامل�ست�شفى ( )69%وحم��اوالت
االنتحار ( )22%واحلب�س ( .)20%و�أ�شار ه�ؤالء
أي�ضا �إلى حدوث الكثري من الت�شوي�ش يف حياتهم
� ً
اخلا�صة ( )61%وت��ده��ور حالتهم النف�سية
( )54%واملالية ( ,)6( )26%وبالإ�ضافة �إلى
هذه النتائج النف�سية االجتماعية ,هناك خطر
تطور املر�ض يف
الإيذاء البيولوجي ,وذلك بقدر ّ
�شكل تعنت العالج ,الذي قد يحدث لدى جمموعة
فرعية من املر�ضى بعد كل انتكا�سة (.)7,8
وب�أخذ كل هذه العوامل م ًعا� ,سنجد �أنها
ت�شري �إلى االحتياج �إلى ا�سرتاتيجيات جديدة
و�أكرث فاعلية ملخاطبة عدم االلتزام بالعالج يف
حالة الذهان .وكما ي�شري كني و�آخ��رون ,ي�ضع
�أمر خماطبة عدم االلتزام بالعالج يف حاالت
ا�ضطرابات ال��ذه��ان ,الكثري م��ن التحديات؛
ويتطلب اثنان من هذه التحديات انتباها �شدي ًدا,
ويهتم التحدي الأول ب�ضعف الب�صرية ,وهذه
واحدة من �أبرز التعبريات عن ا�ضطرابات الذهان
(� .)9أما طبيعة داء الذهان فهي �أنه ُي�ضعف قدرة
املرء على �إدراك وجود املر�ض واالحتياج �إلى
عالج وقائي لأجل غري ُم�سمى – وهذه حقيقة
دائما ,وبالتايل
قد ال يدركها الأطباء ال�رسيريون ً
ف�أن و�ضع حمِ ل امل�س�ؤولية على عاتق املري�ض
بحيث يقوم مبوا�صلة االل��ت��زام بالعالج� ,أمر

غري واقعي� .أما االعتبار الثاين فيهتم ب�إدراك
الن�سب العالية ج ًدا من ظهور حاالت مر�ضية
تت�سم ب�إ�ساءة ا�ستخدام عقاقري ما ,وذلك لدى
الأف��راد الذين يعانون من ا�ضطرابات ذهان,
أي�ضا الدور العنيف الذي تلعبه يف عدم االلتزام
و� ً
بالعالج (.)10
تطور الربامج النف�سية التي تخاطب
البد من ّ
االلتزام بالعالج ,بح�سب هذه الأفكار ,وبالأخذ
يف االعتبار كِ ال من �ضعف التب�صرّ واالحتياج
�إلى املخاطبة الفعالة ل�سوء ا�ستخدام العقاقري,
وباملثل ,البد من و�ضع املزيد من الثقة على
التدخالت ال��دوائ��ي��ة التي تعمل على حت�سني
االلتزام بالعالج .وهناك دالئل على اال�ستخدام
ال�شائع مل�ستودع العقاقري امل�ضادة للذهان,
وب�صفة خا�صة يف املراحل املبكرة من املر�ض,
�أي عندما ُيالحظ فوائد اال�ستخدام املتوا�صل
للعالج.
لكن مل يتم تف�سري الإدراك الكبري ملدى
وت��أث�ير ع��دم االل��ت��زام بالعالج يف العديد من
التغيريات الوا�سعة يف املمار�سات ال�رسيرية.
لكن يوجد يف املوا�ضع ال�رسيرية حول العامل,
القليل م��ن ال��ت��دخ�لات النف�سية االجتماعية
الر�سمية التي تخاطب االلتزام بالعالج ,و�أن
م�ستودعات العقاقري امل�ضادة للذهان قليال
ما ُت�ستغل ,وغال ًبا ما ُتعترب ,وذلك بعد مرور
الكثري من �سنوات املر�ض� .أما يف �سياق و�سائل
العالج املتاحة حال ًيا ,يبدو �أن جمع م�ستودعات
العقاقري امل�ضادة للذهان مع التدخالت النف�سية
االجتماعية املنا�سبة ,يبدو �أن��ه م��ن �أف�ضل
اخليارات املتاحة لدينا ملخاطبة عدم االلتزام
بالعالج يف حالة ا�ضطرابات الذهان.
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The enduring challenge
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تت�ساوى مع الن�سبة التقديرية من الأقرا�ص التي
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وقد تكون التدخالت املختلفة بالأمر املنا�سب
عند نقاط خمتلفة من مقيا�س االلتزام بالعالج,
وبح�سب �أ�سباب االل��ت��زام ال�ضعيف بالعالج,
مثال ,قد ينتفع الأفراد الذين يغفلون العالج بني
احلني والآخر وبدون ق�صد منهم ,ب�سبب العوائق
املعرفية �أو غريها من العوائق ,قد ينتفعوا من
بع�ض ال�سلوكيات التي ت�شمل الأمور التذكرية
والإ����ش���ارات� .أم���ا الأف����راد ال��ذي��ن ال يلتزمون
بالعالج وي�ترددون يف �أخ��ذه ,فقد يجدوا نف ًعا
من املقابالت التحفيزية �أو الـ � LAIأو مرك ًبا
يجمع بينهما .والأف����راد ال��ذي��ن ال يلتزمون
بالعالج عن ق�صد ,ب�سبب �إما �ضعف التب�صرّ �أو
احلالة االقت�صادية ال�شخ�صية للأعرا�ض� ,أي
�أن تكون الآثار اجلانبية يف �صالح الأعرا�ض,
قد ينتفع ه�ؤالء من ال ُنهج ال�شاملة واملتعددة
الأوجه ,والتي ت�شمل مقابالت حتفيزية وتقنيات
املقابلة التي تتنا�سب مع الأه��داف ال�شخ�صية
والتي قد ي�ساعد العالج يف الو�صول �إليها (.)7
وبينما �أن الت�صميم ال�رصيح للعديد من
التدخالت لتح�سني االلتزام بالعالج ,هو لتغيري
�سلوكيات الأفراد الذين يعانون من ا�ضطرابات
ذه��ان� ,إال �أن االحتياج �إل��ى �إح��داث تغيري يف
�سلوكيات الطبيب الذي يقدم الو�صفة الطبية,
�أمر �ضمني؛ فالبد �أن يتذكر الأطباء �أن الهدف
من العالج هو التعايف ,ولي�س االلتزام بالعالج,
تقديرا الهتمامات املر�ضى
والبد �أن ُيظهروا
ً
وتف�ضيالتهم ,ويقدموا الو�صفات الطبية بح�سب
�أف�ضل الدالئل التجريبية .بالإ�ضافة �إلى ذلك,
تقبل �أن بع�ض حاالت عدم
يحتاج الأطباء �إلى ّ
االل��ت��زام بالعالج منطقية ,حتى يف ظل عدم
االلتزام به.
يف نهاية الأم��ر ,مييل الأطباء واملر�ضى
�إل��ى املبالغة يف تقدير م��دى التزام املري�ض
بالو�صفات الطبية .مُيكن �أن ت�ساعد و�سيلة ما مت
تقييمها �رسير ًيا ,مثل الـ  ,BARSيف تعريف
الأف��راد الذين ال يلتزمون بالعالج ,وبالتايل
تقرتح تدخالت منا�سبة ,وقد ت�ساعد التقييمات
النظامية لأه��داف الأف��راد للعالج ,على تكميل
مثل ه��ذا الت�صنيف .تمُ ثل يف ال��وق��ت احلايل
اجلهود اخلا�صة بالأفراد ,با�ستخدام مركبات
م��ن التعليم النف�سي وامل��ق��اب�لات التحفيزية
والو�صفات العالجية الب�سيطة والفعالة والدعم
الأ��سري والإ�شارات ال�سلوكية وو�سائل العالج
الطويلة الأمد ,تمُ ثل كل هذه� ,أف�ضل املمار�سات
لإحداث تقدم يف االلتزام بالعالج� ,إال �أن اجلهود
الناجحة لتح�سني نتائج الأف����راد ال��ذي��ن مت
ت�شخي�صهم بالف�صام ,تتطلب ُنهج متعدد الأوجه
ذات تركيز �أو�سع من االلتزام بالعالج مبفرده.
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املجلة العاملية للطب النفسي

�أنه مل يتم ا�ستغالل تغاير هذه العقاقري ب�شكل
 لكن ت�سمح االختالفات الكبرية يف ملف.كامل
بتميز العالج وخماطبة �شكاوي
ّ ,الآثار اجلانبية
املر�ضى وم�شاكلهم (�أي��ه من الآث��ار اجلانبية
 و�أي منها البد من,البد من جتنبها بالكامل
 تعمل اجلهود التي ت�سعى �إلى �أ�شمال.)حتمله
 على تطوير العالقة,املر�ضى يف هذه القرارات
 وهذه واح��دة من �أهم العوامل التي,العالجية
 وعن�رص �آخر قد,)2( ت�ؤثر على االلتزام بالعالج
يعمل على تطوير التحالف العالجي هو تردد
” حتى �إذا ك��ان االحتياج “فقط,االت�صاالت
 �إن االخ��ت��ب��ارات املعملية.لأغ��را���ض ال�سالمة
الدورية والالزمة من قبل عالج الكلوزابني (دواء
 قد,)ُي�ستخدم لتقليل الأعرا�ض وعالج الف�صام
تكون �سبب من �أ�سباب الن�سب العالية من التزام
 وقد يكون.)4( املر�ضى بالعالج مع هذا الدواء
االت�صال املتكرر بفريق العالج ميزة كربى
ال�ستخدام العقاقري امل�ضادة للعالج الطويل
 هذا بالإ�ضافة �إلى التعريف ال�رصيح لعدم,الأمد
االلتزام بالعالج يف حال �إذا مل ي�أت املري�ض
 ويبدو �أن مقاومة ا�ستخدام.لأخذ م�صل احلقن
,هذه الإعدادات ما يتفكر فيه الأطباء ال�رسيريون
.)5( ولي�س املري�ض
 �ستعمل �أ�سئلتنا �أو,بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك
تقييماتنا التي تخ�ص ج��ودة حياة املري�ض
�أثناء ال��ت��داوي با�ستخدام العقاقري امل�ضادة
 لي�س فقط يف, على تو�ضيح رغبتنا,للذهان
أي�ضا يف حتقيق �أهداف
ً �  بل,تخفي�ض الأعرا�ض
مده�شا �أن الكثري من
 ولي�س,عالجية طموحة
ً
الدرا�سات ت�ؤكد على وجود عالقة بني رفاهية
املري�ض ال�شخ�صية ورغبته يف موا�صلة العقاقري
.)6( امل�ضادة للذهان
مل ُتظهر �أغلب التجارب الع�شوائية املُحكمة
تفوق العقاقري امل�ضادة للعالج الطويلة الأمد
 لكن ال,على الإعدادات التي ت�ؤخذ عن طريق الفم
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ونتحدث أكثر مع مرضانا؟
نستمعwe
علينا أن
هل
Should
listen
اندها�شا حيث �أنه ال مُيكن ك�شف
يثري هذا الأمر
ً
امليزة الكربى مل�ستودع العالج يف التجارب
 �إال,املزدوجة التعمية �أو يف الت�صاميم املُ�شابهة
.)2,7( �أنها تت�ضح فقط يف التجارب الطبيعية
 ي�ؤكد مدى تع ّقد العوامل التي ت�ؤثر على,أخريا
ً �
االلتزام بالعالج وتفاعلها وتغيرياتها امل�ستمرة
 ت�ؤكّ د االحتياج �إلى وجود �أنظمة,مع مرور الوقت
 ت�ستهدف الأفراد,متكاملة من العالج والرعاية
أي�ضا
ً � و,الذين يعانون من �أمرا�ض نف�سية �شديدة
الأفراد الذين يواجهون خطر اخلروج من اخلدمة
 وت�شمل.)8( ال�صحية �أو عدم االلتزام بالعالج
 مناذج العناية,مثل هذه الأنظمة ب�صفة عامة
 مثل �إدارة احلاالت,املركزة بالعيادات اخلارجية
 لقد.)9( ال�شديدة �أو العالج املجتمعي الت�أكيدي
�أظهرت �أغلب هذه الأنظمة معدالت منخف�ضة
من اخلروج من اخلدمة وعدم االلتزام بالعالج
)8,10( ) ونتائج �أف�ضل متعددة الأبعاد8,10(
 وذلك,)8,10( وانخفا�ض تكاليف اخلدمات
.باملقارنة مع مراكز العناية التقليدية
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ُتعترب واحدة من �أكرث التدخالت ال�صحية الفعالة
 مل يتم عمل هذه الربامج.)4( من ناحية التكلفة
فقط ب�سبب الن�سبة العالية يف وفيات مر�ضى
أي�ضا
ً �  بل,HIV  مثل داء ال�سل والـ,اال�ضطرابات
. مثل داء ال�سكري,للأمرا�ض الغري معدية
نحن ن��ؤم��ن �أن��ه الب��د �أن تكون امل�صادر
 وذل��ك حتى يتمكن �صندوق الدعم,ُمتحركة
املايل الدويل من تقدمي عقاقري جمانية تهدف
 �سي�ساعد,)3,5( العامني الأولني من داء الف�صام
هذا الأمر يف التغلب على عدم االلتزام بالعالج
,�أثناء “هذه املرحلة احلرجة” من م�سار املر�ض
والتي هي �أقوى العالمات على ال�ضعف والنتائج
 مُيكن �أن ُيق ّدم مثل هذا العالج.الطويلة الأم��د
 وقد مت تبني.DOTS يف برامج �شبيهة بالـ
العنا�رص الأ�سا�سية ملراقبة العالج و�إدارته من
 وقد �أظهرت, يف حالة الف�صام,قِ بل قريب ما
 �أن املر�ضى الذين يتلقون,درا�سة لإثبات ال�صحة
عالجا يف برنامج عالج الف�صام املُراقب يف
ً
) يلتزمونSTOPS( ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة
 وهذا باملقارنة مع العالج,بالعالج ب�شكل �أف�ضل
 فيما,) و�أظهروا نتائج �أف�ضلp<0.02( املعتاد
 وذلك يف خالل عام,يخ�ص الأعرا�ض والأداء
.)6( املتابعة
غال ًبا ما ُيعترب �إ�ساءة الأعرا�ض يف حالة
ا���ض��ط��راب��ات ال��ذه��ان كنتيجة ل��ع��دم االلتزام
 �إال �أن هناك دليل قوي يقول ب�أن غال ًبا,بالعالج

 لكن يبدو �أن الفقر.)3(  �أ�سبوعا125.0 �إل��ى
امل�ستوطن يف هذه ال��دول يرتبط بعدم القدرة
 وقلة االلتزام,على الدخول على مراكز العالج
 وهذا بالطبع با�ستثناء �أغلب مراكز,بالعالج
دوالرا �إ�ضاف ًيا
 لقد ظهر �أن �ألف.الرعاية املكثفة
ً
,LAMI  يف دول الـGDPppp لكل ف��رد
 لع�رشةDUP ترتبط بانخفا�ض يف متو�سط الـ
 وذلك يف درا�سة قامت بفح�ص الـ,)3( �أ�سابيع
 وعالقته بتعادل القوة ال�رشائية لإجمايلDUP
.)GDPppp( الناجت املحلي
لقد مت تطبيق ا�سرتاتيجيات ال�صحة العامة
التي ُت�س ّهل �إمكانية الدخول املجاين للمواطنني
على املراكز ال�صحية اخلا�صة مبجاالت طبية
 يعترب االلتزام, ففي حالة داء ال�سل مثال,�أخرى
اجلزئي بالعالج �أكرث خطورة من عدم �أخذ العالج
 البد, ويعني هذا �أنه �إذا بد�أ العالج,على الإطالق
 وبالتايل فقد تبنت برامج التحكم يف,�أن ُيكتمل
DOTS داء ال�سل حول العامل �إ�سرتاتيجية ًتدعى
( �أيdirectly observed treatment
 هناك عن�رصان.)العالج املراقب ب�شكل مبا�رش
 �إمداد1-  وهما,�أ�سا�سيان يف هذه الإ�سرتاتيجية
,م�ستمر لكل العقاقري الالزمة امل�ضادة لل�سل
 و�صفات2- و,والتي ُيدعمها االلتزام احلكومي
 لقد عملت. و ُتقدم حتت مراقبة,طبية موحدة
 على تقلي�ص ن�سبة عدمDOTS برامج ال��ـ
 وهي,االلتزام بالعالج يف �أغلب الدول النامية
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ما يكون االنقطاع املبكر عن العالج ب�سبب
التحكم ال�ضعيف يف الأعرا�ض ( ,)7وقد �أ�شارت
درا�سة واحدة �إلى �أن االنقطاع عن العالج ب�سبب
عدم ت�لا�ؤم التحكم يف الأعرا�ض� ,أمر حُمتمل
ثالثة مرات مثل احتمال االنقطاع عن العالج
حتمل العالج ,وقد ظهر �أن االكتئاب
ب�سبب عدم ّ
امل�ستمر و�ضعف اال�ستجابة للعالج ,مبثابة
عالمات م�ستقلة عن �ضعف االلتزام بالعالج
لدى مر�ضى النوبة الأولى من الذهان (.)8
ل��دى و�سائل العالج احلالية حمدوديات
معروفة جي ًدا يف التحكّم يف �أعرا�ض الذهان,
لكن ُتظهر ال��دالئ��ل �أن ع��دم ال��ت��زام الأط��ب��اء
ال����سري��ري��ون ب��امل��ب��ادئ التوجيهية اخلا�صة
بالعالج ,قد يكون عاملاً ُم�ساع ًدا يف �أمر التحكم
يف الأع��را���ض الغري مالئمة ,حتى يف �أف�ضل
املراكز العالجية .لقد �أظهرت درا�سة متعددة
املواقع خا�صة مب�ست�شفى ما ,وت�شمل  508فر ًدا
يف �أملانيا� ,أظهرت �أنه يوجد  73%فر ًدا تلقوا
�إدارة غري كافية للعقاقري امل�ضادة للذهان,
وحوايل  58%من مر�ضى �أعرا�ض االكتئاب مل
عالجا بح�سب املبادئ التوجيهية ,وذلك
يتلقوا
ً
من بني مر�ضى �أعرا�ض الذهان ال�شديدة .وهناك
احتماالت عالية ب�أن مر�ضى الذهان ال�شديد ال
عالجا بح�سب املبادئ التوجيهية (,)9
يتلقون
ً
لكن ال نعرف حتى وقتنا هذا �إلى �أي مدى مُيكن
�أن ي�ساهم مثل هذا االلتزام ال�ضعيف باملبادئ
التوجيهية اخلا�صة بالعالج ,يف �ضعف �إذعان
امل��ري�����ض ل��ل��ع�لاج ,لكن ق��د يحتاج الأط��ب��اء
ال�رسيريون �إل��ى ت�شكيل ب�صرية يف ممار�سات
الو�صفات الطبية التي يقدمونها ,كما يتوقعون
�أن ي�شكل املري�ض اتفاقا مع ن�صائحهم.
لقد كانت ال��ت��ط��ورات ال��دوائ��ي��ة يف حالة

ويكن
الف�صام راك��دة منذ العديد من العقود ,مُ
�أن ي�ساعد حت�سني االلتزام بالعالج على ت�أكيد
�أن التدخالت املتاحة ُت�ستخدم ب�أكرث الطرق
فاعلية .و�أن �أخذ ال��دواء ب�صفة م�ستمرة ولعدة
�سنوات ,مع حمِ ل عبء الآثار اجلانبية يف مر�ض
به الكثري من العار وال�ضعف ,لي�س بالأمر ال�سهل,
وهناك احتياج �إلى نهج �صحي عام ,فيه ُيعترب
االلتزام بالعالج م�شكلة النظام ال�صحي وال�سياق
االقت�صادي الأو�سع ,ولي�س فقط الفرد املري�ض
الذي يرف�ض �أخذ العالج ب�سبب غياب الب�صرية.
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A meta-analysis of cardio-metabolic abnormalities in

حتليل تلوى عن التشوهات األيضية القلبية في ح��االت االستخدام األول
drug na€ıve, first-episode and multi-episode patients
للعقاقير والنوبة األولى والنوبات املتعددة من الفصام باملقارنة مع ضوابط
with schizophrenia versus general population
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 درا�سة معلومات عن ال�ضوابط العامة من ال�سكان التي28  وقدمت,فريدا من مر�ضى الف�صام
ً 185,606  وقد جمعت البيانات النهائية على, منها136 ا�شتمال
ً مري�ضا
بال�سمنة
إ�صابة
ل
ل
متزايد
خطر
أمام
�
الف�صام
من
املتعددة
النوبات
مر�ضى
أن
�
اكت�شفنا
وقد
.)n=3,898,739(
تخ�ص تطابق الفئة العمرية والنوع �أو التطابق الأترابي
A meta-analysis was conducted to explore the risk for cardio-metabolic abnormalities in drug na€ıve, first-episode and multi-episode patients
كول�سرتول
وانخفا�ض كثافة
�ضغط الدم
وارتفاعcontrols.
)OR=4.43;CI=2.52-7.82;p<0.001(
يف منطقةstudwith schizophrenia
and )OR=1.36;CI=1.21-1.53;p<0.001(
age- and gender- or cohort-matched general
population
Our literature search generated البطن
203 relevant
ies, of which
were included. The final dataset comprised
185,606ثالثي
unique
patients
with schizophrenia, and 28 studiesالدهني
provided
data for
التمثيل
و�أعرا�ض136
)OR=2.73;CI=1.95-3.83;p<0.001(
غلي�سرييد الدم
وفرط
)OR=2.35;CI=1.78-3.10;p<0.001(
الربوتني
and gender-matched
or cohort-matched
general
population controls (n53,898,739).
We found that
multi-episode patients with
schizoإنage� .املعروفة
باملقارنة مع ال�ضوابط
 وهذا,)OR=1.99;
CI=1.55-2.54;p<0.001(
) وداء ال�سكريOR=2.35;
CI=1.68-3.29;p<0.001(
الغذائي
phrenia were at increased risk for abdominal obesity (OR54.43; CI52.52-7.82; p<0.001), hypertension (OR51.36; CI51.21-1.53; p<0.001),
,)p<0.001(
للعقاقريlipoprotein
اال�ستخدام الأول
( ومر�ضىOR52.35;
)p<0.001( CI51.78-3.10;
مر�ضى النوبة الأولى
باملقارنة مع
خطر متزايد �أي�ضا وهذا
الف�صام �أمام
النوبات املتعددة من
مر�ضىmetalow high-density
cholesterol
p<0.001),
hypertriglyceridemia
(OR52.73;
CI51.95-3.83;
p<0.001),
اجلمعية
(ؤيد تو�صياتOR52.35;
�الدالئل التي ت
خا�صتنا املزيد من
املعلومات
.(ال�سكريOR51.99;
�ضغط الدم وداء
وبا�ستثناء ارتفاع
 ب�أعلىcompared
ال�شاذة املذكورة
يخ�ص احلاالت
فيما
bolic syndrome
CI51.68-3.29;
p<0.001),
andتقدم
diabetes
CI51.55-2.54;
p<0.001),
to controls.
Multi-episode
patients with schizophrenia were also
at increased
compared
to first-episode
and drug-na
ve (p<0.001)
patients,
the above
.الف�صام
لدى مر�ضىrisk,
احلياتية
والتغيريات
(والتعليم ال�صحيp<0.001)
املراقبة واملتابعة
يخ�ص€ıفيما
)WPA( النف�سي
للطبforالعاملية

abnormalities, with the exception of hypertension and diabetes. Our data provide further evidence supporting WPA recommendations on
screening, follow-up, health education and lifestyle changes in people with schizophrenia.

, التعليم ال�صحي, املراقبة, داء ال�سكري, فرط الدهون يف الدم, ارتفاع �ضغط الدم, ال�سمنة, �أعرا�ض التمثيل الغذائي, الت�شوهات الأي�ضية القلبية,  الف�صام:كلمات مفتاحيه
تغيريات حياتية
Key words: Schizophrenia, cardio-metabolic abnormalities, metabolic syndrome, obesity, hypertension, hyperlipidemia, diabetes,
screening,
health education, lifestyle changes
(World Psychiatry 2013;12:240–250)
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) ومنظمة ال�صحةIDF) (36( لقد �أو�ضحت العديد من الدرا�سات �أن ن�سبة الوفيات لدى مر�ضى قام بتبنيها االحتاد الدويل لداء ال�سكري
مت�شابهة من
بداياتofيفstudies
التعريفاتhave
ت�شرتك هذه
,)WHO) (37(
 قيا�سPanel
 بح�سبIII
وه��ذا
,ب�شكل كبري
,الف�صام
Adultمعدالت
Treatment
(ATP-III)
andمرتفعة
adapted
ATP-III
A number
demonstrated
that العاملية
patients الوفيات
,IDF
مركزي يف تعريف الـ
البطن �أمر
 منطقةmortality,
�أن ال�سمنة يفmeasured
 الأعرا�ض �إالby انخفا�ض
(�إلىATP-III-A)
( ُيرتجم هذا الأمر34,35),
 و,)11-1(byال�سكان
املعيارية يف العامة من
criteria
the International
Diabetes
with schizophrenia
have
an excess
Federation
(IDF) (36),
and by
Health
Organia standardized
is أثنية
two� بدايات
or three
NCEP/
يف حني �أنهmortality
,)38( الو�سطratio
ملحيطthat
حمددة
وجودtimes
تت�سع مع
 وهي فجوة,املتوقع
متو�سط العمر
منthe
عاما
20  �إلى13
يرتاوح من
ً World
zation
(WHO)
(37).
These
definitions
share
similar
that seen in the general population .إلزامية
(1-11).
This
translates
�  لي�ست فئةATP
.)13-11( يف العقود احلاليةdiagnostic
thresholds.
However,
abdominal
obesityومن
is central
into
13-20
years
of
shortened
life
expectancy,
a
gap
that
 بني املجموعات العرقية والنوعCVD وك�رشط �أ�سا�سي وعالمة للـ
 ي�سببها,املعروف جي ًدا �أن بع�ض هذه الزيادة يف معدل الوفيات
to the IDF definition, with provision of specific ethnic
has widened in recent decades (11-13).
 منItاملجموعات
 فر�صة فريدة لتعريفMetS  ُيق ّدم الـmortality
,والفئة العمرية
االنتحار �إال �أن الغالبية العظمى من ن�سبة الوفيات هذه ترتبط ب�أ�سباب
is well known that some of this excess
is due thresholds for waist circumference (38), while it is not a
الرئي�سية
أ�سباب
ل
ا
بع�ض
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�أن تقري ًباPremature
,)39( تلوى �سابق
يف حتليل
,بتو�ضيح
لقد
وببع�ض
)8(gender
)و�سوء التعليم
منخف�ضةMetS
اجتماعية
اقت�صاديةaبحالة
opportunity
for identifying
high-risk
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and prely attributed
socio-economic
statusمر�ضى
(e.g.,ثالثة
poverty,
,MetS
معايري الـto معlow
يتوافقون
,بالف�صام غري مخُ تارين
ب�سبب كل
أي�ضا
ا�ستخدام الكحوليات
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ً �والعقاقري و
venting
the
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some
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the
major
causes
poor
education)
(8),
behavioural
factors
(e.g.,
alcohol
and
 ومري�ض من,أي�ضا ب�سبب و�أن مري�ض واحد من كل مري�ضني يت�صف بزيادة يف الوزن
ً �) و23-16(  اخلمول �أو الك�سل البدين وعادات غذائية �ضارةof
substance abuse, physical inactivity, unhealthy eating pat- morbidity and mortality (29-33).
)الدم
وا�ستخدام كل خم�سة مر�ضى يعاين من ارتفاع ال�سكر يف الدم (فرط جلوكوز
عوامل �إدارية (مثل الآثار اجلانبية للعقاقري امل�ضادة للذهان
In a previous meta-analysis (39), we demonstrated that
terns) (16-23), and management factors (e.g., side effects of
مري�ض
أقل
ل
ا
على
عاين
ي
و
,)ال�سكري
داء
ببدايات
للت�شخي�ص
يكفي
ما
(وهو
جودة
وتفاوت
والعقلية
اجل�سديةofال�صحية
 العنايةpatients
إ�ضافية وجتز�ؤ
� عقاقري
in three
unselected
with
schizoantipsychotic andُ concomitant medication use, fragmenta- almost one
خطر
أي�ضا �أن
 لقد.الدهون
ب�شذوذ يف
خم�سةin
كلqualiمن
.)28-24(
الطبية
 العنايةare
ً � اكت�شفنا
phrenia meet criteria for MetS, one
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patients
tionن�سبة
of physical
and mental
health
care, مر�ضى
disparities
overweight,
in five
appear
have�ال
significant
ty of medical
care) من
(24-28).
حاالت
الف�صام �أقل من
مل�ساعدة الإ�صابة بالأي�ض القلبي يف احلاالت الأولية
,)MetS(one
الغذائي
التمثيل
أعرا�ضto
� تعريف
� لقد مت �إدخhyperglycemia
(sufficient
for
a
diagnosis
of
pre-diabetes)
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order
to
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clinicians
to
identify
and
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more
on
 ويبدو �أن كِ ال من داء ال�سكري واحل��االت ال�سابقة لداء,أطباء ال�رسيريني على الرتكيز �أكرث وتعريف املر�ضى �أمام خطر الإ�صابة الف�صام ال�شديدand
 الat
least
two
in
five
have
lipid
abnormalities.
We
also
found
patients
at
increased
risk
for
CVD,
the
concept
of
metabolic
 وب�صفة خا�صة لدى, غري م�ألوفة يف املراحل الأولى من املر�ض, بكونها �سمنة يف منطقة البطن وارتفاع ال�سكريMetS  يتم تعريف الـ.CVD  بالـa
syndrome (MetS) has been introduced. MetS is defined by significantly lower cardio-metabolic risk in early schizo.)40( ) وارتفاع مر�ضى اال�ستخدام الأول للعقاقريHDL( �ضغط الدم وانخفا�ض كثافة كول�سرتول الربوتني الدهني
a combination of abdominal obesity, high blood pressure, phrenia than in chronic schizophrenia. Both diabetes and
تلوى
حتاليل
هناك
يوجد
ال
,لدينا
وبح�سب
 وترتبط.)33-29(
الدمuncommon
م�ستوى ال�سكر يف
وزيادة
الثالثية
الدهون
pre-diabetes
appear
in the
early
illness
stages,
low high-density lipoprotein املتوافرة
(HDL) املعلومات
cholesterol,
elevated عوامل
مراحله
الف�صام يف
(لأي�ض القلبي29-33).
لإ�صابة باIn
خطر ا
يقوم
.العامة من ال�سكان
وذلك لدى
بتطور الـ
in drug
na€ıve,CVD
patients
(40).
triglycerides
andملر�ضى
hyperglycemia
theمبقارنة
general
pop- particularly
ّ اخلطر املجتمعة هذه
To the
of our
data comulation,
these
risk
�صحية
�ضوابط
 معclustered
)تعدد النوبات
،أولىfactors
النوبة الhave
,عالجbeen
(بدونassociated
 �إال املختلفة,MetS
 للـbest
التعريفات
 منknowledge,
مت اقرتاح العديدmeta-analytic
وبالرغم من �أنه قد
paring
the
cardio-metabolic
risk
in
patients
with
with
the
development
of
CVD
(29-33).
التعريف الذي يكرث اال�ست�شهاد به هو تلك التي قدمتها برامج التعليم متطابقة؛ فمن املمكن �أن ُتزيد مثل هذه املعلومات من الوعي عن احلاالتschizo�أن
(unmedicated,
first-episode,
Although
several,والوفيات
definitions
beenعبء
proposed
حتفيز
وبالتايل ت�ساعد يف
ال�صحيةhave
االعتالالت
التي ُت�سببfor IIIphrenia
البالغنيacross
معاجلةdifferent
 �أي لوحةstages
,)NCEP(
عن الكول�سرتول
الوطني
MetS, the most often cited are those formulated by the multi-episode) versus matched healthy controls are current.أي�ضا االلتزام بو�سائل العالج املُقدمة
ً �) التي ا�سرتاتيجيات وقائية وATP-III (ATP-III-A) (34,35 () ومعايري الـATP-III
National Cholesterol Education Program (NCEP), i.e., the ly lacking. Such data could raise awareness of conditions
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وبالتايل فقد كان الهدف الأ�سا�سي من التحليل التلوى احلايل هو
املقارنة بني خطر الـ  MetSوال�سمنة يف منطقة البطن وارتفاع �ضغط الدم
وزيادة الدهون يف الدم وداء ال�سكري ,يف حاالت مر�ضى الف�صام الذين ال
عالجا ومر�ضى النوبة الأولى وتعدد النوبات منه ,باملقابل مع
يتلقون
ً
أي�ضا
�
قمنا
أترابي.
ل
ا
التطابق
أو
�
أ�صحاء
ل
ا
لدى
والنوع
العمرية
الفئة
تطابق
ً
بتطوير مقارنة يف حاالت الـ  MetSوال�سمنة عند منطقة البطن وارتفاع
�ضغط الدم وزيادة الدهون يف الدم وداء ال�سكري ,وذلك بني مر�ضى الف�صام
الغري ُمعالج والنوبة الأولى منه وحاالت الف�صام املتعدد النوبات.

الو�سائل
لقد مت عمل اال�ستطالع النظامي بح�سب معايري بنود التقارير املف�ضلة
للتحاليل التلوية واال�ستطالعات النظامية ( ,)PRISMA) (41وقد
كان الرتكيز على مر�ضى الف�صام ,بغ�ض النظر عن الفئة العمرية واحلالة
ال�رسيرية (مري�ض العيادات اخلارجية �أو الداخلية �أو باخللط بينهما).
وقد كانت املعايري املت�ضمنة هي ت�شخي�صات الف�صام يف DSM-
� )IV-TR (42أو فى الـ ( )ICD-10 (43باالرتباط بالذهان �أو بدونه)
أي�ضا ت�شخي�صات  MetSبح�سب الـ  ATP-IIIالغري ُمع ّدلة (� )34أو
و� ً
معايري الـ � )ATP-III-A (35أو الـ � )IDF (36أو منظمة ال�صحة
العاملية ( ,)WHO) (37وقد قمنا با�شتمال درا�سات احلاالت وال�شواهد
أي�ضا درا�سات مقارنة قامت على جمموعات من النا�س ,مع معايري الفئة
و� ً
العمرية� .أما غر�ض املقارنة مع ال�ضوابط ال�صحية ,فقد قمنا با�شتمال فقط
التطابق العمري والنوعي �أو التطابق االترابي ويف حالة وجود العديد من
الوثائق من نف�س الدرا�سة ,قمنا با�شتمال فقط �أحدث الوثائق ذات �أكرب عدد
من العينات.
�أم��ا ما قد مت ا�ستبعاده ,فهو الدرا�سات التي ت�ستخدم ت�شخي�صات
الف�صام و�/أو  MetSالغري معيارية ,واملق�صورة على مر�ضى ذي CVD
معروف� ,أو تلك املق�صورة على الأطفال واملراهقني.
لقد قام باحثان م�ستقالن ( DVو  )ADHبالبحث يف Medline
و  PsycINFO Embaseو ,CINAHLوذلك من بداية قاعدة
البيانات وحتى �أول مار�س عام  ,2013وقد اُ�ستخدمت الكلمة املفتاحيه
كثريا مع م�صطلحات مثل “�أعرا�ض التمثيل الغذائي” �أو
“الف�صام”
ً
“ال�سمنة” �أو “دهون” �أو “كول�سرتول” �أو “ارتفاع �ضغط الدم” �أو “داء
ال�سكري” .وقد مت عمل كُ تيبات الأبحاث با�ستخدام قوائم مرجعية من
أي�ضا تلخي�ص معدالت انت�شار الـ  MetSوال�سمنة
مقاالت ُم�سرتدة ,ومت � ً
يف منطقة البطن وارتفاع �ضغط الدم وزيادة الدهون يف الدم وداء ال�سكري,
لدى املر�ضى والأ�صحاء مت تلخي�صها على يد ذات الباحثني امل�ستقلني.
أي�ضا باالت�صال ببع�ض العلماء للح�صول على معلومات �أ�ضافية
قمنا � ً
وح�صلنا على معلومات من  21جمموعة بحث (�أنظر ال�شكر اخلا�ص).
ولفح�ص جتان�س توزيع حجم الفائدة ,قمنا با�ستخدام �أ�سئلة �إح�صائية
( ,)44وعندما يتم الرف�ض ,يكون حجم توزيع الفائدة غري متجان�س,
مما يعني �أن االختالف يف معدالت انت�شار ت�شوهات الأي�ض القلبي بني
الدرا�سات �أكرب مما مُيكن توقعه ,وهذا بح�سب الأخطاء يف اختيار العينات.
لقد كان حجم الت�أثري املُ�ستخدم يف ن�سبة انت�شار كل حاالت ت�شوهات
الأي�ض القلبي قيد البحث ,ن�سبي� ,إال �أن كل التحاليل التي مت عملها كانت
حتول الن�سب �إلى لوغاريتمات .وهناك تف�ضيل للوغاريتمات على الن�سب,
ّ
حيث �أنه مييل متو�سط الن�سب عرب كل الدرا�سات �إلى اال�ستخفاف بحجم
فرتات الثقة حول متو�سط الن�سبة (ب�سبب �ضغط اخلط�أ املعياري بكون p
أي�ضا ُتبالغ يف تقدير ن�سبة الرتدد بني �أحجام
تقرتب من ال�صفر �أو  ,)1و� ً
الت�أثري .وهذا هو احلال عندما تكون الن�سب امللحوظة <� 0.2أو >0.8

( ,)45لكن ولت�سهيل تف�سري هذا الأمر ,لقد مت حتويل كل النتائج النهائية �إلى
ن�سب .ويف حالة الرتدد ,وعندما تتوافر املعلومات عن اختالفات الو�سيط,
نقوم باختيار مناذج خمتلطة الت�أثري .لقد ا�شرتكت يف هذه التحاليل ,العديد
من اخل�صائ�ص الدرا�سية ,والتي ت�شمل متو�سط �سن العينة الدرا�سية ونوع
الإعدادات العالجية (العيادات اخلارجية باملقابل مع العيادات الداخلية)
واحلالة العالجية (�أخذ العالج باملقابل مع ال�سذاجة يف ا�ستخدام العالج)
واحلالة املر�ضية (النوبة الأول��ى من املر�ض باملقابل مع نوبات غري
�أولية).وقد مت تبني مناذج ت�أثريات ع�شوائية ,وذلك عندما �أدلت الأ�سئلة
الإح�صائية �أنه يوجد غياب يف الرتدد واختالفات الو�سيط.
�أخ�يرا قمنا بجمع معلومات من درا�سات فردية ,وذلك لنتمكن من
ح�ساب ن�سبة التف�ضيل ( )ORوا�ستخدمنا �أي�ضا اختبارات والد لنقارن
ب�صورة �إح�صائية مدى انت�شار ت�شوهات الأي�ض القلبي بني مر�ضى الف�صام
(الغري ُمعالج والنوبة الأولى وتعدد النوبات) وجمموعة عامة من الأفراد
من نف�س الفئة العمرية.

النتيجة
لقد قام بحثنا ب�إنتاج  203درا�سة متعلقة بالآمر وقد مت ا�شتمال 136
منها .وجتد �أ�سباب ا�ستبعاد الدرا�سات الأخرى مو�ضحة يف ال�شكل رقم .1
مري�ضا فري ًدا من
وقد ا�شتملت البيانات الأخ�يرة على 185,606
ً
مر�ضى الف�صام ,ومت عمل  34درا�سة على مر�ضى العيادات الداخلية (=n
عاما) ,و 46درا�سة على
12,499؛  59.7%ذكور؛ متو�سط العمر ً 38.9
مر�ضى العيادات اخلارجية (n= 12,469؛  61.0%ذكور؛ متو�سط العمر
عاما) .وقامت �أثنى ع�رش درا�سة بفح�ص الأفراد الذين ميرون ب�أولى
ً 38.6
نوبات الف�صام (n= 2,192؛  62.0%ذك��ور متو�سط العمر= 28.7
عاما) ,بينما فح�صت  18درا�سة مر�ضى اال�ستخدام الأول للعقاقري (=n
ً
عاما)7,51,55,57,( .
1,104؛  61.0%ذكور؛ متو�سط العمر= ً 30.7
60,63,74,78,89,93,94,103,117,119,122,134,135,138,1
 )48,150,152,156,158,165,171,176لقد تراوحت بيانات الندية
فيما يخ�ص الفئة العمرية والنوع �أو معلومات حتكّم التطابق الأترابي بني
العامة من النا�س ( ,)n= 3,898,739وذلك يف  28درا�سة� .إال �أنه قد كان
هناك القليل من املعلومات ملقارنة مدى انت�شار ت�شوهات الأي�ض القلبي
بني مر�ضى النوبة الأولى �أو/و مر�ضى اال�ستخدام الأولى للعقاقري مع الند
فيما يخ�ص الفئة العمرية والنوع �أو معلومات حتكّم التطابق الأترابي بني
العامة من النا�س.
وقد �أكدت الأ�سئلة الإح�صائية �أن توزيع انت�شار ال�سمنة يف منطقة البطن
بني الدرا�سات الفردية ,متماثلة (Q = 994.4( )51؛  .)p<0.001ولدى
مر�ضى اال�ستخدام الأولى من العقاقري (N = 5؛ n= 444؛ متو�سط العمر=
عاما) ن�سبة منخف�ضة من خطر الإ�صابة ب�سمنة يف منطقة البطن,
ً 28.0
والتي ت�صل �إلى  ,)CI= 46.9%-53.1% 95%( 50.0%باملقابل مع
 ,)CI= 11.2%-24.0%) (p<0.001 95%( 16.6%هذا باملقارنة
مع مر�ضى النوبات املتعددة (N= 46؛  ,n= 19.043متو�سط العمر=
عاما) .ولدى مر�ضى النوبات املتعددة ( )n= 6,632خطر متزايد
ً 38.6
للإ�صابة ب�شذوذ ال�سمنة ,وذلك عند جمع معلومات الدرا�سات الفردية,
وه��ذا باملقارنة مع عينات حُمكمة من العامة من النا�س ()n=868
(OR= 4.43؛ 7.82-CI= 2.52؛  .)p<0.001مل يكن هناك ما يكفي
من معلومات ملقارنة مر�ضى النوبة الأولى ومر�ضى اال�ستخدام الأولى
للعقاقري مع �ضوابط العامة من النا�س.
تدل الأ�سئلة الإح�صائية �أن توزيع معدالت انت�شار ارتفاع �ضغط
الدم بني الدرا�سات ال�شخ�صية ,مل يكن متماثال (Q= 12262.5( )56
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جناح بحثي �صالح ()N=203
�أ�سباب اال�ستبعاد (:)N=67
التداخل ( ,)N=33وغياب ن�سب االنت�شار
( ,)N=25وال تنح�رص على �أطياف الف�صام
( ,)N=3وت�شتمل على فقط مر�ضى القلب
( ,)N=2وت�شتمل على فقط الأطفال واملراهقني
ن�صا كامال ()N=2
( ,)N=2ومل نح�صل على ً

دراسات أعراض التمثيل
الغذائي

درا�سات �صاحله عن ت�شوهات الأي�ض القلبي
()N=136

مكونات الأي�ض القلبي
لدى ال�ضوابط

مكونات الأي�ض القلبي
لدى املر�ضى

التق�سيم الأ�سا�سي

مر�ضى العيادات الداخلية
فقط ()N=43
�ضغط الدم
()N=20

مر�ضى العيادات اخلارجية
فقط ()N=46

ثالثي الغلي�رسيد
()N=3

ثالثي الغلي�رسيد
()N=22

مر�ضى العيادات اخلارجية
والداخلية ()N=46

كولي�سرتول
)HDL (N=2

كولي�سرتول
)HDL (N= 24

تعدد النوبات
()N=106

ال�سكر ال�صائم
()N=11

ال�سكر ال�صائم
()N= 21

النوبة الأولى
()N=12

اعرا�ض التمثيل الغذائي
()N=6

اعرا�ض التمثيل الغذائي
()N=99

داء ال�سكري
()N=19

داء ال�سكري
()N= 41

اال�ستخدام االولى للعقاقري
()N=18

�شكل رقم  :1نتائج �أبحاث جودة تقرير التحليل التلوى (النخبة املختارة) -ATP-III .الئحة عالج النا�ضجني؛  -ATP-III-Aالئحة عالج النا�ضجني  ,IIIاملنقحة؛ -IDF

Figure 1 Quality of reporting of meta-analyses (Quorom) search results. ATP-III – Adult Treatment Panel III; ATP-III-A – Adult Treatment
عايل–الكثافة
Healthدهني
 -HDLبروتني
 HDLالعاملية؛
منظمة– ال�صحة
ال�سكري؛ -WHO
االحتاد الدويل لداء
Panel III, adapted; IDF – International Diabetes Federation; WHO
World
;Organization
high-density
lipoprotein
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20.7%-65.1%؛ N=1؛ n=488؛  60.0%ذكور؛ متو�سط العمر=

)11.2%-24.0%
(p<0.001).
ومر�ضىwith
matched
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subjects
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داء السكري

�ضوابط
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mean
age
5
27.5
years)
firstانت�شار
 ذكور متو�سط61.0% ؛n= 20,996( فرط ثالثي غلي�سرييد الدمand
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.)p<0.001(
 ومر�ضىstudies
االولى للعقاقري
اال�ستخدام
مر�ضى
prevalenceالنوبات
acrossتعدد
individual
was not
homogeneous
,)n=6,016(
عامة ال�سكان
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age
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€
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ıve
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to
first-episode
patients
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Compared
؛n= 1,306 ؛N= 5( عاما) ومر�ضى النوبة الأولى27.5
=متو�سط العمر
ً
with age- and gender- or cohort-matched general population
بالتعاقب
 فت�صل الن�سب,)عاما28.5
=العمر
متو�سط
ذكور
57.2%
ً
control subjects (n56,632),
multi-episode medicated
CI=
95%( 16%) وCI= 17.4%-32.5% 95%( 24.2% �إلى
patients (n5868) had a significantly higher risk for MetS
N=
46,(
املتكررة
مر�ضى النوباتp<0.001)
 لدى,وباملقابل.)10.4%-23.9%
(OR52.35;
CI51.68-3.29;
(N54).
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= ذكور؛ متو�سط عمر61.5% ؛n= 19,063
ً
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عاما) ومر�ضى اال�ستخدام الأولى للعقاقري
ذكور متو�سط العمر= ً 32,4
(CI= 3,2%-12,5% 95% ,6,4%؛ N=5؛ n= 346؛ 66,0%
عاما) .وباملقارنة مع العينات املُحكمة من
ذكور؛ متو�سط العمر= ً 29,2
العامة من النا�س ( ,)n= 3,891,899لدى مر�ضى النوبات املتعددة (=n
 )106,720ن�سبة خطر مرتفعة للإ�صابة بداء ال�سكري (OR= 1.99؛
2,54-CI= 1,55؛ .)p<0.001) (N= 15
يقدم الر�سم رقم  2نظرة عامة على متو�سط ن�سبة انت�شار عوامل متغري
الأي�ض القلبي الدقيقة لدى مر�ضى النوبات املتعددة من الف�صام الذين
عالجا ,باملقابل مع ال�ضوابط ال�صحية.
ي�أخذون
ً

املناق�شة:
�إن التحليل التلوى هذا ,على حد علمنا ,هو �أول حتليل تلوى ي�رشح �أن
عالجا� ,أمام خطر يزداد حجمه
مر�ضى تعدد نوبات الف�صام الذين ي�أخذون ً
�أربعه مرات  ,للإ�صابة ب�سمنة يف منطقة البطن ,هذا باملقارنة مع �ضوابط
العامة من النا�س الذين يتطابقون �أتراب ًيا من حيث الفئة العمرية والنوع
( .)OR= 4,43وقد كانت معدالت الأف�ضلية خلطر الإ�صابة بالكول�سرتول
 HDLمنخف�ضة ( )OR=2,35والـ  )MetS (OR= 2,35وفرط ثالثي
غلي�رسيد الدم ( ,)OR= 2,73كانت �أكرث من ال�ضعف .وباملقارنة مع
خطرا
�ضوابط العامة من النا�س ,لدى مر�ضى تعدد نوبات الف�صام �أي�ضا ً
ُم�ضاعفًا (بالأف�ضلية) للإ�صابة بداء ال�سكري ( ,)OR= 1,99بينما بلغت
أي�ضا املعلومات خا�صتنا
ن�سبة �أف�ضلية ارتفاع �ضغط الدم  .1,36عملت � ً
على ت�أكيد اكت�شافات �سابقة ( ,)40وهي �أنه لدى مر�ضى الف�صام ال�شديد
خطرا متزاي ًدا لأن يتطور لديهم ت�شوهات الأي�ض
والذين ي�أخذون
ً
عالجاً ,
عالجا.
أخذون
�
ي
ال
الذين
أولى
ل
ا
النوبة
مر�ضى
مع
باملقارنة
القلبي ,هذا
ً
كبريا فيما يخ�ص �ضغط الدم وداء ال�سكري ,بني
اختالفا
هناك
يكن
لكن مل
ً
عالجا واملر�ضى الذين ال
مر�ضى النوبة الأولى ال�شديدة والذين ي�أخذون
ً
عالجا؛ والتف�سري املُحتمل لهذا الأمر هو �أننا مل ن�ستطع التحكّم يف
ي�أخذون ً
ا�ستخدام العقاقري امل�ضادة الرتفاع �ضغط الدم والعقاقري اخلاف�ضة لل�سكر
يف الدم.
ليتنا ن�ستطيع االعرتاف بوجود بع�ض املحدوديات يف قاعدة البيانات
خا�صتنا ,التي البد من اعتبارها عند تف�سري النتائج؛ �أوال ,كان هناك بع�ض
املتغريات ,والتي كان من املمكن التحكم فيها ب�صورة جزئية عن طريق
تطبق مراحل املر�ض .ثان ًيا ,كان هناك عد ًدا حمدو ًدا ج ًدا من الدرا�سات
ّ
عالجا مع ال�ضوابط,
أخذون
�
ي
ال
الذين
أولى
ل
ا
النوبة
مر�ضى
تقارن
التي
ً
وبالتايل مل تكن هذه التحاليل ممُ كنة .ثالثًا ,قد كان هناك اختالفا يف
حجم العينة اخلا�صة بالدرا�سات التي مت ا�شتمالها .راب ًعا ,مل ن�ستطع
الت�أقلّم على نوع ومدة العقاقري امل�ضادة للذهان .مُيكن �أن ت�ساهم العوامل
ال�سلوكية والآثار اجلانبية اخلا�صة بالعقاقري امل�ضادة للذهان وا�ستخدام
عقاقري �إ�ضافية وجت��ز�أ مراكز العناية ال�صحية ( )28-24والعديد من
الو�سائل امل�ضادة لاللتهاب ,مُيكن �أن ُي�ساهم كل هذا ,بالإ�ضافة �إلى
احلالة االجتماعية واالقت�صادية ( )8يف زيادة خطر الأي�ض القلبي ,الذي
ُيالحظ لدى مر�ضى الف�صام ( .)182لقد �أ�شار �ستينري و�آخرون ( )183يف
ا�ستعرا�ض حديث� ,إلى �أهمية التغيريات التي حتدث يف اجلهاز املناعي
اخلا�ص مبر�ضى الف�صام ,ويبدو �أن زيادة تركيز الإنرتلوكني (IL)-1,
وحتول عامل بيتا النمائي ,مبثابة عالمة على احلالة ,يف حني �أنه
IL-6
ّ
يبدو �أن امل�ستويات املرتفعة من الـ  IL-12والتداخل على �أ�سا�س جاما
وعامل الفا لنخر الورم وم�ستقبالت  IL-2القابلة للذوبان مبثابة عالمات
أي�ضا نظام اخلاليا البلعمية
على �صفات معينة خا�صة بالف�صام .تتدخل � ً
�أحادية اخللية والتن�شيط الدبقي ,يف م�سار املر�ض املبكّر .لقد مت �رشح
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التقنيات التي تتمكن بوا�سطتها الو�سائط االلتهابية من اخرتاق جمموعة
كبرية من ت�شوهات الأي�ض القلبي� ,إال �أن �أ�سباب ال�ضعف جتاه االلتهاب
ال�شديد املنخف�ض الدرجة ,ال تزال ت�ضاربيه ,وب�صفة خا�صة بينما يرتبط
م�ؤ�رش كتلة اجل�سم املرتفع ( )BMIوال�سمنة بن�سبة مرتفعة من االلتهاب
(.)182,183
وحيث �أن مر�ضى الف�صام �أم��ام خطر متزايد للإ�صابة بت�شوهات
الأي�ض القلبي ,فالبد من فح�صهم ,وب�صفة م�ستمرة ,للك�شف عن عوامل
ويكن عمل هذا الأمر
خطر الـ  CVDيف املراحل الأ�سا�سية ( ,)184,185مُ
عن طريق عمل ملف املخاطر املُحتملة ,والذي يقوم على اعتبارات عوامل
الأي�ض القلبي (�سمنة غري طبيعية والدي�سليبيدمييا وارتفاع �ضغط الدم
أي�ضا عن طريق اعتبار تاريخ املري�ض ال�شخ�صي
وفرط جلوكوز الدم) ,لكن � ً
والأ�رسي وتغطية داء ال�سكري وارتفاع ال�ضغط والـ ( CVDاحت�شاء ع�ضلة
القلب �أو حادث دماغي (�أي من امل�شاكل العديدة واملتعلقة باملخ و�أوعيته,
مثل ال�سكتة الدماغية �أو النزيف �أو غريه) ,والتي ت�شمل الفئة العمرية عند
البداية) وعوامل �سلوكية (مثل �سوء التغذية والتدخني والك�سل اجل�سدي)
( .)189-186وينبغي �أن ُي�ستخدم ملف املخاطر هذا فيما بعد ,ك�أ�سا�س
للمراقبة امل�ستمرة واختيار العالج والإدارة.
وتقرتح املبادئ التوجيهية اخلا�صة باجلمعية العاملية للطب النف�سي
أي�ضا قبل �أول
(� )WPAأن املراقبة ينبغي �أن تتم يف فرتة التقدمي الأويل و� ً
أي�ضا (ملر�ضى االختبارات الأ�سا�سية
و�صف للعقاقري امل�ضادة للذهان ,و� ً
الطبيعية) البد �أن ُتعاد بعد مرور �ستة �أ�سابيع (ل�سكر الدم) وبعد مرور �أثني
أ�سبوعا من بعد بدء العالج ,وبعد ذلك مرة �سنو ًيا لكل التغيريات التي
ع�رش � ً
قد حتدث .لكن مت اقرتاح تقييم �سكر الدم كل �ستة �أ�سابيع ,وذلك ال�ستبعاد
بدايات داء ال�سكري ال�شديدة ,وذلك يف �أوروبا ولي�س يف الواليات املتحدة
( .)189ويف �ضوء املعدالت املرتفعة من الت�شوهات الأي�ضية ,التي مت
مالحظتها يف كل املوا�ضع ,نحن نقرتح �أن ي�شتمل �أدنى �أ�شكال املراقبة
على حميط اخل�رص .والبد �أن ت�شتمل املراقبة املُثلى على مالحظة ال�سكر
ال�صائم وثالثي الغلي�رسيد وكولي�سرتول  HDLوهيمجلوبني A1C
 .)(HbA1Cلدى الـ  HbA1Cميزة ب�أنها ال تتطلب عينات �صائمة
ملن ي�أخذون العقاقري امل�ضادة للذهان ,وقد ظهر حديثًا �إمكانيته على
تعريف املر�ضى قبل الإ�صابة بداء ال�سكري وداء ال�سكري الذي مل ُيالحظ
يف تقييمات ال�سكر ال�صائم ( .)190,191بالإ�ضافة �إلى ذلك ,قد اكت�شفت
درا�سات حديثة �أن بروتوكول االختبارات املثلى للك�شف عن داء ال�سكري,
كانت بدايات الـ  HbA1c >5.7%يليها اختبار تقليدي با�ستخدام
اختبار حتمل ال�سكر عن طريق الفم ( )OGTTوال�سكر ال�صائم يف املر�ضى
الذين ُيظهرون نتيجة بالإيجاب (.)192
ينبغي على الأطباء النف�سيني – وبغ�ض النظر عن الو�صفة الطبية
– �أن يراقبوا و ُيخططوا حميط و�سط كل مري�ض من مر�ضى الف�صام عند
كل زيارة ,والبد �أي�ضا �أن ي�شجعوا املر�ضى على مراقبة وزنهم (.)189
وقد �أعلنت اجلمعية العاملية للطب النف�سي �أن اختبارات ال�صحة اجل�سدية
أي�ضا لي�ست باهظة الثمن ,وبالتايل
هذه ب�سيطة وي�سهل ا�ستخدامها وهي � ً
مُيكن – بل والبد – من ا�ستخدامها يف �أنظمة العناية ال�صحية يف الدول
املتقدمة والدول النامية �أي�ضا .لقد قمنا يف درا�سة حديثة ( )193ب�رشح �أن
العالمات ال�رسيرية املُثلى لداء ال�سكري يف احلاالت النف�سية ال�شديدة هي
 BMIومعدل اخل�رص/الأرداف والطول والفئة العمرية ومدة املر�ض .ومل
يتمكن عامل �رسيري واحد �أن يحكم با�شتمال ت�شخي�ص ما لداء ال�سكري� ,إال
�أن هناك ثالثة متغريات مُيكن �أن ت�ستخدم كاختبار مراقبة �أولية (عوامل
ا�ستبعاد) ,وهي الـ  BMIومعدل الو�سط/الأرداف والطول .لدى الـ BMI
 <30ن�سبة ت�صل �إلى  92%من قيمة تكهن �سلبية يف احلكم با�ستبعاد
داء ال�سكري ,وللأفراد الغري مر�ضى بداء ال�سكري ,لدى  20%منهم BMI
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HbA1  وبالتايل فهناك اقرتاح �أن ي�ستخدم الأطباء ال�رسيريون,<30
 عند اختبار داء ال�سكري ل��دى مر�ضىOGTT وال�سكر ال�صائم وال��ـ
بناءا على
ً  وذلك, وب�صفة خا�صة مر�ضى الن�سب العالية من اخلطر,االف�صام
.العوامل ال�رسيرية املذكورة ب�أعلى
 تقرتح اجلمعية العاملية,وبالإ�ضافة �إلى املراقبة املثالية واملتابعة
 �أنه يتوجب على الأطباء النف�سيني و�أطباء,)WPA) (189( للطب النف�سي
التخ�ص�صات الأخرى و�أطباء العالج الطبيعي وغريهم من �أع�ضاء فريق
 �أن ُيثقفوا و ُيحفزوا مر�ضى الف�صام على حت�سني منط,تعدد التخ�ص�صات
 والتي ت�شمل التوقف, وذلك عن طريق ا�ستخدام التدخالت ال�سلوكية,حياتهم
 وقد �أظهرنا يف درا�ستني.والتمرن
عن التدخني واتخاذ التدابري الغذائية
ّ
– ) �أن الكثري من مر�ضى الف�صام194,195( حديثتني متعددة املراكز
بالرغم من لي�س كلهم – �إما غري واعني عن احتياجهم �إلى تغيري منط
 �أو �أنهم ال ميلكون املعرفة �أو املهارات الالزمة لعمل التغيريات,حياتهم
 وبالتايل فمن الهام ج ًدا تثقيف �أع�ضاء الأ�رسة,الالزمة يف منط احلياة
,ومقدمي الرعاية عن ازدي��اد خطر الأي�ض القلبي لدى مر�ضى الف�صام
.أي�ضا تقدمي طرق لتخفيف هذا اخلطر
ً �و

�شكر خا�ص
,يتقدم كُ تاب هذه املقالة بتقدمي جزيل ال�شكر �إلى الباحثني التاليني
 من م�ست�شفى, هي�سكانني وكوبونني:وذلك لتقدميهم معلومات �إ�ضافية
, من جامعة بيت�سبريج, و�شينغابا,جامعة كوبيو مبدينة كوبيو بفنلندة
,كلية الطب مبدينة بيت�سربج بوالية بن�سلفانيا بالواليات املتحدة الأمريكية
 مدينة, من جامعة كاليفورنيا, ومري, من جامعة تورونتو بكندا,وكوهن
 مبدينة, من جامعة رو�ش�سرت املركز الطبي, وكريلي والمبريتي,�سان ديجو
, من جامعة بيوكا�سل, وماكني,نيويورك بالواليات املتحدة الأمريكية
 من م�ست�شفى جامي�س, وايروباتي,من نيوكا�سل وتاين باململكة املتحدة
 نيو �ساوث وال��ز با�سرتاليا و�سان�شيز �آرانا, مبدينة نيوكا�سل,فليت�رش
 من ا�سبانيا معهد, واو�سونا, من امل�ست�شفى النف�سي دي ال مري�سيد,مورينو
,دي بريفيدينكا دو�س �سريفيدوري�س دي اي�ستادو دي مينا�س جرياي�س
 من معهد الأبحاث الدوائية,أي�ضا ايتالني
ً � و, من الربازيل,وبيلو هوريزونتي
 مبدينة والينجفورد بالواليات املتحدة الأمريكية,بري�ستول مريز �سكيب
 من ميت�شجن, و�آن �أربور, من جامعة مدر�سة ال�صيدلة مبيت�شجن,والينجرود
 مدينة تابي, من جامعة تابي الطبية, وهوجنوين �شو,بالواليات املتحدة
 من, وكوهم جي�ستيليجكي جيزوندهيدزورج نورد هوالند نوورد,بتايوان
, بهولندا, من جامعة �أوتري�شت وم�ست�شفى ويلهيلمينا �آ�سني, ومولدر,هولندا
 من, وور�سي�سرت, من ق�سم الطب النف�سي بجامعة ما�سا�شو�ست�س,وباتيل
 من جامعة جرونينجن, وتاك�س�س,والية ما�سا�شو�ست�س بالواليات املتحدة
, و�شادا, بكرواتيا, من م�ست�شفى جامعة مركز زاغريب, وفوك�سان,بهولندا
, من نيو ديلهي بالهند, و�أن�صاري جنار,من كل معاهد العلوم الطبية الهندية
 من ق�سم الطب النف�سي باجلامعة العامة جريجوريو مارانون مبدريد,وبينا
, من اجلامعة الطبية لودز ببولندا, ورابي جابلون�سكا وباويلزيك,ب�أ�سبانيا
. مبدنية البا�سيتي ب�أ�سبانيا,وفراجو�س من م�ست�شفى جامعة البا�سيتي
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JOSÉ LUIS AYUSO-MATEOS2
1Child and Adolescent Psychiatry Department, Instituto de Investigacio
~o
� n Sanitaria Gregorio Maran
� n, IiSGM, Hospital General Universitario Gregorio
~o
� noma de Madrid, Hospital Universitario de la Pricesa, CIBERSAM, Madrid,
� n, CIBERSAM, Madrid, Spain; 2Department of Psychiatry, Universidad Auto
Maran
Spain; 3Department of Health Statistics and Informatics, World Health Organization, Geneva, Switzerland

ي�صل �إلى
مت تق�سيمwhether
 لقد.النف�سية
اال�ضطرابات
 ب�أعرا�ضsymptoms
اجل�سدية ترتبط
امل�شكالت ال�صحية
�إذا كانتdisorder
الدرا�سة فيما
تفح�ص هذه
This
studyماexplored
physical
healthت�شخي�صات
problemsعن
areبعيدا
related
to psychotic
independently
of a mental
diagnosis.
A total
ً ,الذهان
ofوعلى
224,254
recruited
forمن
theِالWorld
Health
Organization
World Health
Surveyالتابع
wereالعاملي
subdivided
those
both
lifetime
diagnoاحلياةsubjects
بالذهان مدى
ت�شخي�ص
املر�ضى ذي ك
جمموعة
 فيما بني,العاملية
ملنظمة ال�صحة
ال�صحيinto
امل�سح
 يفwith
تطويعها
 متaعينة
224,254
sis of psychosis and at least one psychotic symptom in the 12 months prior to the evaluation, those with at least one psychotic symptom in the
 ظهر, وجمموعة املر�ضى ذي عر�ض واحد على الأقل من �أعرا�ض الذهان,�شهرا ال�سابقة لتطور املر�ض
 ظهر يف خالل الإثنى,الأقل عر�ض واحد من �أعرا�ض الذهان
ً ع�رش
past 12 months but no lifetime diagnosis of psychosis, and those without psychotic
symptoms in the past 12 months and without a lifetime
ت�شخي�ص مدى
ال�سابقة وبالThe
�شهرا
أثنى ع�رش
يف الwere
 ظهر,ذهان
اعرا�ضforذيthe
املر�ضى
وجمموعة
,بالذهانconditions,
ت�شخي�ص مدى احلياة
ال�سابقة وبالand
�شهرا
أثنى ع�رشtoالhealth
يف خاللcare.
diagnosis
of psychosis.
groups
compared
presence
of medical
health problems,
ً three
ً access
Medical
and مراكز
health
(angina,
asthma,
arthritis,
tuberculosis,
visionفيما
or جمموعات
hearing problems,
alcohol
وقد كانتconditions
.العناية ال�صحية
علىproblems
إمكانية الدخول
��صحية و
وم�شكالت
مر�ضية
يخ�ص وجود حالة
 بني الثالثةmouth/teeth
وقد مت املقارنةproblems,
.احلياة بالذهان
consumption,
smoking,
and
accidents),
medication
consumption,
and
hospital
admissions
(but
not
regular
health
care
visits)
were
more
الأ�سنان وا�ستهالك الكحوليات والتدخني/احلاالت املر�ضية وامل�شكالت ال�صحية (الذبحة والربو والتهاب املفا�صل وال�سل وم�شكالت �سمعية وب�رصية وم�شكالت يف الفمfrequent in individuals with psychotic symptoms but no psychosis diagnosis, compared to those with no symptoms and no diagnosis. The number
أعرا�ض الذهان وبال
�  ذيwith
املر�ضى
تكرارا
� )االعتياديةsymptoms.
العناية ال�صحية
زيارات
 (ولي�ستanalyzed,
بامل�ست�شفىthis
واالحتجاز
 الدوائيtoواال�ستهالك
)واحلوادثfrom
ً أكرث
ofت�شخي�صات
medical conditions
increased
theمع
number
of psychotic
Given
the sample
trend seems
be independent
بعيدا
يبدو �أن هذا االجتاه
,حتليل العينةofوبتقدمي
.الذهانorأعرا�ض
� مع عددhealth
املر�ضيةcare
احلاالت
 وقد �أزداد عدد. هذا باملقارنة مع مر�ضى بال �أعرا�ض وت�شخي�صات,ذهان
the
development
the country
the specific
system.
ً socio-economic
.التطور االقت�صادي واالجتماعي للدولة �أو نظام العناية اخلا�صة
ّ عن

Key words: Psychotic symptoms, physical health, medical conditions, access to health care, multinational study

 درا�سة متعددة اجلن�سيات, �إمكانية الدخول على املراكز ال�صحية, حاالت مر�ضية, ال�صحة اجل�سدية, �أعرا�ض ذهان:كلمات مفتاحيه
(World Psychiatry 2013;12:251–257)
)251:12-257؛2013 (عامل الطب النف�سي

,الذهان
اخلا�صة بالأمرا�ض اجل�سدية مع الف�صام وغ�يره من ح��االت
Psychotic disorders have been associated with a mortalدولrate
متت يف
درا�سات
منofأتيthe
� ت,املتوقع
 منpopulation
حجمها �إلى �أكرب
ي�صلand
 التيa
ity
double
that
general
(1,2)
shortening
ofواحدة
life expectancy
up toتكون
20 ما
years
(3).
Physi.)7,26(
تقوم على دولةby
درا�سات
وغال ًبا
,�صناعية
cal comorbidities are major contributors to morbidity and
,)WHS(  بيانات من امل�سح ال�صحي العاملي,نقدم يف هذه املقالة
mortality in people with schizophrenia and other psychot(دولية ت�شمل1,2,4-8).
 وهي درا�سةThe
,)WHO(
العاملية
اخلا�ص مبنظمة ال�صحة
icدول
disorders
impact
of cardiovascular
and
قمنا
وقد
,)27(
واالجتماعي
االقت�صادي
التقدم
من
م�ستويات
من
metabolic illnesses has been consistentlyخمتلفة
reported
(9-12),
and
beginning
toأمرا�ض
accumulate
regarding
the
املراكزevidence
الدخول علىisإمكانية
�اجل�سدية و
التفا�ضلي لل
بفح�ص احلِمل
role of infectious diseases, respiratory illness, and the abuse
العالجية اخلا�صة بهذه الأمرا�ض لدى الأفراد الذين يظهر عليهم �أعرا�ض
of different substances, amongst others (1,7,12-16). Lifestyle
( �أعرا�ضsuch
أفراد بدون
أي�ضا
ت�شخي�صات بالذهان �أو
الذهان
ً � بدونها) وinadequate
factors
as �sedentarism,
diet and(مع
smoking),
treatment
antipsychotics,
and
unequal
access
health
 ت�شخي�صاتwith
(امل�ستقلة عن
أعرا�ض ذهان
� وجود
افرت�ضنا �أن
وقدto.الذهان
care have been suggested as contributors to poorer physical
 بغ�ض النظر عن امل�ستوى,ال��ذه��ان) �ستكون مرتبطة بحالة مر�ضية
health among people with psychosis (6,17-19). Immune
.بكل دولةmay
اخلا�ص
االقت�صادي
mechanisms and inflammation
alsoواالجتماعي
play a role,
mediating not only the brain expression of the disorder, but also
the concurrent systemic problems (20).
الو�سائل
Approximately 3% of the general population have a
psychotic disorder (21). However, the prevalence of psyعينة
chotic symptoms in population-based studies is significantly
to العديد
45.8%
for the
presence
؛WHShigher,
يغطيها الـranging
 دولة52from
أفراد من0.7
من ال
با�شتمال
قمنا
لقد
of
at
least
one
psychotic
symptom
in
a
recent
world-wide
5 من �أ�سيا و5 من الأمريكتني و7 من �أوروبا و13 فر ًدا من �أفريقيا و18
cross-national study (22). The negative impact of psychot وقد. الأبي�ضon
البحرfunctioning
من منطقة �رشق
4أ�سيا و
� �رشق
جنوب
من منطقةto
icمتsymptoms
seems
not
to be
restricted
العايل �أو الأعلى من
امل�ستوى االقت�صادي
دولة يفdisorders
( خم�سة ع�رش23,24).
ت�صنيف
individuals
with diagnosable
psychotic
Evidence
whether
conditions
other
يف امل�ستوىregarding
 دولة37 ت�صنيف
ومتmedical
,البنك الدويل
هذا بح�سبand
,املتو�سط
indices of physical health are related to the presence of psy, وقد �أتت كل العينات من �إطار وطني حايل.املنخف�ض �أو حتت املتو�سط
chotic symptoms independently of an established mental

 والتي تمُ كن كل عائل,ي�ستخدم جمموعة من الت�صاميم املتعددة املراحل
 وجتد املبادئ.وف��ر ًدا م�سئوال من تكليف احتمالية اختيار غري �صفرية

69

املجلة العاملية للطب النفسي

حجمه
لطاملا كانت ا�ضطرابات الذهان مرتبطة مبعدل وفيات ي�صل
disorder diagnosis is still preliminary (25). Moreover, nearly
عمر
أي�ض
)1,2(  النا�سregarding
معدل العامة من
�
ً � ويرتبطinformation
all مبتو�سط
of the اavailable
the �ضعف
largerإلى
than
expected
comorbidity
withماschizophreاجل�سدية
امل�شرتكة
االعتالالتof�إنphysical
.)3( عاما
20 ي�صل �إلى
�أق�رص �إلى
ً illnesses
nia and other psychoses comes from studies conducted in
مبثابة �إ�سهامات كبرية يف الأمرا�ض ون�سبة الوفيات لدى مر�ضى الف�صام
industrialized countries, mostly single-country studies (7,26).
م�ستمرة عن
وهناك
الذهان
ا�ضطرابات
وغريها من
In thisتقارير
paper,
we ,)8-1,2,4(
present data
from
the World
Health
حول
جتتمع
الدالئل
�
أ
وتبد
.)12-9(
أي�ض
ل
ا
أمرا�ض
�
و
القلب
أمرا�ض
�  ت�أثريan
Organization (WHO) World Health Survey (WHS),
international
including
with different
levels
العقاقري
 ا�ستخدامstudy
التنف�سي و�سوء
اجلهازcountries
املعدية و�أمرا�ض
دور الأمرا�ض
of socio-economic development (27). We explored the difأنferential
�اقرتاحات تقول ب
 وهناك.)16-1,7,12(  وغريها الكثري,املختلفة
load of physical illnesses and the access to treatامل�ضادة
العالج
وو�سائل
)والتدخنيinالتغذية
(مثل �سوء
منط احلياةpsychotic
عوامل
ment for
those
illnesses
subjects
presenting
symptoms
(with
without
psychosis
diagnosis)
,ال�صحية
العناية
مراكزorعلى
الدخولaإمكانية
� امل�ساواة يف
 وعدمand
للذهانsubjects without psychotic symptoms. We hypothesized that
-6,17( مبثابة �إ�سهامات يف �ضعف احلالة اجل�سدية بني مر�ضى الذهان
the presence of psychotic symptoms (independent of a psyأمر؛
 هذا الdiagnosis)
دورا يف
املناعةtoتقنيات
 تلعبpathology,
 وقد,)19
ً ,وااللتهابات
chosis
wouldالطبيعية
be related
medical
يف
أي�ضا
�
بل
,اال�ضطرابات
عن
املخ
تعبريات
يف
فقط
لي�س
تتدخل
فهي
regardless
of
each
country’s
socio-economic
level.
ً
.)20( امل�شكالت اجلهازية املتزامنة
إالMETHODS
� ,)21(  من العامة من النا�س ا�ضطرابات ذهان3% لدى حوايل
�أن مدى انت�شار �أعرا�ض الذهان يف الدرا�سات التي تقوم على العامة من
Sample
يخ�ص
 فيما45,8% و0.7  عالية ب�شكل كبري؛ فهي ترتاوح بني,النا�س
 ويبدو �أن.)22( وجود عر�ض واحد من �أعرا�ض الذهان يف درا�سة دولية
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العالمات5من
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from the Eastern Mediterranean region. Fifteen countries
ت�شخي�صات
 ترتبط بوجود �أعرا�ض ذهان م�ستقلة عن,ال�صحة اجل�سدية
were classified in the high or upper-middle economic levels,
 بالإ�ضافة �إلى,)25(  لكن ال تزال هذه مرحلة متهيدية,ا�ضطرابات نف�سية
 التي تخ�ص االعتالالت امل�شرتكة, ت�أتي غال ًبا كل املعلومات املتاحة,ذلك251

أي�ضا ملخ�ص و�صف �إجراءات العينة ,على
التوجيهية اخلا�صة بالعينة ,و� ً
موقع الـ WHS (www.who.int/healthinfo/survey/en/
.)index.html
وقد ح�صلنا على موافقة من كل العينات ,ومت مراجعة الدرا�سة من قبل
جلنة املراجعة الأخالقية وذلك يف كل موقع .وقد بلغ معدل اال�ستجابة
العاملية  ,98,5%مع ا�شتمال العينة الأخرية على  224,254عينة .وقد
متت كل املقابالت بوا�سطة متحدث متدرب ,وكانت تجُ رى �إجراءات قيا�سية
للتدريب و�ضبط اجلودة يف كل املواقع ,وكانت ُتراقب ب�صفة دورية بح�سب
املبادئ التوجيهية املعينة.

مقايي�س
لقد مت �إجراء مقابالت مع كل امل�ستجيبني ,وذلك با�ستخدام و�سيلة
الـ  WHSاملعيارية والتابعة ملنظمة ال�صحة العاملية ,وقد متكنت
املقابالت من جمع بيانات عن احلالة ال�صحية واخل�صائ�ص الدميغرافية
واالجتماعية ومعدل ا�ستهالك الكحوليات والتوباكو ومنط احلياة واحلالة
االجتماعية للعائل (بح�سب قائمة من العالمات الدائمة الدالة عن الدخل)
ومعلومات عن الأداء واحلالة ال�صحية وج��ودة احلياة ,وقد مت تقييم
الت�شخي�صات العمرية وعالج الذهان وظهور �أعرا�ض ذهان �أثناء الأثنى
�شهرا الأخرية ,ومت ت�سجيل الت�شخي�صات العمرية وظهور �أعرا�ض الربو
ع�رش ً
�شهرا الأخرية .ومت
ع�رش
أثنى
ل
ا
أثناء
�
الذبحة,
وعالمات
املفا�صل
والتهاب
ً
� ً
أي�ضا ترميز ن�سبة ا�ستهالك الكحوليات ,وذلك با�ستخدام جمموعتني ومتغيرّ
واحد وهمي ,ومع وجود فئة مرجعية ( )87,4%متمثلة يف املمتنعني عن
تعاطي الكحوليات مدى احلياة وه�ؤالء الذين يتعاطونها يف املنا�سبات
(�أي ه�ؤالء الذين قد ا�ستهلكوا جمموع  15وحدة �أو �أقل يف الأ�سبوع ال�سابق,
لكن لي�س �أكرث من �أربع وحدات يف منا�سبة واحدة) ,بينما ت�شتمل الفئات
الأخرى على الذين ي�ستخدمون الكحوليات ب�رشاهة يف املنا�سبات (�أي الذين
ا�ستهلكوا خم�سة ع�رش وحدة �أو �أكرث يف الأ�سبوع ال�سابق ,لكن لي�س �أكرث من
�أربع وحدات يف منا�سبة واحدة) ومن يحت�سون الكحوليات ب�رشاهة (�أي
الذين ي�ستهلكون خم�سة وحدات �أو �أكرث يف منا�سبة واحدة على الأقل) .وقد
مت تق�سيم التدخني �إلى عدم تدخني �أيه نوع من �أنواع التوباكو ,باملقابل
مع تدخني توباكو يوم ًيا (.)23,8%

تقييم �أعرا�ض الذهان
لقد مت ا�شتمال الأ�سئلة ال�شخ�صية التي قامت على ن�سخة الـ WHS
من املقابلة الت�شخي�صية الدولية املُركبة ( ,)CIDI.3.0) (28وذلك
لتقييم وجود �أعرا�ض الذهان ,والتي ت�شمل حالة مزاجية تت�سم بال�ضالالت
و�ضالالت اال�ضطهاد و�ضالالت ال�سيطرة والهالو�س ,وذلك يف خالل الأثنى
�شهرا ال�سابقة .وقد قُ�سمت قائمة الإجابة على كل الأ�سئلة ال�سابقة
ع�رش ً
(نعم/ال) ,و�أظهر قيا�س الـ  CIDIان�سجاما عال ًيا مع تقييم الأطباء
ال�رسيريني (.)29

تقييم حاالت مر�ضية خا�صة
لقد كان يقوم ت�شخي�ص الذبحة على نظام ح�سابي مت ا�شتقاقه من
70
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ا�ستطالع روز ( ,)30ومت تثبيت �أمرا�ض التهاب املفا�صل والربو بح�سب
�أ�سئلة ُيجاب عنها بـنعم �أو ال ,وتخ�ص ت�شخي�صات عمرية عن هذه الأمرا�ض
( .)31وكان ُيعترب �أن املجيبني عن هذه الأ�سئلة م�صابني بداء ال�سكري,
�إذا كانت �إجابتهم على �س�ؤال “هل مت ت�شخي�صك فيما �سبق بداء ال�سكري
(ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم)؟” بالإيجاب� .أما ت�شخي�ص داء ال�سل فقد
كان على �أ�سا�س �أ�سئلة عن �سعال �أ�ستمر لأكرث من ثالثة �أ�سابيع وبه دم
أي�ضا
أي�ضا تقييم و�سائل العالج التي �أُخذت على مدى العمر و� ً
�أو بلغم .ومت � ً
ا�ستخدام العقاقري �أثناء الأ�سبوعني ال�سابقني ,وذلك لكل احلاالت.
أي�ضا تقييم االعتالالت امل�شرتكة الغري نف�سية ,والتي ت�شمل الذبحة
مت � ً
ال�صدرية والربو وداء ال�سكري والتهاب املفا�صل وال�سل ,ومت التقرير عن
النتائج اخلا�صة بوجود عالقة بني داء ال�سكري و�أعرا�ض الذهان يف هذه
العينة ( ,)32وبالتايل ,فقد كان اعتبار داء ال�سكري لتقدير الكم العاملي
أي�ضا على
من االعتالالت امل�شرتكة الغري نف�سية .وقد ا�شتملت املعلومات � ً
أي�ضا �إعتام عد�سة العني �أثناء اخلم�سة �سنوات
وجود م�شكالت ب�رصية (و� ً
املا�ضية لدى الأفراد البالغني من العمر ال�ستني �أو �أكرث) ,ويتم التقرير عنها
ذات ًيا (نعم/ال) وم�شكالت �سمعية وم�شكالت يف الأ�سنان وحدوث �إ�صابات
�شهرا
ب�سبب حوادث الطريق �أو غريها من احلوادث ,يف خالل الأثنى ع�رش ً
ال�سابقة للمقابلة.

تقييم �إمكانية الدخول على مراكز العناية ال�صحية
لقد مت جمع معلومات عن ا�ستخدام النظام ال�صحي واال�ستجابة للعالج,
أي�ضا على احلوادث ومدة البقاء خالل الليل يف املراكز
وا�شتملت التحاليل � ً
أي�ضا التداوي يف املنزل �أو كمري�ض
�
و
ا,
عام
ع�رش
اخلم�سة
ال�صحية� ,أثناء
ً
ً
أي�ضا تقييم
خارجي ,هذا بال اعتبار الإقامة ب�سبب م�شكالت نف�سية .مت � ً
ن�سب الر�ضي عن الأنظمة ال�صحية يف الدولة (ترتاوح بني  ,1الذي ي�شري
�إلى ر�ضي كامل ,وحتى  ,5الذي ُي�شري �إلى عدم الر�ضي) والتقرير الذاتي
عن عدم الر�ضي عن اخلدمات ال�صحية (من  ,1الذي ي�شري �إلى ر�ضي كامل,
وحتى  ,5الذي ُي�شري �إلى عدم الر�ضي) و�إدراك غياب اخلدمات ال�صحية (من
 ,1الذي ُي�شري �إلى جيد ج ًدا ,وحتى  ,5الذي ُي�شري �إلى �سيء ج ًدا).
أي�ضا
أي�ضا عن العقاقري التي �أُخذت يف وقت املقابلة .ومت � ً
مت التقرير � ً
ح�ساب جمموع قيا�س عدد العقاقري التي كانت ُت�ستهلك (من �صفر وحتى
 ,)6با�ستثناء العقاقري التي ت�ؤخذ لعالج م�شكالت نف�سية.

حتاليل �إح�صائية
قمنا �أوال بعمل �سل�سلة من التحاليل االنحدارية املنطقية ذات اال�سمني,
تعمل على املقارنة بني العينات ذي ت�شخي�ص بالذهان مدى احلياة,
أي�ضا
�شهرا ال�سابقة ( )N= 1,306و� ً
و�أعرا�ض الذهان يف الأثنى ع�رش ً
العينات ذي عر�ض واحد على الأقل من �أعرا�ض الذهان ,ظهرت يف خالل
�شهرا ال�سابقة ,وبال ت�شخي�ص بالذهان ( ,)N= 27,648هذا
الأثنى ع�رش ً
باملقابل مع الأفراد بال �أعرا�ض ذهان وبال ت�شخي�ص بالذهان مدى احلياة
( .)N= 195,300ويف كل هذه التحاليل ,راقبنا ب�صورة �إح�صائية بع�ض
الأمور مثل الفئة العمرية والنوع والفئة التي تنتمي �إليها الدولة من حيث
البنك الدويل ودولة الفرد (وت�شمل  51عامل متغري كمتغريات م�ستقلة

ت�شري �إلى دولة العينة) ,و ُي�ستخدم العن�رصين الآخرين لفح�ص االختالفات
املُحتملة يف �أداء اخلدمات ال�صحية ,وقد كانت املتغريات امل�ستقلة امل�شتملة
أي�ضا �إمكانية الدخول
يف �سل�سلة التحاليل هذه ,حاالت مر�ضية خا�صة و� ً
على مراكز العناية ال�صحية.
وبعد ذلك ,ولقيا�س الت�أثري العاملي للأعرا�ض النف�سية والت�شخي�صات
على ال�صحة ,قمنا مبقارنة املجموع الكلي للأمرا�ض الغري نف�سية (والتي
ت�شمل الذبحة ال�صدرية و�آالم املفا�صل والربو وداء ال�سكري وال�سل) ون�سبة
ا�ستهالك العقاقري املو�صوفة ,وذلك بني الأف��راد ذي ت�شخي�صات عمرية
�شهرا الأخرية ,والأ�شخا�ص ذي عر�ض واحد
و�أعرا�ض ذهان يف الأثنى ع�رش ً
على الأقل من �أعرا�ض الذهان ,وبال ت�شخي�صات ,باملقابل مع الأ�شخا�ص
بال �أعرا�ض ذهان وت�شخي�ص بالذهان.
وقد مت عمل املقارنات عن طريق اختبار  tللعينات الغري مرتبطة
بالأمر ,وذلك ل�ضبط امل�ستوى املُحتمل لتحديد ن�سبة اخلط�أ العائلي من
النوع ( Iت�صحيح بينفريوين) ,ولتقييم قوة هذه االرتباطات ,مت ح�ساب حجم
الت�أثريات ( gالتابعة لهيدج) ,وذلك للتقييمات مع املتغريات امل�ستمرة.
كثريا مع الـ d
قيم تت�شابه ً
تقدم الـ  gالتابعة لهيدج ,مع عينات كبريةّ ,
التابعة لكوهني ( )33والتي ُت�ستخدم لها احل�سابات التقريبية التع�سفية
التاليةُ :تعترب �أحجام الت�أثري الأقل من  20ب�أنها ال ترتبط بالأمر ,وما بني
 20وُ ,50تعترب منخف�ضة ,وما بني  50وُ 80تعترب متو�سطة ,وما يزيد
أي�ضا ,لقد مت عمل ذات املقارنة با�ستخدام املجموع
عن ُ 80يعترب مرتفعً � .
الكلي للعقاقري التي ت�ؤخذ يف الوقت احلايل (با�ستثناء العقاقري التي ت�ؤخذ
لعالج امل�شكالت النف�سية) بكونها املتغيرّ امل�ستقل ,وذلك لهدف االختبار
الغري مبا�رش لكِال من ال�صحة العامة واال�ستجابة للخدمات ال�صحية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ,قمنا بتحليل االختالفات بني عدد الأمرا�ض وعدد
العقاقري التي ت�ؤخذ يف الوقت احلايل مع ا�ستمرار الأعرا�ض النف�سية (عدد
الأعرا�ض ,نطاق من �صفر وحتى  ,)4وذلك عن طريق  ,ANOVAمع
ا�ستخدام عدد الأعرا�ض التي مت التقرير عنها كاملتغيرّ امل�ستقل واملقارنات
ال ُبعدية ( )Scheffeبني جمموعات معينة ,ومل ت�شتمل التحاليل على
املر�ضى ذي ت�شخي�ص �سابق بالذهان وبال �أعرا�ض ذهان يف خالل الأثنى

�شهرا ال�سابقة.
ع�رش ً
لقد متت كل التحاليل با�ستخدام العلبة الإح�صائية  ,STATAالن�سخة
 ,)Stata Corp, 2010( 11,0وكانت الرتكيز على α=0,05

النتائج
لقد كان لكل االختالفات اجل�سدية يف حتاليل االنحدار اللوجي�ستي
الثنائية� ,أهمية �إح�صائية  ,)OR (p<0.001وبالتايل ,فلدى الأفراد ذي
�شهرا
عر�ض واحد على الأقل من �أعرا�ض الذهان يف خالل الأثنى ع�رش ً
تقاريرا تقول
الأخرية وبال ت�شخي�صات ذهان ,احتمالية �أكرب لأن يقدموا
ً
ب�أنهم يعانون من ذبحة �صدرية �أو الربو �أو التهاب املفا�صل �أو ال�سل �أو
م�شكالت ب�رصية �أو �سمعية �أو �إعتام عد�سة العني (لدى الأفراد البالغني من
العمر ال�ستني �أو �أكرث)� ,أو م�شكالت يف الفم �أو الأ�سنان� ,أثناء العام ال�سابق,
وا�ستهالك �أكرث للكحوليات �أثناء الأ�سبوع ال�سابق� ,أو �أنهم ُمدخنني �أو قد
تعر�ضوا لإ�صابة ب�سبب حادث على الطريق �أو غريها من الإ�صابات يف
خالل العام ال�سابق (�أنظر اجلدول رقم  ,)1هذا باملقارنة مع العينات التي
بال �أعرا�ض ذهان وبال ت�شخي�صات ذهان .لقد �أنتجت املقارنة التي متت
بني العينات ذي �أعرا�ض ذهان وت�شخي�ص ذهان ,باملقابل مع العينات بال
�أعرا�ض وبال ت�شخي�ص ,نتائج م�شابهة ج ًدا ,بالرغم من �أنها تقرتح وجود
روابط �أقوى .يف حقيقة الأمر ,عند مقارنة العمودين يف اجلدول رقم ,1
وجدنا �أن كل الـ  CI 95%مل تتداخل (مع اال�ستثناء الوحيد يف حاالت
�إعتام عد�سة العني وا�ستهالك الكحوليات والتدخني) ,مع نطاق �أكرث يف
حالة العينات ذات ت�شخي�صات الذهان.
وكما ترى يف اجلدول رقم  ,2يرتبط وجود �أعرا�ض الذهان باحتمالية
متزايدة بعدم الر�ضى عن ال�صحة وتقارير ذاتية �أ�سو�أ ون�سبة �أعلى من عدم
الر�ضى عن مراكز العناية ال�صحية يف الدولة ون�سبة �أعلى من تقارير ذاتية
عن ا�ستهالك العقاقري العالجية لأغلب احل��االت املذكورة يف الدرا�سة,
فيما عدا حالة الـ  ,HIVوذلك يف خالل الأ�سبوعني ال�سابقني .لقد كان
أي�ضا ت�أثري �إح�صائي ايجابي كبري لق�ضاء على الأقل ليلة واحدة يف
هناك � ً

أي�ضا لدى الأفراد ذي �أعرا�ض ذهان ,بالإ�ضافة �إلى
جدول رقم � :1أمرا�ض ج�سدية وم�شكالت �صحية لدى �أفراد ذي �أعرا�ض ذهان وبال ت�شخي�صات ذهان ,و� ً
ت�شخي�صات عمرية بالذهان ,باملقابل مع الأفراد بال �أعرا�ض �أو ت�شخي�صات بالذهان
ذبحة �صدرية
الربو
التهاب املفا�صل
ال�سل
م�شكالت ب�رصية
�إعتام عد�سة العني (الأفراد �أكرب من ال�ستني)
م�شكالت �سمعية
ا�ستهالك الكحوليات (بكثافة �أحيا ًنا/بكثافة)
التدخني ( %نعم يف الوقت احلايل)
م�شكالت يف الفم �أو الأ�سنان (العام ال�سابق)
�إ�صابات ب�سبب حوادث طريق �أو غريها (عام واحد)

�أعرا�ض ذهان بال ت�شخي�ص بالذهان OR
()CI 95%
)2,38/2,62(2,50
)1,72/1,91(1,81
)1,73/1,86(1,80
)2,66/3,11(2,87
)1,59/1,75(1,67
)1,24/1,57(1,39
)1,46/1,67(1,56
)1,24/1,30(1,27
)1,1801,15/1,21
)1,58/1,67(1,63
)2,23/2,44(2,34

�أعرا�ض ذهان بالإ�ضافة �إلى ت�شخي�ص بالذهان
)CI 95%( OR
)3,38/4,68(3,98
)3,16/4,75(3,71
)2,50/3,25(2,85
)3,73/5,97(4,72
)1,80/2,58(2,16
)1,28/3,61(2,15
)1.80/2,85(2.27
)1,11/1,17(1,14
)1,14/1,48(1,30
)1,83/2,32(2,06
)2,72/3,79(3,21

�شهرا ال�سابقة.
كل هذه النتائج هامة باملقارنة مع الأفراد بال ت�شخي�ص بالذهان �أو �أعرا�ض ذهان يف خالل الأثنى ع�رش ً
تدل القيم املكتوبة بخط �أو�ضح على عدم تداخل الـ  CI 95%بني العمودين
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)diagnosis OR (95% CI

)diagnosis OR (95% CI

)1.91 (1.65/2.22

1.33 (1.28/1.38)a

)1.34 (0.99/2.22

1.15 (1.07/1.25)a

)Overnight stays (excluding psychiatric
)Length of stay (excluding psychiatric
3-5 days

)1.22 (1.11/1.34
أي�ضا لدى العينات ذى �أعرا�ض ذهان
1.41ؤ�رشات على مراكز العناية ال�صحية لدى
) (1.00/1.99م�
جدول رقم :2
العينات ذي �أعرا�ض ذهان وبال ت�شخي�صات بالذهان ,و� ً
More than 15 days
)1.37 (1.22/1.54
)1.45 (0.94/2.22
بالإ�ضافة �إلى ت�شخي�ص مدى احلياة بالذهان ,باملقابل مع العينات بال �أعرا�ض �أو ت�شخي�صات بالذهان
a

a

6-14 days

a

)0.67 (0.09/4.97

)1.79 (0.69/4.62

)Health care attention, excluding overnight and psychiatric (12 months

1.51 (1.44/1.60)a

1.28 (1.26/1.29)a

Health dissatisfaction

1.77 (1.69/1.86)a

1.42 (1.41/1.44)a

�أعرا�ض ذهان بال ت�شخي�ص بالذهان OR
()CI 95%
a
)1,28/1,38(1,33

�أعرا�ض ذهان بالإ�ضافة �إلى ت�شخي�ص بالذهان
)CI 95%( OR
Self-rated lack of health
)1,65/2,22(1,91

الإقامة طول الليل (با�ستثناء الأ�سباب النف�سية)
a
Dissatisfaction with health care in country
1.12 (1.11/1.13)a
)1.11 (1.05/1.16
(با�ستثناء الأ�سباب النف�سية)
مدة الإقامة
a
Prescribed medicines
used last two weeks
)0,99/2,22(1,34
)1,07/1,25(1,15
من � 3إلى � 5أيام
a
a
a
)1,00/1,99(1,41
)1,11/1,34(1,22
يوما
من � 6إلى 14
1.94
Arthritis
1.63 (1.49/1.79)a
)ً (1.36/2.76
a
a
)0,94/2,22(1,45
)1,22/1,54(1,37
من
أكرث
ا
يوم
15
Angina pectoris
)1.30 (1.15/1.47
� 2.43ً (1.65/3.59)a
)0,09/4,97(0,67
)0,069/4,62(1,79
النف�سية
أ�سباب
ل
وا
الليلية
إقامة
ل
ا
با�ستثناء
ال�صحية,
االهتمام بالرعاية
Asthma
1.20 (1.03/1.39)a
)1.44 (0.80/2.57
�شهرا)
(ً 12
3.75 (1.37/10.29)a
Tuberculosis a
1.86 (1.29/2.69)a
a
)1,44/1,60(1,51
)1,26/1,29(1.28
عدم الر�ضى ال�صحي
HIV/AIDS
)1.10 (0.66/1.83
a
a
)1,69/1,86(1,77
)1,41/1,44(1,42
�2.95ضعف ال�صحة
) (0.87/10.03عن
التقارير الذاتية
a
a
a
a
عن1.64
)(1.36/1.99
)Other (non-psychiatric
)1.41 (1.35/1.48
)1,05/1,16(1,11
)1,11/1,13(1,12
الرعاية ال�صحية يف الدولة
عدم الر�ضى
a
a
)Total medicines (0–6
ال�سابقني1.31
)(1.26/1.35
)(1.36/1.75
أ�سبوعني
1.54التي مت ا�ستخدامها يف خالل ال
املو�صوفة
العقاقري
a
a
a
)1,49/1,79(1,63
التهاب املفا�صل
Significant results)1,36/2,76(1,94
using as comparison group individuals without
diagnosis of psychosis nor psychotic symptoms in the prior 12 months
a
a
)1,65/3,59(2,43
)1,15/1,47(1,30
ذبحة �صدرية
Values in bold indicate
non-overlapping 95% CIs between the two
columns
a
)0,80/2,57(1,44
)1,03/1,39(1,20
الربو
a
a
)1,37/10,29(3,75
)1,29/2,69(1,86
ال�سل
)0,87/10,03(2,95
)0,66/1,83(1,10
HIV/AIDS
a
a
individudissatisfaction,
worse self-rated health, higher
)dissatis- (t5 57.8; p<0.001; g50.40, 95% CI: 0.39-0.41
)1,36/1,99(1,64
)1,35/1,48(1,41
inغري نف�سية)
أ�سباب
غريها (�
a
a
but
psychotic
faction with )1,36/1,75(1,54
health care in the country, and )1,26/1,35(1,31
higher self- als with at least one psychotic symptom
(noمن
العقاقري
جمموع
�صفر �إلى )6

reported consumption in the two previous weeks of medi- diagnosis (0.4660.72) than in those without diagnosis or
�شهرا ال�سابقة.
 aنتائج هامة با�ستخدام جمموعات من الأفراد بال ت�شخي�ص بالذهان �أو �أعرا�ض ذهان يف الأثنى
ع�رشً the
cines for most conditions included in
study, except for symptoms. Among subjects with psychotic symptoms, the
تدل القيم املكتوبة بخط �أو�ضح على عدم تداخل الـ  CI 95%بني العمودين HIV. There was also a statistically significant positive
effect for at least one overnight stay in hospital during the
previous
وجود five
years-(excluding
يف and
for
ت�شخي�صات,
psychiatricبالن�سبة لها
reasons),والتي كان –
الوقت احل��ايل,
ترتبط the
length
of
the
stay.
Comparing
people
with
psychotic
�شهرا الأخرية,
بالإ�ضافة �إلى �أعرا�ض ذهان يف خالل الأثنى ع�رش ً
symptoms and a lifetime diagnosis of psychosis vs. those
عاليةwithout diagnosis and symptoms, there .
باحتمالية was
also an
=t؛
(34,0
كبري
ب�شكل
عايل
اجل�سدية
أمرا�ض
ل
ا
عدد
متو�سط
لقد كان
increased probability of most variables in the former,
except
=of)1,11-gلدى الأفراد
1,05,
95% or
CI:asthma,
p<0.001؛ 0,99
الذين for
consumption
medicines
for HIV
as well as
وذلك for
the length
of the last
overnight stay
أعرا�ض in a
hospital
يظهر for
nonت�شخي�صهم به,
( )0,97+0,79ومت
الذهان
عليهم �
psychiatric
reasons.
�أكرث من الأفراد بال �أعرا�ض �أو ت�شخي�صات بالذهان (,)0,52+0,24
Comparing the two columns in Table 2, there was an
5وبطريقة ًم�شابهة ,كانت هذه الن�سبة �أعلى (t= 57,8؛ p<0.001؛ =g
overlap in ORs, except for hospital stay in the previous
consumptionواحد
أفرادofذي عر�ض ذهان
 )0,41-0,40,لدى ال
CI:dissat0,39
years,
medicines
for angina,95%
health
أفراد
ل
ا
من
أكرث
�
(,)0,72+0,46
بالذهان
ت�شخي�ص
وبال
أقل,
ل
ofعلى ا
isfaction, self-reported lack of health, and total number
medicines
currently
being
taken,
ذهان ,كان
ذي �أعرا�ض
العينات
 forبني
whichومن
theأعرا�ض.
� presenceأو �
ofبال ت�شخي�ص
diagnosis
plus
psychotic
symptoms
in
the
last
months
االرتباط ب�12أمرا�ض ج�سدية �أقوى لدى الأفراد الذين مت ت�شخي�صهم بذهان
عدد أعراض الذهان
was associated with a higher probability.
مدى احلياة ,وذلك �أكرث من الأفراد بال هذا الت�شخي�ص ,وهذا كما ُيظهر
عدد االمرا�ض املُحتمل
The mean number of somatic illnesses was significantly
أثري.
�
الت
أحجام
�
يف
CI
الـ
تداخل
عدم
higher (t534.0; p<0.001; g51.05, 95% CI: 0.99-1.11) in
Figure 1 Linear prediction of number of illnesses according to the
withمع عدد
اجل�سدية
عدد الأمرا�ض
رقم  ,1يزداد
symptomsترى يف
وكما
امل�ست�شفى ,يف خالل اخلم�سة �سنوات ال�سابقة (فيما عدا لأ�سباب نف�سية)
subjects
a psychotic
diagnosis
ال�صورةand
psychotic
number of psychotic symptoms, with 95% confidence bands. Illnesses
 .)p<0.001لقد �أكدت
(F= 969,3؛
psychoticعنها
التي مت التقرير
أعرا�ض الذهان
)(0.7960.97
than in those
with no
symptoms
or � included:
angina
pectoris,
diabetes,
لطول and
tuberculosis
وت�شخي�صات
نف�سية
arthritis,أعرا�ض
asthma,أفراد ذي �
مقارنة ال
املدة .وعند
أي�ضا
و� ً
diagnosis
(0.2460.52).
significantly
higher (range 0-5).
أربعة �أعرا�ض
Similarly,يظهر عليهم �
�wasأنitالأفراد الذين
()Scheffe
املقارنات ال ُبعدية

أي�ضا
عمرية بالذهان مع الأفراد بال ت�شخي�صات �أو �أعرا�ض ,كان هناك � ً
يفWorld
Psychiatry
12:3
- October
2013
ال�سالف ذكره ,فيما عدا ا�ستهالك
أغلب التغيريات
متزايدة ب�
احتمالية
أي�ضا ملدة �أخر ليلة ق�ضاها
العقاقري اخلا�صة بعالج الـ � HIVأو الربو ,و� ً
الفرد يف امل�ست�شفى لأ�سباب غري نف�سية.
ومبقارنة العمودين يف اجلدول رقم  ,2قد كان هناك تداخل يف الـ
 ,ORفيما عدى االحتجاز بامل�ست�شفى يف خالل اخلم�سة �سنوات ال�سابقة
وا�ستهالك عقاقري لعالج الذبحة ال�صدرية وعدم الر�ضى عن احلالة ال�صحية
والتقارير الذاتية عن �ضعف ال�صحة واملجموع الكلي للعقاقري التي ت�ؤخذ
72
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ذهان ,لديهم �أمرا�ض ج�سدية (� ,)0,88+0,68أكرث من املجموعات الأخرى
( p<0.001يف كل املقارنات) ,و�أن��ه لدى الأف��راد ذي ثالثة �أعرا�ض
( )0,78+0,52عدد �أكرب من الأمرا�ض (� )p<0.001أكرث من الأفراد
ذي عر�ضني فقط (� ,)0,71+0,45أو عر�ض واحد (� )0,66+0,40أو بال
�أعرا�ض على الإطالق ( ,)0,52+0,24و�أن لدى الأفراد ذي عر�ضني فقط
عدد �أكرب من الأمرا�ض (� )p<0.001أكرث من الأفراد ذي عر�ض واحد �أو
بال �أعرا�ض على الإطالق ,و�أنه لدى الأفراد الذين ُيظهرون عر�ض واحد,
عدد �أكرب من الأمرا�ض �أكرث من الأفراد بال �أعرا�ض وت�شخي�ص مدى احلياة
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بالذهان (.)p<0.001
�شهرا ال�سابقة
ع�رش
أثنى
ل
ا
يف
ذهان
أعرا�ض
�
ذي
أفراد
وقد ظهر �أن ال
ً
أي�ضا ت�شخي�ص مدى احلياة بالذهان ,قد ا�ستهلكوا عقاقري �أكرث قام
و� ً
بو�صفها �أطباء (فيما عدا العقاقري النف�سية) ,وذلك �أكرث من الأف��راد بال
ت�شخي�صات �أو �أعرا�ض ذهان ( 0,48+0,19باملقابل مع ,0,41+0,14
t= 4,1؛  ,)p<0.001وباملثل ,قد �أ�ستهلك الأفراد ذي على الأقل عر�ض
واحد من �أعرا�ض الذهان ,عد ًدا �أكرب من العقاقري� ,أكرث من الأف��راد بال
�أعرا�ض �أو ت�شخي�صات ( 0,43+0,16باملقابل t= 7,8, ,0,41+0,14
 .)p<0.001وعند مقارنة عدد العقاقري التي �أ�ستهلكها الأفراد ذي عدد
وا�ضحا
خمتلف من �أعرا�ض الذهان ,كان هناك اختالفا جام ًعا �شامال
ً
( ,)F= 18,1, p<0.001بينما قد �أدلت املقارنات ال ُبعدية ()Scheffe
�أن االختالفات كانت فقط يف اجتاه اال�ستهالك العايل للأفراد ذي عر�ض
واح��د من �أع��را���ض الذهان (0,44+0,17؛ � )p= 0,012أو عر�ضني
(0,44+0,17؛  ,)p= 0,021باملقارنة مع الأفراد ذي �أربعة �أعرا�ض ذهان
( )0,40+0,14والأفراد ذي عر�ض واحد �أو �أثنني �أو ثالثة (0,41+0,16؛
 p<0.001يف كل املُقارنات) ,هذا باملقارنة مع الأف��راد بال �أعرا�ض
ذهان (.)0,41+0,14

عدد �أعرا�ض الذهان
�شكل رقم  :1تكهنات خطية عن عدد الأمرا�ض بح�سب عدد �أعرا�ض
الذهان ,مع ن�سبة  95%جمموعات ثقة .والأمرا�ض امل�شتملة هي الذبحة
ال�صدرية والتهاب املفا�صل والربو وداء ال�سكري وال�سل (على نطاق يرتاوح
بني ال�صفر وحتى .)5

املناق�شة:
قد ي�ضع وجود �أعرا�ض ذهان منعزلة ,الكثري من خطر حدوث �أعتالالت
م�شرتكة ,وت��دل نتائجنا �أن الأف��راد ذي �أعرا�ض ذه��ان وبال ت�شخي�ص
بالذهان ,يظهر لديهم حاالت مر�ضية مدى احلياة والكثري من امل�شكالت
ال�صحية ,وق�ضاء الكثري من الليايل بامل�ست�شفى لأ�سباب غري نف�سية (وبال
اختالفات يف عالمات العناية ال�صحية الأخ��رى) والكثري من ا�ستهالك
العقاقري امل�ضادة للذهان التي ي�صفها لهم الأطباء ,هذا باملقارنة مع
الأفراد بال ت�شخي�صات �أو �أعرا�ض ذهان� .إن الكثري من النتائج متكررة,
و ُتديل �أغلب املقارنات �أن الت�أثريات تكون عالية عندما ت�شتمل التحاليل
على �أفراد ذى ت�شخي�صات بالذهان بالإ�ضافة �إلى �أعرا�ض ذهان يف خالل
�شهرا ال�سابقة.
الأثنى ع�رش ً
وبالرغم من �أن نتائجنا تتوافق مع �أعمال �أخرى تقرتح �أن الأمرا�ض
النف�سية تت�صل ب�صحة ج�سدية �أ�سو�أ ( )4,5,7,8,34ومعدالت عالية من
خمتلف احلاالت املر�ضية ,مثل الذبحة ال�صدرية �أو م�شكالت قلبية (-10
� ,)12,35إال �أن الربو �أو امل�شكالت الرئوية ( )37-13,35وال�سل ()38,39
تقرتح �أن هذه العالقة ال ترتبط بوجود ا�ضطرابات نف�سية ,بل �أن العامل
عر�ضا نف�س ًيا واح ًدا على
احلا�سم يف هذا الأمر هو �أن يكون املرء قد �أخترب ً
الأق��ل .وينطبق هذا الأمر عينه �أي�ضا على عالقة الأعرا�ض النف�سية مع
عوامل �أخرى ترتبط بال�صحة ,مثل التعر�ض حلوادث ,والتي ت�شمل حوادث
�سيارات ( )40وم�شكالت يف الفم �أو الأ�سنان ( )7,13,41,42والتدخني
( )12,18-4,10وتعاطي الكحوليات (� )4,5,43أو م�شكالت ب�رصية �أو
�سمعية ( .)13,44,45وبالرغم من �أن هناك تقارير عن ترددات منخف�ضة

اللتهاب املفا�صل الروماتويدي لدى مر�ضى الف�صام (� ,)7,46إال �أن هذه
العالقة ال�سلبية مل تتكرر يف التحاليل التي تقوم على العامة من النا�س
أي�ضا �أن حدوث التهاب املفا�صل لدى مر�ضى الف�صام,
( ,)47والتي اكت�شفت � ً
�أعلى من �آباء ال�ضوابط .وبعك�س �أغلب الدرا�سات ال�سابقة التي قامت على
الذهان ,مل يقت�رص امل�صطلح “التهاب املفا�صل” يف هذه الدرا�سة على
التهاب املفا�صل الروماتويدي ,وقد اكت�شفنا يف ال�سابق عالقة ايجابية
بني الف�صام و�أمرا�ض الروماتويد (.)47,48
لقد كانت ن�سبة ا�ستخدام مراكز العناية ال�صحية� ,أعلى لدى الأفراد
ذي �أعرا�ض ذهان ,وب�صفة خا�صة يف احلاالت التي ُتعاين من م�شكالت
�شديدة وحتتاج �إلى عناية بداخل امل�ست�شفى ,لكن مل تكن زيارات اخلدمات
ال�صحية املعتادة� ,أمر �شائع لدى العينات ذي �أعرا�ض ذهان
حتى وقد يكون التف�سري املُحتمل لهذا االكت�شاف هو �أن للمر�ضى ذي
�أعرا�ض ذهان �إمكانية دخول �سيئة على �أنظمة الرت�شيح ,وذلك يف ظل
وجود ال�صعوبات التي ت�سوقها الأمرا�ض والتي تتمثل يف الدخول على
أي�ضا يف تف�سري العالمات التي ترتبط
مراكز العناية ال�صحية التقليدية و� ً
بالأمرا�ض ( .)49,50البد �أن تكون الأمرا�ض اجل�سدية لدى الأفراد الذين
يعانون من الذهان� ,شديدة ,وذلك حتى يتمكن النظام ال�صحي من تعريفها,
�أو �أن تتطور مبا فيه الكفاية حتى تتطلب احلالة التداوي بامل�ست�شفى (,)51
و�أن التقارير الذاتية عن ال�ضعف ال�صحي وعدم الر�ضى عن ال�صحة� ,أعلى
لدى الأفراد ذى �أعرا�ض ذهان ,عنها لدى الأفراد بدون هذه الأعرا�ض وذلك
أي�ضا �إلى هذا االجتاه.
يف عينتنا ,وهو الأمر الذي ُي�شري � ً
أمورا مثل دولة املن�ش�أ والنوع
تغطي كل التحاليل ,وب�صورة �إح�صائيةً � ,
والفئة العمرية واحلالة االقت�صادية واالجتماعية ,وبالتايل مُيكن االقرتاح
�أن النتائج اخلا�صة بالدرا�سة احلالية ,م�ستقلة ب�شكل عاملي عن الدولة وعن
احلالة االقت�صادية واالجتماعية� ,أو م�ستوى تطور الأنظمة ال�صحية يف كل
دولة.
يعمل تردد احل��االت املر�ضية بني مر�ضى الذهان ,يف هذه العينة
العاملية ,على تكرار نتائج �سابقة من دول فردية� ,إال �أن االكت�شاف الذي
يقول ب�أن تعقيدات طبية مماثلة توجد بني عينات ذي �أعرا�ض ذهان
م�ستقلة ,بغ�ض النظر عن دولة املن�ش�أ اخلا�صة بهم ,مل يظهر فيما قبل,
وهذا على حد علمنا ,وهو ُي�شري �إلى �أ�رضار �أكرب يف ه�ؤالء الأفراد ,حتى �إذا
مل يتطور لديهم مر�ض ذهان كامل� ,أو �إذا كانوا يف املراحل املبكرة من
عمليات الذهان .قد يعمل وجود رابط نف�سي مر�ضي ,يقوم على تقنيات
وراثية والتهابية ومناعية �أو/و �أي�ضية ,والتي ت�ؤكد العالقة بني �أعرا�ض
الذهان والأمرا�ض اجل�سدية ( ,)54-20,52قد تعمل هذه على تف�سري
نتائجنا .قد يتدخل الرتدد العايل للتدخني واال�ستهالك املفرط للكحوليات,
والتي مت اكت�شافه يف درا�ستنا ,بني العينات ذي �أعرا�ض ذهان ,قد تتدخل
أي�ضا يف الرابط بني هذه الأعرا�ض والأمرا�ض اجل�سدية.
� ً
يت�ضح �أن �أمر تعزيز مراكز العناية اجل�سدية العامة وتطوير و�سائل
املراقبة للحاالت املر�ضية املتزامنة ( ,)58-55ترتبط بالأفراد ذي
�إعرا�ض ذهان ,وذلك يف كل الدول ,وحتى �إذا كانوا ال يتوافقون مع معايري
ا�ضطرابات الذهان.
�إن الطبيعة امل�ستعر�ضة لهذه الدرا�سة ال ُت�س ّهل �أمر خماطبة اجتاه
الرابط العر�ضي بني احلاالت املر�ضية و�أعرا�ض الذهان ,وباملثل ,يعمل
غياب املعلومات عن حمددات ال�شدة املُحتملة �أو ال�ضعف املرتبط ب�أعرا�ض
الذهان ,مثل عدد ترددات النوبات ومدتها والعمر عند بداية احلالة و�شدة
أمرا حمدو ًدا على ا�ستمرار �أعرا�ض
النوبة ,يعمل على جعل تعميم النتائج � ً
الذهان ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد كان مدى التعبريات الذهانية حمدو ًدا ,ومل
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مطولة
ّ  هناك احتياج �إلى درا�سات.يتم تقييمه عن طريق مقابالت �رسيرية
 وذلك لتحليل التاريخ احلقيقي لهذه,بها عدد �أكرب من املقابالت املتمر�سة
.)59( الأعرا�ض لدى العامة من النا�س
,ت�شتمل ق��وة الدرا�سة على حجم العينة الكبري وامل��ج��ال العاملي
 لقد مت عمل.والذي ي�شمل مناطق العامل التي بها كل م�ستويات التق ّدم
 ونحن نعرف,�أغلب الأبحاث يف جمال اخلربات الذهانية يف دول عربية
القليل ج ًدا عن املناطق التي مُيكن �أن ت�ؤ ّثر العديد من العوامل االقت�صادية
 على, �أو حتى االختالفات يف الأنظمة ال�صحية,والثقافية واالجتماعية
 لقد متت هذه الدرا�سة بعينات متثيل دولية مكونة.توزيع �أعرا�ض الذهان
من �أفراد لي�س لهم الطابع امل�ؤ�س�سي وتتجنب امل�شكالت املُحتملة املرتبطة
 لقد, ومن اجلدير بالذكر.)60(  مثل انحياز بريك�سون,بالعينات ال�رسيرية
 والتي ت�شمل التق�سيم الفئوي,كان هناك تغطية �إح�صائية لت�أثريات الدولة
للحالة االقت�صادية اخلا�صة بالدولة (بالإ�ضافة �إلى الفئة العمرية للفرد
.)والنوع
 ُتظهر هذه الدرا�سة �أن وجود عر�ض واحد على الأقل من,يف نهاية الأمر
 �أمر يرتبط �أكرث, وم�ستقال عن ت�شخي�ص ا�ضطرابات الذهان,�أعرا�ض الذهان
أي�ضا بزيادة يف ا�ستخدام
ً �مب�شكالت مر�ضية و�سلوكيات حياتية خطرة و
اخلدمات ال�صحية للحاالت املر�ضية ال�شديدة والتي ت�شمل املكوث الليلي
منت�رشا
 يبدو �أن هذا امليل, وبتقدمي العينة التي مت حتليلها.يف امل�ست�شفى
ً
التطور االقت�صادي و االجتماعي للدولة �أو
 بغ�ض النظر عن,حول العامل
ّ
 والب��د من مراقبة مر�ضى ا�ضطرابات,نظام العناية ال�صحية اخلا�ص
 الذين ال يتوافقون مع الفئات,الذهان وحتى املر�ضى ذي �أعرا�ض ذهان
 وذلك حت�س ًبا لوجود املزيد من امل�شكالت,الت�شخي�صية ال�ضطرابات الذهان
أي�ضا من تدريب املمار�سني العامني لتعريف املر�ضى
ً �  والبد,املر�ضية
 وذلك لكي نتمكن من حت�سني �أداء الأنظمة,الذين يعانون من هذه امل�شكالت
أي�ضا لتجنب امل�شكالت واملزيد من التكاليف املرتبطة باحلاالت
ً �ال�صحية و
.املر�ضية
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استطالع عن الصحة
Parenting and child mental health:النفسية
a cross-cultural
 وجهة نظر متعددة الثقافات:األبوة والصحة النفسية للطفل
perspective
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culturally universal and specific. This essay concerns the contributions of culture to parenting and child mental health. No study of a single
.درو�سا عن الأبوة وال�صحة النف�سية من درا�سة خمتلف املجتمعات
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society can address this broad issue. It is possible, however,
to learn lessons about parenting and child mental health from the study of
different societies.
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تتكون الأبوة يف معناها اجلوهري من العناية بال�صغار وحت�ضريهم
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الرعاية بالأطفال ,مثل احلنو والتفاعل اوتعليمات التوجيه ,بني �أفراد
متنوعني بداخل املجموعة الواحدة.
دائما املعتقدات
جتد الأبوة تعبرياتها يف املعرفة واملمار�سة ,وحتتل ً
الأبوية – �أي �أفكارهم ومعرفتهم وقيمهم و�أهدافهم واجتاهاتهم  -مكا ًنا
�شائ ًعا يف درا�سة الأبوة وال�صحة النف�سية ( ,)21-19وتخدم املعتقدات
الأبوية العديد من الأدوار؛ فهي ُتنتج وت�شكل ال�سلوكيات الأبوية وتدخل
يف الت�أثريات الأبوية وت�ساعد يف تنظيم الأب��وة ( .)22,23ومن الأمور
الأكرث �أهمية يف ظاهرة ممار�سات الآباء والأبناء هي اخلربات احلقيقية
التي يقدمها الآباء للأبناء؛ فتجد �أ�صول �أغلب خربات الأطفال العاملية من
التفاعالت التي يدخلون فيها يف �أ�رستهم ,و�أن الإدراك الأبوي وحتقيق
الأهداف الأبوية ,تتحقق عن طريق املمار�سات الأبوية.
�إن الب�رش ال ينمون والكبار منهم ال ي�شتغلون يف مهام الآباء بعزلة عن
كل �شيء ,بل يحدث ذلك يف ظل العديد من ال�سياقات املختلفة ( ,)24ومن
ال�سياقات اجلديرة بالذكر عن الأبوة والعناية النف�سية بالطفل هي الثقافة,
وب�صورة متناق�ضة ,ي�صعب تعريف الثقافة ؛ فقد �أعتربها البع�ض اختالفات
ُمعقدة ( ,)27-25بينما للبع�ض الآخر ,تتكون الثقافة من معاين ُمتعلمة
ومعلومات م�شرتكة ,مت تنقلها من جيل �إلى جيل� ,أي �أنها ...“ ,جمموعة
من �آليات املراقبة – مثل اخلطط وو�صفات وقواعد وتعليمات ُ ...ت�ستخدم
لإدارة ال�سلوكيات” ( .)28وبالتايل فالثقافة تتكون من مناذج مميزة من
املعايري والأفكار والقيم والقناعات وال�سلوكيات وتقدميات رمزية عن
احلياة ,يعتقد بها جمموعة من الأف��راد ,وتثبت مع مرور الوقت ,وتنظم
وتقود احلياة اليومية ,و ُت�شكّل اخت�صا�صات قيمة يتم �إخبارها لأع�ضاء
ُجدد يف املجموعة.
ًيحدد كل جمتمع خ�صائ�ص معينة يتوقع من �أع�ضاءه �أن ميتلكونها �أو
ي�سريون مبقت�ضاها ومينع الآخرين من عدم �أتباعها �إذا �أرادوا �أن ي�سريوا
ب�شكل منا�سب وب�صورة طبيعية ك�أع�ضاء هذا املجتمع ,وقد تكون بع�ض
اخل�صائ�ص واملمنوعات عاملية ومتداولة عرب الثقافات ,ومن الأمثلة
املنا�سبة لهذا الأمر هو �أنه يتوجب على الآب��اء (�أو �أب بديل) �أن يقوتوا
�أوالدهم ويحموهم ( .)2تختلف القيم واملعايري الأخرى من ثقافة لأخرى,
ومن الأمثلة املنا�سبة لهذا الأمر هو ما �إذا كان ينبغي تربية الأطفال �أم ال
وكيف يتم ذلك (.)29
تخلط العناية الأبوية بني احلد�س والتثقيف؛ فبع�ض الأحيان يعتني
الآباء ب�أبنائهم بح�سب بديهيتهم ,مثال� ,أنه يحدث يف كل مكان تقري ًبا �أن
الر�ضع ,رغم �أنهم يدركون جي ًدا �أن �أطفالهم ال
يتحدث الآباء �إلى �أطفالهم ّ
يدركون بعد ,لكن يدرك الآباء ما هو الأداء الأبوي الفعال واملنا�سب للعي�ش
يف ثقافة ما� ,أي �أن ال�صور اجليلية واالجتماعية والإعالمية عن الرتبية
هاما يف م�ساعدة الأف��راد على
دورا ً
والأطفال واحلياة الأ�رسية ,تلعب ً
ت�شكيل �إدراكهم الرتبوي ,و�أن يقودوا ممار�ساتهم الرتبوية .يتلقى الآباء يف
الثقافات املختلفة ,الكثري من �أنواع الإر�شاد املختلف عن الرتبية املنا�سبة
للأطفال� ,سواء كان ذلك يف �صورة كتب �أو الأ�رسة �أو الأ�صدقاء� ,أو التدريب
املبا�رش عن طريق القدوة .وبقدر ما ينتمي الآباء �إلى ثقافة ما ولديهم
قناعات خا�صة عن هذه الثقافة ,مييلون �إلى �أتباع “العرف الثقايف”
ال�سائد ,وذلك يف تربية �أطفالهم.
أي�ضا
تعمل االختالفات يف الثقافة على وجود اختالفات ب�سيطة و� ً
دائما ما تكون مثرية للإعجاب وذات معنى عميق –
وا�ضحة – �إال �أنها ً

يف مناذج الرتبية وال�صحة النف�سية للطفلُ .تظهر املقارنات بني الثقافات
�أن كل جوانب تربية الأطفال تمُ ليها الثقافة ,مثال ,ال تدرك الأمهات يف
املناطق الريفية من تايالند �أن الأطفال حديثي الوالدة ال يتمكنون من
الر�ؤية ,ويقومون يف �أوقات ال�صباح بتقميط �أطفالهن يف �أرجوحة م�صنوعة
من الن�سيج ,ويرتكونهم فيها على ظهورهم ,بحيث ت�سمح لهم فقط بر�ؤية
�شق قليل من ال�سقف �أو ال�سماء (� .)30أما الأمهات احلداثة يف �أ�سرتاليا �أو
الأمهات اللبنانيات الالئي يع�شن يف �أ�سرتاليا ,فيتوقعن توقيتات خمتلفة
ج ًدا لنمو الطفل ,وتعمل ثقافتهم على ت�شكيل توقعات الأم �أكرث من �أيه
عامل �آخر ,مثل خربات مالحظة �أطفالهن �أو مقارنة �أطفالهم مع غريهم
من الأطفال (.)31
ت�ؤثر الثقافة وب�شدة على كيفية وتوقيت عناية الآباء بالأبناء واملدى
الذي ي�سمح به الآباء للأبناء بحرية اال�ستك�شاف وكيف يحنو الآباء على
�أبنائهم �أو كيف يكونوا متحفظني و�أيه �سلوكيات على الآباء الت�أكيد عليها,
وهكذا .لدى اليابان والواليات املتحدة نف�س م�ستويات احلداثة ومعايري
العي�ش ,وكِ الهما جمتمعات تركز على الطفل� ,إال �أنهما يختلفا عن بع�ضهما
البع�ض يف �أمر تربية الأطفال ()34-32؛ فتتوقع الأمهات اليابانيات �أن
مبكرا بن�ضج عاطفي وحتكم يف الذات وف�ضول اجتماعي,
يحظى �أبنائهن
ً
مبكرا بكفاءة كالمية
بينما تتوقع الأمهات الأمريكيات �أن يحظى �أبنائهن ً
حكما ذات ًيا و�أن
و�إدراك ذات��ي .ومتيل الأمهات الأمريكيات �إلى تطوير
ً
ي�شكلن تفاعالت اجتماعية مع �أبنائهن ,بحيث يت�أكد لديهم اال�ستقالل
ويت�شكل لديهم �إ�رصار فعلى وج�سدي .وعلى الناحية الأخرى ,متيل الأمهات
اليابانيات �إلى ت�شكيل تفاعالت اجتماعية مع �أوالده��ن ,بحيث يقوين
أي�ضا �إلى تدليل �أبنائهن� .إن
االقرتاب واال�ستقاللية من خالل الزوج ,وميلن � ً
هذه النماذج املتناق�ضة مبثابة دليل وا�ضح يف التفاعالت بني الأم والطفل
مبكرا عند �سن اخلم�سة �أ�شهر (.)35
ً
مييل الآباء �إلى االعتناء ب�أبنائهم مع طاعة فطرية لنظام املعتقدات
ويكن �أن تكون االجتاهات
الثقافية ,والنماذج ال�سلوكية الثقافية ال�سائدة ,مُ
التي ي�شكلها املجتمع قوية ج ًدا بحيث يكون من املعروف �أن يت�رصف
الآباء مبقت�ضاها ,بغ�ض النظر عما تمُ ليه عليهم �أحا�سي�سهم عن �أطفالهم,
مثال يعتقد الآباء يف �ساموا �أنه لدى كل الأطفال ال�صغار �شخ�صية مت�صلبة,
وبعي ًدا عما قد يقوله الأطفال يتفق الآب��اء حول �أن �أول كلمة نطق بها
�أطفالهم هي “تاي” – وتعني هذه يف اللغة ال�ساموانية “بذيء” (.)36
واجلدير بالذكر �أنه يتوقع �أن تتكيف مناذج الرتبية التي تعتمد على
الثقافة مع املوا�ضع املحددة لكل جمتمع واحتياجاته .يعك�س ال�سياق
الثقايف ماهية الرتبية وكيف تعمل؛ فالرتبية هي ال�سبب الرئي�سي وراء كيف
�أ�صبح الأفراد يف الثقافات الأخرى ما هم عليه الآن ,وكيف يختلفون عن
غريهم يف ثقافات �آخري .وبالتايل ,ف�أن مركز مفهوم الثقافة هو التوقع
ب�أن جمموعات ثقافية خمتلفة متتلك معتقدات مميزة وتتعامل بطرق مميزة
مع احرتام الرتبية التي قد تلقونها.
ي�ست�ضيف الآب��اء يف خمتلف الثقافات معتقدات خمتلفة عن طريقة
أي�ضا عن �أطفالهم ( .)19,37لقد قامت الأمهات يف درا�سة
تربية �أوالدهم و� ً
قامت على �سبعة ثقافات (الأرجنتني وبلجيكا وفرن�سا و�إ�رسائيل وايطاليا
واليابان والواليات املتحدة) ,قمن بتقييم كفاءتهن ور�ضاهن وا�ستثمارهن
أي�ضا
وتوازن �أدوارهن يف تربية �أطفالهم  ,وقد �أرجعن جناحهن وف�شلهن � ً
يف �أمور الرتبية �إلى املقدرة واجلهود واحلالة املزاجية و�صعوبات مهام
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الأبوة �أو �سلوكيات الأطفال ( .)38تختلف البالد النظامية يف �أمور التقييم
الذاتي وال�صالحيات التي ظهرت ,والتي مُيكن تف�سريها بح�سب التوجهات
قيمت الأمهات الأرجنتينيات ذواتهن يف م�ستويات
الثقافية ,مثال ,لقد ّ
أي�ضا الف�شل الأبوي
منخف�ضة من الكفاءة الأبوية والر�ضي ,ووبخن � ً
ب�سبب �ضعف مقدرتهن ,وقد بدا �أن عدم �شعورهن بالأمان فيما يخ�ص
الأمومة يرتبط ب�ضعف الدعم االجتماعي ,وب�صفة خا�صة تلك املتمثلة يف
امل�ساعدات والن�صائح عن تربية الأطفال .وعلى الناحية الأخرى قيمت
الأمهات البلجيكيات �أنف�سهن يف م�ستويات عالية من الر�ضي عن م�ستوى
الرعاية الذي يقدموه لأطفالهن ,وقد ُيف�سرّ هذا الأمر يف �ضوء الدعم املتميز
لرعاية الطفل املٌقدم للآباء (مثل الزيارات الدورية وم�شورات وزيارات
منزلية وور�ش عمل العناية ال�صحية وف�صول تو�ضيح �أمور تخ�ص الأبوة).
ت�ؤثر التوقعات بدورها – التي �أ�سا�سها الثقافة  -على املعايري
التنموية واملراحل الهامة (مثل متى يحقق الطفل مهارات تنموية خا�صة)
على تقييم الآباء لنمو �أبنائهم .لقد قام هوبكنز ووي�سرتا ( )39,40ب�إجراء
ا�ستطالع على �أمهات �إجنليزيات وجامايكيات وهنديات يع�شن يف ذات
املدينة ,ووجدوا �أن الأمهات اجلامايكيات يتوقعن �أن يتعلم �أوالدهن ال�سري
واجللو�س يف وقت مبكّر ,بينما كانت الأمهات الهنديات تتوقعن �أن يتعلم
�أوالدهم احلبو الح ًقا ,لكن ويف كل حالة من هذه ,قد توافقت مبالغ الأطفال
اخلا�صة باملراحل التنموية مع توقعات الأمهات.
ل��دى توقعات الآب��اء قوتها اخلا�صة؛ فيتحدث الآب��اء من خمتلف
املجتمعات �إلى �أطفالهم وينظرون �إليهم كما لو كانوا يدركون ما يقولون,
فيتوق الآباء املتفاعلون �أن ينطق �أبنائهم بالكلمات� ,إال �أن بع�ض الآباء يف
جمتمعات �آخري يعتقدوا �أنه لأمر �أحمق �أن يتحدثوا �إلى طفل قبل �أن ي�صبح
للطفل مقدرة على الكالم ,وبالتايل فهم ال يتحدثون �إليهم ( ,)36لكن يف
بع�ض الثقافات الأخرى ,ينظر الآباء �إلى الأطفال على �أنهم �رشكاء مُيكن
التفاعل معهم ,ويقوموا باللعب معهم ,بينما يعتقد �آباء من ثقافات �أخرى
�أن هذا الأمر عدمي املعني ( .)41يف حقيقة الأم��ر ,يبدو �أن االختالفات
الثقافية عن املعتقدات الرتبوية تثبت حتى بني الأف��راد الذين قد ُولدوا
وتربوا يف ثقافة ,وبعد ذلك انتقلوا للعي�ش يف ثقافة �أخرى ذات معايري
تربوية خمتلفة .لقد قام با�شرت ودواركن ( )42ب�س�ؤال �أمهات من جمموعات
ثقافية تمُ ثل �أقلية (بورتو ريكا والأمريكان الأفارقة والغرب هنديني/
أي�ضا �أمهات من جمموعات ثقافية تمُ ثل �أغلبية (الأمريكان
الكاريبيني) و� ً
من �أ�صل �أوروب��ي) ,عن ال�سن الطبيعي الذي ي�صل فيه الطفل �إلى مراحل
تنموية معينة� ,أثناء �أول ثالثة �سنوات من عمره ,وقد كانت االختالفات
التي خرجت من املجموعات العرقية لأكرث من ربع املراحل التنموية
الهامة التي مت تقييمها .وبالتايل ف�أن �إدراك املجموعات التي متثل �أغلبية
دائما ,وغال ًبا ما تقاوم املعتقدات واملعايري الرتبوية الهامة,
ال يتم تبنيها ً
التغيري ( .)43يف الواليات املتحدة ,متيل الأمهات اليابانيات املهاجرات
�أن يكون �إدراكهن م�شاب ًها لإدراك الأمهات اليابانيات �أو التو�سط بني
الأمهات اليابانيات والأمريكيان� ,إال �أنه يت�شابه الإدراك الرتبوي اخلا�ص
بالأمهات املهاجرات من �أمريكا اجلنوبية ,مع الإدراك الرتبوي اخلا�ص
بالأمهات الأوروبيات املهاجرات� ,أكرث من الأمهات من �أمريكا اجلنوبية
()44؛ فتتبني املجموعات املهاجرة املختلفة مفاهيم وممار�سات معينة
بطرق خمتلفة (.)45
وب��ال��رغ��م م��ن �أن هناك الكثري م��ن الت�أكيد النظري والتجريبي
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على االختالفات الثقافية� ,إال �أن الكثري من املراحل التنموية الهامة
وا�سرتاتيجيات الرتبية والعمليات الأ�رسية ,متيل �إل��ى �أن تت�شابه بني
�شيوعا
الثقافات� .إن منا�شدة التفكري التطوري جلينات الأن��واع الأك�ثر
ً
والإرث البيولوجي امل�شرتك لبع�ض العمليات النف�سية ,يقرتح م�سب ًقا
أي�ضا القوات التاريخية واالقت�صادية
عمومية هذا الفكر ( )46كما تفعل � ً
امل�شرتكة ( ,)47وبالتايل فبع�ض املطالب على الآباء ,بالأمر ال�شائع ,مثال
ينبغي على الآباء يف كل الثقافات �أن يقوتوا �أوالدهم ويحموهم ( ,)2وعند
نهاية اليوم ينبغي على كل الآباء �أن ي�ساعدوا �أوالدهم �أن يتوافقوا مع
مهام تنموية مت�شابهة ,و�أن كل الآباء (على نحو حمتمل) يتمنوا لأطفالهم
�صحة ج�سدية وت�أقلم اجتماعي وجناح تعليمي و�أمان اقت�صادي ,لكن قد
جتد هذه النجاحات تدعيمها يف ثقافة خا�صة.
وما هو �أكرث من ذلك� ,إن التقنيات التي ي�ؤثر عن طريقها الآباء على
عرف وا�ضعو نظريات التعليم االجتماعي الدور
الأبناء ,عاملية ,مثال قد ّ
النافذ الذي تلعبه ال�رشوط والنماذج بينما يكت�سب الأطفال الروابط التي
�ست�شكل فيما بعد �أ�سا�س ذواتهم التي ت�شكلها الثقافة .وعند ا�ستماع
الأطفال �أو ر�ؤيتهم للآخرين املت�أ�صلني يف الثقافة ,مييل الأطفال �إلى �أن
يفكروا ويعملوا مثلهم .تقرتح نظريات الروابط �أن الأطفال يف كل مكان
ينمون مناذج عمل داخلية عن العالقات االجتماعية ,وذلك عن طريق
التفاعل مع مقدمني العناية الأ�سا�سيني و�أن هذه النماذج ت�شكّل العالقات
االجتماعية امل�ستقبلية له�ؤالء الأطفال مع غريهم ( .)48بالإ�ضافة �إلى
أي�ضا عوملة املعلومات,
ذلك ,تق ّدم التطورات االجتماعية واالقت�صادية و� ً
تقدم الآب��اء اليوم يف جمموعات ثقافية خمتلفة ,مع الكثري من ق�ضايا
التن�شئة االجتماعية (املتزايدة) والتحديات (مثل الأمان يف ا�ستخدام �شبكة
االنرتنت).
و�سواء كانت مناذج التن�شئة ال�شائعة ثقاف ًيا ,تعك�س العوامل الأ�صلية
للأطفال وتكوينها البيولوجي� ,إال �أن الأ�س�س احليوية للعناية بالأطفال
وااللتقاء التاريخي لأمن��اط الرتبية والعوامل االقت�صادية �أو البيئية
امل�شرتكة �أو االنت�شار املتزايد للهجرة �أو االنت�شار عن طريق الأعالم ,بالأمر
ال�صعب �أو امل�ستحيل حتديده .لقد �شهد التح�ضرّ منوذج عاملي للتغيري يف
اجتاه التمدن ومتاثل الإع�لام والتمثل بالغرب الذي ُي�ساهم – ب�صورة
تراكمية – يف انحالل النماذج الثقافية التقليدية .ويف نهاية الأمر ,تتمنى
تطور كفاءات عامة مماثلة يف
�شعوب خمتلفة (على نحو حمتمل) �أن ّ
وكما.
�أوالدهم ,ويفعل البع�ض الأخر هذا الأمر بطرق م�شابهة ً
نوعا ً
عندما تت�ضمن مفاهيم وممار�سات تربوية خمتلفة ,معاين خمتلفة �أو
تخدم وظائف خمتلفة يف موا�ضع خمتلفة ,يقدم هذا دليال على اخل�صو�صية
الثقافية ,مثال ت�ستخدم الأمهات يف ال�صني والهند ممار�سات تربوية
حتكمية (دفء عايل وحتكم عايل) وا�ستبدادي (القليل من الدفء والكثري
من التحكم) ,على التوايل ,وبطرق ترتبط فيها االختالفات يف �أهدافهم
االجتماعية والعاطفية التطورية يف �أوالده��م ( .)49و ُيعتقد يف بع�ض
الثقافات �أن الطقو�س الدينية غري �ضارة ,بينما يف بع�ض الثقافات الأخرى,
ُيحكم عليها بكونها �إ�ساءة للأطفال.
ولي�س من املده�ش �أن املجادالت احلتمية (التي ت�ؤمن بالق�ضاء والقدر)
والتي تنظمها بع�ض الثقافات اخلا�صة ,تت�شابه مع تلك املجادالت احلتمية
التي تنتق�ضها ثقافات �أخرى .وقد يتبع البالغون من خمتلف الثقافات طر ًقا
خمتلفة يف تربية الأطفال ,وذلك ب�سبب خ�صائ�صهم البيولوجية ,مثل بداية

ح�سا�سيتهم املختلفة �أو انتباههم لإ�شارات الأطفال� .إن بع�ض اخل�صائ�ص
البيولوجية للأطفال واخلا�صة بالثقافة ,مثل احلالة املزاجية التي تقوم
تطور اجتاهات تربوية خا�صة بالثقافة و�/أو بع�ض
على الد�ستور ,مُيكن �أن ّ
أخريا �إن احلاالت البيئية �أو االقت�صادية اخلا�صة بو�ضع ثقايف
الأن�شطةً � .
تطور معتقدات و�سلوكيات تربويةُ ,تعترب �أ�صيلة �أو فطرية لهذه
معني ,قد ّ
وتعود اجليل
ح�سن من �أمر ت�أقلم
ّ
الثقافة ,وهي تظهر بطريقة خمتلفة ل ُت ّ
اجلديد على الو�ضع املحلي.

الأبوة والثقافة وال�صحة النف�سية للطفل
ُت�شكّل التوقعات الإدراك الرعوي للآباء ,فيما يخ�ص ما ُيعترب مقبوال
من الناحية الثقافية وما ال ُيعترب مقبوال ,والذي بدوره ُي�شكّل ممار�سات
أخ�يرا خ�برات الأطفال ومنوهم ,وذل��ك فيما مُيكن �أن
تربية الأطفال ,و� ً
ندعوه “النموذج القيا�سي” ,وبالتايل ,ت�صبح املعايري الثقافية ظاهرة
يف الأطفال الأ�صحاء نف�سي ًا عن طريق الرتبية ,مثال ,تعمل الأمهات
الأوروبيات املقيمات يف الواليات املتحدة ,ولديهن طفل يف عامه الأول
على ت�شجيع اال�ستقالل الذاتي للطفل ,بينما تركز الأمهات من بورتو ريكو
أي�ضا ارتباطه بها (.)50
على وجود اعتماد متبادل بني الطفل و�أمه و� ً
�إن هذه االختالفات الثقافية جتدها مرت�سخة يف �سلوكيات الفرد الذي
يعتني بالطفل ,يف ظل ا�ستخدام الأمهات الأوروبيات الالئي يع�شن يف
الواليات املتحدة ,بع�ض املقرتحات وغريها من الو�سائل الغري مبا�رشة
يف ت�شكيل �سلوكيات �أطفالهن ,وت�ستخدم الأمهات من برتو ريكو و�سائل
مبا�رشة �أكرث ملثل هذا الت�شكيل ,مثل الأوامر والأو�ضاع اجل�سدية واملوانع.
وعند اعتبار كبح �سلوكيات الطفل ,ورد فعل الآباء ال�صينيني والكنديني
ملجموعة ال�سلوكيات هذه ,ومنو الطفل ,جند �أن كِ ال الثقافتني لديها فكرة
منع الأطفال� ,إال �أنه لدى الأمهات ال�صينيات التقليديات اجتاهات �أكرث
دفئا وقبوال ,بينما جند �أن الأمهات الكنديات ميلن �أكرث �إلى ا�ستخدام فكرة
العقاب .وعلى الناحية الدرا�سية ,جند �أن الأطفال ال�صينيني اخلجولني يف
جناحا من الناحية الأكادميية ,و�أكرث تف�ضيال لدى املعلمني
املدر�سة �أكرث
ً
والأقران ,وهذا بعك�س الأطفال الكنديني اخلجولني ,الذين يكونوا �سيئني
دائما وب�صورة مبا�رشة ال�سلوكيات,
( ,)51,52وبالطبع ال تخطط املعتقدات ً
�إال �أن االثنان يتواجدن م ًعا بطرق معقدة ,و�أن املعاين الثقافية املحددة
لكل منهما ,بالأمر الع�صيب.
من الأمور الهامة �أن نتعلم املزيد عن الثقافة والرتبية؛ بحيث يتمكن
العلماء واملعلمني واملمار�سني من تعزيز �أمر ال�صحة النف�سية للطفل.
وبقدر ما جند �أن (بع�ض) العالقات النظامية م�ؤ�س�سة يف الثقافة بني كيف
يربي الآباء وكيف ينمو الأطفال ,جند �أن هناك احتمالية تعريف البع�ض
“لأف�ضل املمار�سات”عن كيفية تعزيز طرق تربوية ايجابية و�صحة نف�سية
ايجابية للطفلُ .ينظر البع�ض �إلى املمار�سات الرتبوية على �أنها ُمهينة
للطفل يف بع�ض الثقافات� ,إال �أن يف بع�ض الثقافات الأخرى ُينظر �إلى
ذات ال�سلوكيات على �أنها حميدة لتقومي الطفل ,مثال تت�ضمن املمار�سات
الرتبوية يف بع�ض ال�سياقات الثقافية العالج ال�شعبي ,والتي يكون الهدف
منها م�ساعدة الأطفال على التعايف من مر�ض ما� ,إال �أن هذا النوع من
العالج يرتك �آثار حرق �أو غريها من العالمات ( ,)53,54لكن ت�صبح هذه
كبريا �إذا اُ�ستخدمت يف غري �سياقها الطبيعي
املمار�سات الرتبوية �إ�شكاال ً

(مثل بعد االنتقال �إلى ثقافة �أخرى حيث تتعار�ض هذه ال�سلوكيات مع
التعريفات ال�سلوكية ال�سائدة عن الإ�ساءة للأطفال) ( .)55تتطلب احلاالت
القانونية التي ت�شتمل على مثل هذه ال�سيناريوهات ,دالئل ثقافية ()56؛
فقد قام ذات مرة �أحد الق�ضاة برف�ض ق�ضية ما قامت فيها الأم ب�إحداث
جراح �صغرية ومتعددة على وجنتي طفليها ,ل ُتثبت �أنهما قد ان�ضما �إلى
ع�شريتها ( ,)57و ُي�شري فعل تثقب الأذن �إلى ممار�سات تربويةُ ,تعترب طبيعية
يف �إحدى الثقافات (يف الواليات املتحدة) ,وقد ي�ؤذي هذا الفعل الطفل على
عالجا ,ومع ذلك ف�أن
املدى القريب ,بل وقد ُيغيرّ من هيئته ,ولي�س له
ً
الرتبية التي ت�ؤيد ثقب الأذن ال ُتعترب �إهانة للطفل ,وال مُيكن �أن ُن�سلّم جدال
�أن لها ت�أثريات �سلبية على املدى البعيد على ال�صحة النف�سية للطفل .وعلى
الناحية الأخ��رى ,قد تكون بع�ض املمار�سات الرتبوية �ضارة للأطفال,
حتى �إذا كانت مقد�سة من قبل املجموعات الثقافية؛ فختان الإناث �أمر غري
حُمبذ يف الكثري من الأماكن ,حيث ُيعترب �إ�ساءة للإناث وله ت�أثريات �سلبية
طويلة الأمد على �صحتهن ,بالرغم من كونه بالأمر الطبيعي يف الكثري من
ال�سياقات الثقافية ( .)57,58لقد �أتخذ املجتمع الدويل الكثري من اخلطوات
جتاه �أن يكون لدى الطفل حقوق معينة ,بغ�ض النظر عن ثقافتهم ,و�أنه من
الالزم يف الكثري من الأحيان اعرتا�ض الآباء ملنع الإ�ساءات ال�شديدة .ويف
عام  ,1990عملت جلنة حقوق الطفل ( ,)CRCعلى و�ضع ق�ضية حماية
حقوق الطفل يف مقدمة املجتمع الدويل .وقد �رضب الـ  CRCمثال عن
كيف �أن املجتمع الدويل تبنى �أو�ضاع تهدف �إلى ت�شكيل كيفية الرتبية
حول العامل.
مُيكن �أن ت�ساعد املعتقدات الرتبوية وال�سلوكية املالئمة ,على تعزيز
ال�صحة النف�سية للطفل ,وذلك مبعايري مقبولة ثقاف ًيا .لدى املو�ضوعية
(تكرار ذات الفكرة الثقافية بني تقنيات و�سياقات) �أهمية خا�صة يف
الثقافة ,حتى �أنها تعمل كمنظم لل�سلوكيات ( ,)59ولذلك ,جتد مثال يف
الواليات املتحدة� ,أن االختيارات ال�شخ�صية مرتبطة وب�صورة قريبة
بكيف ُيفكر الأفراد عن �أنف�سهم ,وكيف تعني حيواتهم بالن�سبة لهم؛ فتقوم
مكون نف�سي
االختيارات ال�شخ�صية ,وبقوة ,على �أ�س�س احلرية ,وهي � ً
أي�ضا ّ
هام وم�ستمر يف الآداب اخلا�صة بالرتبية وال�صحة النف�سية يف الواليات
املتحدة (.)60
�إن الأمور التي ُتعترب طبيعية يف املجتمع ,بالأمر الهام ج ًدا ,مثال� ,أن
املناخ الثقايف الذي ين�ش�أ فيه الطفل ,هام ك�أهمية الرتبية يف حد ذاتها,
وذلك فيما يخ�ص التكهن باحلالة النف�سية للطفل (.)61لقد مت درا�سة الرابط
الب�سيط بني ا�ستخدام الأم للرتبية اجل�سدية وتقومي الطفل يف �ستة دول
خمتلفة ,وذلك يف اختبار جتريبي عن دور الثقافة املعيارية يف العالقات
بني الطفل والآباء (� .)62إن الأطفال الذين يختربون تربية ج�سدية ب�صفة
متكررة ,يحدث لديهم قلق وا�ستخدام متكرر للعقاب اجل�سدي املت�صل
أي�ضا املوافقة على العنف ( ,)63لكن
بالعنف الذي مروا به مع بالغني ,و� ً
أي�ضا
تختلف الدول فيما يخ�ص التقارير اخلا�صة مبعايري الرتبية اجل�سدية و� ً
يف طريقة ربط الرتبية اجل�سدية بتقومي الأطفال .وقد عمل �إدراك الأطفال
عن معايري الرتبية اجل�سدية على تهدئة الرابط بني خربات الرتبية اجل�سدية
والقلق الذي قد يختربه الأطفال وال�سلوكيات العدوانية .لقد �أظهر الأطفال
الذين �أدرك��وا ا�ستخدام الرتبية اجل�سدية بكونها معايري ثقافية� ,أظهروا
م�ستويات عالية من العدوانية ,بغ�ض النظر عما �إذا كانوا اختربوا م�ستوى
عايل �أو منخف�ض من الرتبية اجل�سدية� .أما اال�ستخدام املتكرر للرتبية
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كثريا بنتائج طفولية معاك�سة يف �سياقات املعايري
اجل�سدية ,فلم يرتبط ً
الثقافية املُدركة .وباخت�صار ,لقد هد�أت العالقة بني ا�ستخدام الأم للرتبية
اجل�سدية و�صحة الطفل النف�سية ,بفعل املعايري الثقافية للرتبية اجل�سدية.
�إن الآباء الأوروبيني املقيمني يف الواليات املتحدة ,ولديهم �أطفال
مراهقني� ,أكرث احتماال لأن يدخلوا يف طرق الرتبية التحكمية التي ت�ؤكد
على تنمية االنف�صال واال�ستقالل يف خالل عالقة بها ت�أييد وح�سا�سية,
بينما مييل الآباء الالتينيني والأفارقة الأمريكيني والأمريكيني الأ�سيويني,
�إلى الطرق الرتبوية الت�سلطية ,التي ت�ؤكد وب�شدة على الطاعة واملطابقة
( .)64يجد الأطفال الأمريكيون ت�شجي ًعا على التعبري عن م�شاعرهم وم�شاعر
الآخرين ,كطريقة لزيادة �إدراكهم عن امل�شاعر والقدرة على تنظيمها,
بينما ُت�شجع الأ�رس ال�صينية التناغم مع م�شاعر الآخرين ,وكبت التعبري عن
امل�شاعر الذاتية ,وذلك كطريقة للتناغم بداخل املجموعة الواحدة (.)65
يعمل الآباء ال�صينيون على تذكرة �أبناءهم ب�أخطائهم املا�ضية ,وذلك
با�ستخدام و�سيلة �رسد الق�ص�ص ,لتعليمهم املعايري االجتماعية واملعايري
أي�ضا لتوليد �إح�سا�س باخلجل على ال�سلوكيات ال�سيئة ,وعلى
ال�سلوكية و� ً
الناحية الأخرى ,يتجنب الآباء الأمريكيون الق�ص�ص التي بها تذكري عن
الأخطاء ,وذلك حتى ال يدمروا تقدير الأطفال لذواتهم (.)66,67
تتكرر وب�صفة م�ستمرة بع�ض العالقات ال�صحية النف�سية بني الآباء
والأبناء ,وحتى يف الثقافات املختلفة ج ًدا ,وعندما تت�ضمن املعرفة �أو
املمار�سات الرتبوية نف�س املعنى ,وتقدم نف�س الأداء يف ثقافات خمتلفة,
فمن املحتمل �أنها ت�شكل ثقافة عاملية .ويبدو �أن للتحكم النف�سي الأبوي يف
الأبناء املراهقني ,روابط �سلبية عرب �سياقات ثقافية خمتلفة .ويف درا�سة
قامت على  11دولة ,تت�ضمن على الأقل دولة واحدة من �أفريقيا و�أ�سيا
و�أوروبا وال�رشق الأو�سط و�أمريكا ال�شمالية و�أمريكا اجلنوبية ,مت مالحظة
�إجماع ظاهري على �أهمية عالقة املراقبة الأبوية – بالقليل – وال�ضوابط
النف�سية – بالكثري – ل�سلوكيات الأبناء املراهقني الغري اجتماعية (.)68
أي�ضا �أن تقرتح ذات املعرفة �أو املمار�سات الأبوية معاين
لكن مُيكن � ً
�أو وظائف �أخرى يف �سياقات ثقافية �أخرى ,مثال يعمل �أمر ات�صال العني
املتبادل على فتح املجال لبدء توا�صل اجتماعي ,وذلك يف بع�ض الثقافات
( ,)69بينما يف بع�ض الثقافات الأخرى ,ي�شري �أمر ات�صال العني املتبادل
�إلى عدم االحرتام والعدوانية ( .)70,71مُيكن �أن ي�سبب اختالف املعاين
املرتبطة ب�سلوك معني ,م�شكالت يف التقومي ,وذلك للأطفال الذين يتوقع
منهم والديهم �أن ي�سلكوا بطريقة معينة ي�شجعونها هم يف املنزل (مثل
جتنب ات�صال العني لإظهار االهتمام واالحرتام) ,وذلك عندما يجد الأطفال
�أنف�سهم يف موقف يرتجم فيه البالغون بع�ض ال�سلوكيات بطريقة خمتلفة
(بل و�سلبية يف بع�ض الأحيان) عما يرتجمونها هم (مثل �أن يبدو الطفل
مقدرا للمعلم يف املدر�سة �أو ال يتعامل معه).
غري ً
وعلى الناحية الأخرى ,مُيكن �أن تت�ضمن ال�سلوكيات واملعرفة الرتبوية
املختلفة ,ذات املعني �أو قد تقوم بذات الدور يف �سياقات ثقافية خمتلفة؛
ُيظهر الآب��اء يف بع�ض املجموعات الثقافية ,العاطفة عن طريق نربة
�صوتهم ,بينما يف بع�ض الثقافات الأخرى ُيظهر الآباء العاطفة بطرق
ج�سدية .تخدم هذه التعبريات املختلفة ذات الهدف ,والذي هو �أن ي�شعر
الطفل باحلب والقيمة وقيمته عند والديه يف ثقافتهم التي يقدرونها� .إن
الرتابط واال�ستقالل من الأمور الهامة يف كل الثقافات� ,إال �أن الطرق التي
ُيعبرّ بها الآباء عن هذه الأمور لأبنائهم ,تختلف ب�سبب دور القيم والأهداف
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التي توجد يف ثقافات معينة ( .)72,73يعترب الأطفال الأمريكيون �أمهاتهم
ب�أنها قاعدة �آمنة ,يتمكنون منها من ا�ستك�شاف العامل من حولهم ,بينما
ي�ستمتع الأطفال اليابانيون بتدليل �أمهاتهم وتلبيتهن الحتياجاتهم (.)74
�إن جوهر الأمر هو �أن العالقات ال�صحية بالأمر املركزي يف كِ ال الثقافتني,
�إال �أنهم ُيظهران �أمناطً ا خمتلفة كدور الت�أكيدات الثقافية املتناق�ضة على
التفرد والتكييف .ي�ؤدي النمط الرتبوي التحكمى �إلى نتائج �صحة نف�سية
ّ
ايجابية ,وذلك للأطفال الأوروبيني املقيمني يف الواليات املتحدة� ,إال �أن
منط الرتبية املت�سلط ي�ؤدي �إلى نتائج ايجابية للأطفال الأفارقة املقيمني
يف الواليات املتحدة (.)75
أي�ضا العالقات بني الآب��اء
�إن خ�صو�صية الرتبية وعموميتها ,و� ً
وال�صحة النف�سية اخلا�صة ب�أبنائهم ,جتد تقييمها ,وب�صورة مفيدة ,عن
طريق الأبحاث الثقافية ,وذلك لأنه ال حتدث الرتبية �أو حتى منو الأطفال
من فراغ؛ بل �أن كِ ال منهما يظهر وينمو يف حميط الثقافة .يتحدى �أمر
االختالفات فيما هو طبيعي يف الثقافات الأخرى ,افرتا�ضاتنا عما هو
عاملي ,و ُيخرب �إدراكنا كيف �أن العالقة بني الآباء والأبناء تظهر بطرق
أي�ضا.
عاملية ثقافية وبطرق خا�صة � ً

اخلامتة
ت�ؤثر الثقافة على بع�ض املمار�سات واملعرفة الرتبوية ,وبالتايل فت�ؤثر
بدورها على ال�صحة النف�سية للطفل ,وذلك منذ املراحل املبكرة ,وذلك عن
طريق هذه العوامل القوية كما يتوقع الآباء من الأبناء ,وكيف ومتى يعتني
الآباء بالأبناء و�أيه �سلوكيات يقدرها الآباء وي�ؤكدونها ويكافئنها .يت�أثر
الآب��اء ب�صور ا�صطالحية عما هي طرق الرتبية املثالية ,وبالتايل فهم
ي�سعون (وحتى عن دون وعي منهم) �إلى ت�شكيل بنود م�شتقة من مفاهيم
مييز ثقافتهم.
تعمل على متييز الو�سط الذي ّ
�إن مهمة الآباء امل�ستمرة هي العناية ب�أبنائهم وتثقيفهم ,وذلك عن
طريق حت�ضريهم للمواقف اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية والتعليمية التي
تمُ ّيز ثقافتهم اخلا�صة ,ولهذا ال�سبب ,عمل العديد من وا�ضعي النظريات
على ت�أكيد �أن الأ�رسة ب�صفة عامة ,والعالقة بني الآباء والأبناء ب�صفة
أي�ضا
خا�صةُ ,ت�شمل بوتقة فعالة للنمو املبكر (وبالطبع الأخري) للفرد و� ً
ال�ستمرار الثقافة.
تعمل كل ثقافة على تعزيز طر ًقا فريدة للت�أقلم مع �رصامة متطلباتها
وبيئتها وعلومها البيئية ,وقد طورت تقاليد لتحقيق الأهداف العامة من
تربية الأطفال ,وكنتيجة لذلك ,يختلف �أمر تربية الأطفال وب�شدة من دولة
�إلى دولة ,وحتى يف وجه الأهداف امل�شرتكة ,وبالتايل ف�أن ال�سياق الثقايف
للأبوة والبنوة ,ذات اهتمام متزايد لعامل الطب النف�سي.
وبتقدمي هذه الأمور ,وبعد مرور حوايل قرن من الدرا�سات النف�سية ,ومع
وجود اهتمام �شديد بالرتبية وال�صحة النف�سية للطفل ,ال زلنا منلك القليل
ج ًدا من املعرفة عن املعتقدات وال�سلوكيات والظروف احلياتية واخلربات,
التي تخ�ص الأطفال و�آبائهم يف الثقافات الغري غربية .ففي املا�ضي,
كان مييل العلماء �إلى تعميم ال�سلوكيات اخلا�صة بالأفراد �أو املواقف
�إلى ا�ستنتاجات عامة من ناحية النوع ,وبدون االنتباه �إلى الظروف �أو
املحدوديات التي و�ضعتها الثقافة .هناك نقد �سائد يقول �أن الأبحاث يف
هذا املجال قد عمدت �إلى و�صف النظم والأ�س�س والأداء والعمليات التي

تتنا�سب مع الأفكار املنا�سبة مع الثقافات الغربية والتعليمية وال�صناعية
والغنية والدميقراطية ( ,)78-76مثال ,لقد قام باتيل و�سوماثيبال ()79
بدرا�سة اجلرائد الرائدة يف جمال الطب النف�سي ,ووجدوا �أن “فقط 6%
من املقاالت قد مت ن�رشها من مناطق يف العامل بها �أك�ثر من 90%
من الكثافة ال�سكانية العاملية” ,وقد عملت حمدودية مركزية تخ�ص
الثقافة ,على اعرتا�ض الإدراك ال�شامل للرتبية وال�صحة النف�سية للطفل,
وقد �أدت هذه املحدودية �إلى الكثري من النقد املوجه لوجهات نظر الثقافة
الواحدة وعملت على تعزيز مكاملات مت�سقة لعمل درا�سة متعددة الثقافات
( ,)77,79,80وبالتايل يدرك الباحثون وب�شدة االحتياج �إلى تو�سيع جمال
متطلبات الرتبية ,حتى ت�شمل عينات متنوعة من الناحية الثقافية .ومن
الهام ج ًدا االهتمام بهذه املكاملات حتى نتمكن من جتنب الإدراك اخلاطئ
أي�ضا عن حتيز الدرا�سة الأحادية الثقافة.
عن العاملية ,و� ً
وبالتايل فهناك احتياج قوي وهام �إلى ُنهج ثقافية للرتبية وال�صحة
النف�سية للطفل� ,إال �أن هذه ال ُنهج لي�ست قيمة من الناحية الو�صفية ,لإظهار
أي�ضا تعمل الدرا�سات
املدى الكامل للأبوة الب�رشية وال�صحة النف�سية للطفلً � .
التي تقوم على ثقافات متعددة ,على �إعداد مراجعة �ضد العن�رصية� .إن
قبول االكت�شافات من �أيه ثقافة باعتبارها “طبيعية” ,مبثابة �أمر �ضيق
املجال ,و�أن التعميم منها �إلى الآباء والأبناء ككل� ,أمر �ضعيف .من الأمور
أي�ضا هي املقارنات بني الثقافات املختلفة ,وذلك لأنها ُتزيد
القيمة � ً
من �إدراك العملية التي تندمج عن طريقها االختالفات البيولوجية مع
االختالفات البيئية واخلرباتية يف التنمية .ويعمل �أمر الوعي بالنماذج
البديلة للتنمية على تعزيز �إدراك طبيعة االختالفات الب�رشية .لقد منت
هاما يف التفكري
الدرا�سات التي قامت على الثقافة والأبوة ,لت�شمل مرك ًزا ً
التنموي ,وذلك منذ اجل��ذور الأول��ى يف العمل الأثنولوجي (علم خا�ص
بو�صف الأجنا�س الب�رشية)� .إننا يف حاجة �إلى املزيد من املعلومات الأكرث
أي�ضا عن موا�ضع
تف�صيال والنظامية عن املعتقدات الثقافية وال�سلوكية و� ً
منو العالقة بني الآباء والأبناء.
�إن التايل هو الق�ضايا القدمية �إيل ظهرت عند نقطة تقاطع الأبوة
وال�صحة النف�سية للطفل والثقافة؛ فما هي الأمور العاملية للعناية بالطفل
ومنوه يف اجلن�س الب�رشي؟ وكيف يهيئ الآب��اء البيئة الفعالة للطفولة؟
وما هي �إ�سهامات الثقافة يف الأبوة وال�صحة النف�سية للطفل والعالقات
بني الآباء والأطفال؟ ال تتمكن درا�سة تقوم على ثقافة واحدة �أن تجُ يب
درو�سا من درا�سة
على هذه الأ�سئلة الوا�سعة� ,إال �أنه من املمكن �أن نتعلم
ً
جمتمعات خمتلفة قد تقدم �أجوبة جزئية.
ب�صفة عامة� ,إن �أكرث الأمور �أهمية التي يقدمها الأب لأبنه هو �أنه يحدد
الثقافة التي يولد فيها هذا الطفل (ُ .)81تدرك العالقة الثقافية عن الأبوة
وال�صحة النف�سية للطفل يف �إطار ال�رضورة مقابل املتطلبات املرغوبة؛
فالطلب ال�رضوري هو �أن الآباء والأطفال يتوا�صلوا مع بع�ضهم البع�ض,
وهو الأمر الذي تعتمد عليه التفاعالت الطبيعية وال�سالمة النف�سية للطفل,
ومن املتوقع �أن يظهر �أن التوا�صل هو جانب عاملي من الأبوة ومنو الطفل.
�أما الطلب املرغوب فيه فهو �أن الآباء والأبناء يتوا�صلون معا يف جوانب
معينة تكون مت�أقلمة مع الثقافة و�أمينة جتاهها.
ُتظهر وجهة النظر الثقافية ,الأفكار واملعايري اخلا�صة باملجتمع وكيف
مُيتثلون؛ فتعمل وجهات النظر الأبوية على تعريف املعتقدات وال�سلوكيات

قيم وجهات نظر الطفل ت�أثري الثقافة
متيز العناية بالطفل ,بينما ُت ّ
التي ّ
والعناية على ال�صحة النف�سية.
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وجهة نظر
How to convince politicians that mental
كيف نقنع السياسيني أن للصحة النفسية األولوية؟
health is a priority
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ب�صورة هو �أن الأمرا�ض النف�سية �أمر �شائع وي�سبب �ضعفًا وي�صاحبه �أمرا�ض
for child health, reproductive health, and communicable as
.)1,2( منا�سبة مع كل خطتهم الإ�سرتاتيجية
not
necessarily
health
professionals,
الهامPoliticians
 ومن, متاحةare
الفعالة
التدخالت
 و�أن,)8-5(
ووفيات
 ج�سدية �شديدةlet well as non-communicable diseases. It therefore helps to
ق�سمthe
 يفarguments
نتائج �صحة العامة
 يفthe
الأمرpolitical
 �أن يتح�سنcontext
من املحتملin which
place
within
alone mental health professionals, and do not have detailed ال�صحة
هذا
 �إذا كان.النف�سية
الأمرا�ضhealth
 مبر�ضىissues.
 اخلا�صةThey
الإن�سانfrequently
خماطبة حقوق
the politician
is functioning,
so� he/she
canمتsee
mental
knowledge
of mental
only ال�صحة
النف�سية يف �أنظمة
إدم��اج ال�صحة
الرتكيز على
 ماhow
نف�سه �إذا
health matters to his/her other political concerns, and how
last
a few
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a yearلكانت
or two
in oneإقناع
specific
ministeriيف
كربى
أولوية
� النف�سيةtoال�صحة
,ال�سيا�سيني
كاف ًيا ل
 اجلدل,التو�صيل
 بدال من ال�سعي وراء التمويل العمودي املتوازي ونظام,العامة
it will assist achievement of the goals of other health targets
al post;,)9(
at م�ضت
best عقود
around
three
years.
Thereلأنmay
be
tensions
وبالتايل
منذ عدة
متاحا
كان
الدليل
وذلك
,الدول
كل
ً
برامج الsector
تقول ب�أنgoals.
 وذلك يف �ضوء الدالئل النامية التي,)3(
and أمرا�ض
non-health
between different stakeholders, and careful background املعدية
أولية
ل
ا
االهتمامات
�سياق
يف
تو�ضع
أن
�
ا
أي�ض
�
النف�سية
أمرا�ض
ل
ا
فتحتاج
ً
dialogue is helpful so that the main stakeholders carry a املمولة عمود ًيا ب�شكل جيد قد عملت على �إ�ضعاف مقدرة النظام ال�صحي
concerted
message.
إنتاجية
الوطني وال
تطورا �شامال يف االقت�صاد
 والتي ت�شمل,لل�سيا�سيني
.)4( على خماطبة االحتياجات ال�صحية الأو�سع
ً
Politicians usually want to see progress; and they want TAKING ACCOUNT OF OTHERS WHO ARE ADVISING
,والبيئية
واالجتماعية
والتعليمية
وال�صحية
االقت�صادية
أهداف
ل
ا
وحتقيق
to have ownership, particularly things they can announce THE POLITICIANS
التي
والق�ضايا
خطط النمو ا
الأهدافcredit.
والتي ت�شمل
حتديات �أمام الت�أثري على ال�سيا�سيني
to the
public,ألفية
forلwhich
they يف
canاملو�ضوعة
take political
ThereThe
politicians
are
influenced by government economists
fore, it is helpful to establish a steady.أ�صدقاء
stream
of
developتقلق الأ�رس وال
ments that politicians can announce and take credit for. and external economic advisors. There are also government
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و�ضع هذا اجلدل يف منط �سيا�سي
يهتم ال�سيا�سيون بالأداء الكلي للحكومة ,ولي�س فقط مبجال ال�صحة
أي�ضا اجلوانب الأخ��رى من االقت�صاد والتوظيف والتعليم والت�أمني
بل � ً
أي�ضا الدفاع .وفيما يخ�ص
االجتماعي والت�سكني والعدالة اجلنائية و� ً
الأنظمة ال�صحية بذاتها ,يهتم ال�سيا�سيون بالنظام الكلي وبتمويل نظام
ال�صحة العامة والطريقة التي مُيكن بوا�سطتها تو�صيل نتائج �صحية
متطورة ل�صحة الطفل وال�صحة الإجنابية والأمرا�ض املعدية والغري معدية
أي�ضا ,وبالتايل ت�ساعد يف و�ضع اجلدل يف ال�سياق ال�سيا�سي الذي يعمل
� ً
فيه ال�سيا�سيون ,وبالتايل ف ُيمكن �أن يري رجل ال�سيا�سة كيف �أن ال�صحة
النف�سية �أمر هام يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ,وكيف ت�ساعد يف حتقيق الأهداف
أي�ضا اجتاهات الأق�سام الغري
اخلا�صة باالجتاهات ال�صحية الأخ��رى و� ً
�صحية.

انتهاز الآخرين الذين يقدمون ن�صائح لل�سيا�سيني
أي�ضا
يت�أثر ال�سيا�سيون ب�أخ�صائيني االقت�صاد يف احلكومة و� ً
امل�ست�شارين االقت�صاديني اخلارجيني ,هناك �أي�ضا خ�براء تقنيات
املعلومات احلكومية ,وه�ؤالء يوجهون املعلومات التي جتمعها احلكومة,
وي�ؤثر جمع املعلومات هذه على املعلومات املتاحة لدى احلكومات ,والتي
تقوم على �أ�سا�سها القرارات .غال ًبا ما يكون من ال�صعب ت�أ�سي�س جمع
معلومات تخ�ص ال�صحة النف�سية على م�ستوى املجتمع والعناية الأولية
يف الدول املرتفعة الأجور والدول املنخف�ضة الأجور ( ,)10مما ي�ؤدي �إلى
حدوث قلة يف املعلومات اخلا�صة ب�أهداف التخطيط.
أي�ضا يف �سياق الق�صف الإعالمي اليومي عن
يعمل ال�سيا�سيون � ً
املوا�ضيع التي حتظي باهتمام �أك�ثر ,ويف بع�ض الأح��ي��ان يف �سياق
الن�صائح اليومية التي يقدمها م�ست�شارون اقت�صاديون قريبون ,والتي
تخ�ص الت�أثري االنتخابي لأيه قرار .قد ي�أخذ ال�سيا�سيون القرارات احلا�سمة,
�إال �أن من يقوم بتطبيق قراراتهم هذه هم العاملني املحليني واملحرتفني
أي�ضا عن احلاجة �إلى
يف الأق�سام املتعلقة بالأمر ,والذين يلزم �إقناعهم � ً
جعل ال�صحة النف�سية �أولوية ,وذلك �إذا مت امل�رشوع بنجاح مع ت�أثريات
جادة� .إن متو�سط احلياة ال�سيا�سية ق�صري ج ًدا ,وبالتايل فال مُيكن االعتماد
على دعم �سيا�سي بدون ا�شتمال دعم عماله املحليني.

أحكاما جيدة يف
ما يحتاج �أن يعرفه ال�سيا�سيون ليقدموا � ً
ق�ضايا ال�صحة النف�سية
من الأمور التي قد ت�ساعد ال�سيا�سيني هو �أن يتم �إخبارهم عن ال�صورة
ال�شاملة لل�صحة النف�سية يف بالدهم ,وذل��ك حتى يتمكنوا من جعلها
�أولوية ,وبالتايل ,فهناك احتياج �إلى بع�ض الإدراك عن املفاهيم الوا�سعة
لل�صحة النف�سية الإيجابية والأمرا�ض النف�سية وال�ضعف والوفاة اجل�سدية
أي�ضا بع�ض الإدراك عن الفئات الوا�سعة املختلفة
املبكرة واالنتحار ,و� ً

من الأمرا�ض ومدى �شيوعها ,وعن عوامل اخلطر والوقاية والت�أثري على
الأمرا�ض الأخ��رى ,والت�أثري الوا�سع على التعليم والتوظيف و�إنتاجية
أي�ضا بع�ض الإدراك عن م�ستوى العناية ال�صحية التي
الفرد وال��دول؛ و� ً
تت�صل بال�صحة النف�سية ,والتي ت�شمل املنزل واملجتمع والعناية الأولية
أي�ضا بع�ض الإدراك
والعناية الثانوية والرعاية الثالثة (املتخ�ص�صة) ,و� ً
عن اجلوانب امل�شرتكة بني قطاعات الرعاية ال�صحية النف�سية ,والتي ت�شمل
التعليم والت�أمني االجتماعي والتوظيف والعدالة اجلنائية؛ فبدون هذا
الإدراك املتعدد امل�ستويات والقطاعاتُ ,يحتمل �أن تكون احللول ال�سيا�سية
التي تعمل على تلبية احتياجات النا�س فيما يخ�ص ال�صحة النف�سية ,غري
كافية.

�أين مُيكن الت�أثري على ال�سيا�سيني؟
مُيكن التوا�صل مع ال�سيا�سيني والت�أثري عليهم يف العديد من الأماكن
املختلفة ,مثل يف مقر وزاراتهم ويف �أثناء الأحداث العامة ,وعند دعوتهم
�إلى موا�ضع العناية ال�صحية ويف �أثناء �إجراء حوارات معهم يف ال�صحافة
ويف التجمعات االجتماعية وعندما ت�سنح الفر�صة .البد �أن يكون الأ�س�س
اجلوهري للمقابالت ال�شفاهية يف كل املوا�ضع مت�شابهة وخمت�رصة
ويكن تذكرها ب�سهولة وتت�صل بال�سياق ب�صورة
ومبا�رشة وموزونة مُ
وا�ضحة .وينبغي �أن ُيرتك �أمر طول املدة ليحدده الو�ضع واملوقف ,والبد �أن
دائما املدة التي
ي�صطحب االخت�صار املوجز ملحوظات مكتوبة .ال نعرف ً
دائما �أن نبد�أ مبلخ�ص,
مُيكن �أن متتد مع الوزير؛ وبالتايل فمن الأف�ضل ً
وبعد ذلك نتو�سع يف الكالم �إذا �سمح الوقت .من الأمور اجليدة �أي�ضا هي �أن
نربط بني خال�صة ال�صحافة احلالية واالهتمامات ال�سيا�سية باهتمامات
أي�ضا بامل�صادر املتاحة.
الوزير اخلا�صة واحلكومة ككل و� ً
ينبغي �أن ُي�ستخدم �أمر الكوارث كفر�صة للتحدث مع الوزير ,ولي�س
أي�ضا لتحفيز عمل جدول �أعمال لل�صحة
فقط حلل امل�شكالت املبا�رشة ,بل � ً
النف�سية طويل الأمد ,ولدفع اخلطوات التالية من الأبحاث.
و�إلى جانب التلقني ال�شفوي والكتابي املُق ّدم من فرد �أو منظمة �إلى
أي�ضا ا�ستعرا�ضات تفوي�ضية كبرية ومتعددة احلكومات
�سيا�سي ما ,هناك � ً
للت�أثري على ال�سيا�سيني ,مثل تقرير الفور�سايت عن ر�أ�س مال ال�صحة النف�سية
والرفاهية ,والتي قام بتفوي�ضها رئي�س فريق العلماء التابع للحكومة
االجنليزية ,عام  ,)11( 2008وهو الفعل الذي نال الكثري من الت�شجيع
أي�ضا املعهد
املبا�رش من �أق�سام احلكومة املختلفة منذ ذلك الوقت ( ,)12و� ً
الأمريكي للتقارير الطبية عن اال�ضطرابات الع�صبية والنف�سية والإمنائية
( ,)13وال��ذي �أدى �إلى زي��ادة يف �أمر حتديد الأولويات واال�ستثمار يف
الأبحاث التي تقوم على ال�صحة النف�سية ,وذلك من متربعني دوليني كبار.

ال لال�ست�سالم
�إن الفكرة الأخرية ,وهي بالطبع الأكرث �أهمية ,هي عدم اال�ست�سالم؛
فغال ًبا ما مييل التقدم يف نهاية الأمر �إلى الزيادة والنق�صان ,لكن لطاملا
التطور
م�ستمرا ,و�سيكون
أمرا
ّ
ً
كان احلديث مع ال�سيا�سيني وال�ضغط عليهم � ً
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 يخزى الكثري.عاما بالأمر الوا�ضح
ً الكلي على مدى ع�رشة �أعوام �أو ع�رشين
 وذلك بدال من,من الأطباء النف�سيني عندما يغري ال�سيا�سيون منا�صبهم
 و�أن البيان الذي مت.اعتبار كل �شاغل وظيفة جديد ب�أنه فر�صة جديدة
تقدميه لل�شاغل ال�سابق عن �إطار العمل املفاهيمي و�أهمية ال�صحة النف�سية
 مهما يحمل املن�صب, وذلك لأنه �سيكون له �صلة بالأمر,هباءا
ً لن ي�ضيع
 وبالتايل ف ُيمكن اعتبار ال�صحة النف�سية يف كل,اجلديد يف امل�ستقبل
.جماالت ال�صناعات ال�سيا�سية

:املراجع
1. Jenkins R, Baingana F, Ahmed R et al. Health system
challenges and solutions to improving mental health
outcomes. Mental Health in Family Medicine 2011;8:11927.
2. Jenkins R. Supporting governments to adopt mental health
policies. World Psychiatry 2003;2:14-9.
3. World Health Organization. Maximizing positive synergies
between health systems and global health initiatives.
Geneva: World Health Organization, 2008.
4. Shakarishvili G, Atun R, Berman P et al. Converging
health systems frameworks: towards a concepts-toactions roadmap for health systems strengthening in low
and middle income countries. Global Health Governance
2010;3:1-16.
5. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality
and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Med

املجلة العاملية للطب النفسي

86

PERSPECTIVE

وجهة نظر
Beyond dichotomies: confronting the complexity
of
االبتعاد
اللجوء أو
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 و�إما, و�إما كان ما يهم هو معتقداتهم �أو قلة الت�أمني, من الأفراد يف العامل املتقدم نف�سي �أو ممار�س عام50% لقد مت تقييم �أن هناك ما ي�صل �إلى
With up to 50% of individuals in the “developed” world people belong to a majority group and think this way or
أنهم
� �أمup
,الطريقة
بهذهinويفكرون
جمموعة متثل الأغلبية
ينتمي الأفراد �إلى
�صحيةareم�شكالت
منan
يعانوا
,من الأف��راد يف العامل النامي
85% وand
part of
ethnic/racial/geographic
minority
and
to 85%
the “developing”
world assessed
to have والthey
theyهذه
doوراء
not.ال�سبب
The list
of paired
comparisons
is lengthy.
mental
health
but receiving no treatment
هذه
 �إن.الطريق
 بهذهproblems
جغرافية وال يفكرون/عن�رصية/عرقية
(جزء من �أقلية1), الفجوة
البديهي عن
ال�س�ؤال
 ويطر�أ,)1( عالج
يتلقون �أيه
What is clear is that the messy realities of confronting
inevitable questions arise about the reasons for the gap.
. وهي ق�ضايا القائمة من املقارنات الثنائية طويلة وال تنتهي, هناك بع�ض التف�سريات املعيارية من وراء هذا الأمر.الكبرية
There are standard explanations – issues of access, cost the onset of mental health problems in every society chalال�صحة
 بداية م�شكالتissues
ملواجهةofالفو�ضوي
هو �أنliteracy
إن ما يهمor� lack وق�ضايا
والتكلفة والأيدي
 املراكزPerhaps
الدخول علىeach
إمكانيةmajor
�
lenge,العاملة
traditional
ways ofال�صحية
thinking.
and manpower;
mentalالواقع
health
approach
brings ,غيابها
a unique
the understanding
thereof;
and of.التقليدية
course,التفكري
the large
set of,جمتمع
issues
”“كل
 �إن,وبالطبع
يتحدى طرق
كلofيفprejudice
كبرية النف�سية
وبالطبع جمموعة
حتىwisdom
النف�سية �أوtoبال�صحة
 اجلهل املتعلقof
and discrimination that we call stigma. But the now exten- how individuals get, or fail to get, to services. If we are to
 لكن الروابط القائمة نهج كبري يجلب حكمة فريدة �إلى �إدراك كيف يلج�أ الأفراد �أو يف�شلوا يف. وهو ما ندعوه بالو�صمة,والتحيز
من ق�ضايا ال�رضر
ّ
local to global, that
sive list of research correlates that have been documented understand the factors or forces, from
والعاملية
القوات – املحلية
العوامل �أو
أدركنا
� إذاto� وunravel
.إلى اخلدمات
� اللجوء
يف املئاتindividuals
والتي قد مت توثيقها
من الhealth
املمتدة احلديثة
affect من
whether
withأبحاث
mental
problems
across hundreds
of studies
have
yet
the
subtle- ,الدرا�سات
end.االحتياجات
up receiving
empirties that
underlie
unmet
نف�سية
م�شكالت
أفراد ذيthe
بالdilemma
ينتهي الأمرofكان
ما �إذاneed.
– التي ت�ؤثر على
تلبيةcare,
لغز عدمperhaps
يكمن وراءonly
الذيaأمرmosaic
تك�شف الofأنthe
� حتتاج
Here, a slightly different approach takes some liberties ically validated, central points of each perspective can fulاwith
جتريب ًيclassic
 واملُثبتةand
املركزية
 �سيكون جمرد القليل من الأفكار,نهجا خمتلفًا قليال ي�أخذ بع�ض احلرية مع االكت�شافات بتلقي عناية
 جند, هناto the
ً �أنresponse
cutting-edge findings to set a foundation ly represent the complexity of the public
بدايات
العامة جتاه
 تع ّقيد رد فعلunderstanding
ثبت وب�صورة كاملةof ُتhow
إمكانها �أن
�ال�شامل ب
إدراك
لو�ضع �أ�سا�س ا
onset
ofلmental
illnessوذلك
(2).,الكال�سيكية واالكت�شافات الع�رصية
for a holistic,
cross-cultural
personrelated and service-related factors come
to influ.)2(together
أمرا�ض النف�سية
واملتعدد الثقافات عن كيف �أن العوامل التي تت�صل بالأفراد وتلك التي ال
ence how individuals respond to the onset of mental
ا�ستجابة الأف��راد
على كيفيهPATHWAYS
يتالقيان لي�ؤثروا
 تت�صلIN
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عدد أألطباء النفسيين
 -ARGالأرجنتني؛  -BELبلجيكا؛  -BGDبنجالدي�ش؛  -BGRبلغاريا؛ -BRA
الربازيل؛  -CYPقرب�ص؛ �-DEUأملانيا؛  -ESPا�سبانيا؛  -GBRبريطانيا العظمى؛
 -HUNاملجر؛ � -ISLأي�سلندة؛  -KORكوريا؛  -NZLنيوزيلندة؛  -PHLالفلبني؛
 USAالواليات املتحدة الأمريكية؛  -ZAFجنوب �أفريقيا
ال�شكل :1العالقة بني الأطباء النف�سيني املُقرتحني للف�صام وعدد الأطباء النف�سيني (r=03,
Figure 1 The relationship between suggesting psychiatrist
for schizoتكييفها مع )13
( )nsمت

كبريا فيما يحدث يف االحتياجات
دورا ً
تلعب الت�أثريات االجتماعية ً
الغري ُملباه ,وذلك عن طريق االقرتاح �أو اال�ستبدال ,و�أن �أمر �إلغاء فكرة
ومقررة,
“الو�سيلة” �أو التعلق بها� ,أي �أن كل حلظة من العالج مخُ طط لها ُ
أي�ضا عرائ�س
بالأمر ال�ساذج ,فلي�س الأف���راد ممثلني فرديني ولي�سوا � ً
يحركها الآخ��رون �أو املكان والزمان الذي ُوج��دوا فيه؛ فكما �أو�ضحنا
�ساب ًقا ,قد يكون الأفراد ا�ستباقيني ,فقد ي�سريا مبفردهم وقد يقاوموا ,وقد
دائما ما يكونوا م�صطحبني مبا
يغريوا موقفهم على طول اخلط� ,إال �أنهم ً
يدعوه انطونو�سي ( “ )10القافلة االجتماعية”؛ �سواء كانت ارتباطاتهم
االجتماعية بالآخرين وا�سعة �أو هالكة ,و�سواء كانت �شبكاتهم حتلل
امل�صادر املعلوماتية او العاطفية �أو ال ُت�ؤثر على اال�ستخدام.

االكت�شاف الثالث :الثقافة بالأمر الهام على امل�ستوى الفردي
واملحلي والإقليمي

ومرة �أخرى تت�صل هذه االكت�شافات وتبني على بع�ضها البع�ض؛ ف�إذا
كان هيكل ال�شبكات االجتماعية بالأمر الهام ,ف�أن نظريهم يف ت�شكيل
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 ًتظهر ال�صورة. ال تتوازى االكت�شافات مع التوقعات الب�سيطة,ومرة �أخرى
 دولة مت ا�شتمالها يف درا�ستنا عن الو�صمة يف15  بيانات من1 رقم
 وهي درا�سة نظرية ومتزامنة منهج ًيا ومتثيلي ًا من,)13( ال�سياقات الدولية
 ومبا�رشة.الناحية الإقليمية عن الإدراك العام ورد الفعل للأمرا�ض النف�سية
DSM/ICD بعد قراءة �سيناريو احلالة عن فرد ما يتوافق مع معايري الـ
 “ماذا ينبغي �أن يفعل (فالن)؟, ُيطرح ال�س�ؤال املفتوح الذي يقول,للف�صام
لكن هناك القليل من التماثل بني �إتاحة الأطباء النف�سيني والذكر العفوي
لهذا االختيار؛ فال يذكر الأفراد يف بع�ض الدول ذي عدد معقول من الأطباء
 بينما,النف�سيني للفرد الواحد (مثل يف بريطانيا العظمى) �أمر الطب النف�سي
يذكر الطب النف�سي الكثريون الذين يتمنون �أن يتقابلوا مع طبيب نف�سي
 وحتمل الكثري, �إن هذه االكت�شافات بالطبع ف�ضولية.)(مثل يف بنجالدي�ش
 مرة, لكن الفكرة هنا هي �أننا,من التحاليل والتفا�سري �أكرث من املُتاح هنا
 نظهر �أنه مُيكن �أن يكون “ما نعرفه” وما “نعتقد �أننا نعرفه” �أمران,�أخرى
 يف ظل وجود ثروة من, ويتطلبان منا �إعادة �صياغة �أفكارنا,خمتلفان
.املعلومات وع�رص جديد من العلم
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:اخلامتة
ويثل كيف يدرك
ُ م,تقع الأمرا�ض النف�سية يف منطقة الأمرا�ض املعقدة
العامة هذه الأمرا�ض ويتفاعلوا معها وكيف يرتبط هذا الأمر مع �سلوكياتهم
 ي�سعى العامة فقط �إلى �أن, لكن ويف نهاية الأمر. رد فعل مع ّقد,املر�ضية
يكونوا �أف�ضل – �أي �أف�ضل من قبل �أن ت�ضعف الأعرا�ض ال�شديدة مل�شكالت
الأمرا�ض النف�سية من م�ستوى رفاهيتهم؛ فقد ت�سببت للكثريين يف نقطة
–  �إذا كنا يف عهد جديد من الإدراك.حتول حرجة يف حياتهم امل�أ�ساوية
ّ
كما هو حال جماالت �أخرى من العلوم – يتطلب �أن ت�شتمل �أبحاثنا على
أ�سا�سا
ً �  �ستقدم مناذجنا واكت�شافاتنا,مماطلة وخطوات خاطئة وم�سارات
 و�إذا افرت�ضنا.�أكرث �إفادة للتطور يف املمار�سات ال�رسيرية واالجتماعية
,التع ّقيد – الذي يقول �أن �أنظمة تفاعلية كبرية ت�شكل ما يفعله الأفراد
ومنهم مقدمي العناية – �سينتهي بنا احلال �أن نختلق بدال من �أن نف�صل؛
ون�س�أل بدال من �أن نفرت�ض؛ ونت�صور واقع فو�ضوي بدال من �أن ن�سعى
.جاهدين �إلى اقت�صاد كاذب

:املراجع

PERSPECTIVE

Teenage depression: some navigational pointsوجهة نظر
واألطباء
 بعض األفكار البحثية:االكتئاب لدى املراهقني
for parents
and لآلباء
professionals
GORDON PARKER
School of Psychiatry, University of New South Wales and Black Dog Institute, Prince of Wales Hospital, Randwick NSW 2031, Sydney, Australia

Adolescence is an expected time of turbulence, with ly member (e.g., sibling, grandparent) or a close friend of
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تلويه املدر�سية) وحتى خدمات ال�صحة النف�سية املتخ�ص�صة (مثل اللجوء �إلى
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 يكون �أف�ضل عندما ال يف�ضل الآباء احلديث عن البع�ض من,�أن يبد�أ حديثًا
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مالحظاتهم (مثل ر�سائل انتحارية ومظاهر ج�سدية) �أمام ابنهم املراهق.
أي�ضا الآباء عن
والبد �أن تركز زيارات املتابعة على تقرير املراهق و� ً
التقدم� .إن اخل�صو�صية �أمر ذات �أهمية �أ�سا�سية يف كل املراحل ,والبد �أن
يحدد الطبيب ال�رسيري “دور” كل �أفراد العائلة .والبد �أن ي�شكر الطبيب
ال�رسيري التقارير التي يقدمها املر�ضى واخلا�صة بالتقدم – �سواء يف
العيادة �أو يف بع�ض الأحيان وب�صورة م�ستقلة .ويف حاالت �أخرى ,ينبغي
�أن يعلن الطبيب ال�رسيري �أنه بينما يتمكن �أن يكون متلق ًيا للمعلومات ,و�أن
يحرتم خ�صو�صيات �أبنهم ,ال يتمكن �أن يكون ناقلاً للمعلومات يف �أحاديث
�أخ��رى� .إن قواعد اخل�صو�صية هذه ذات �أهمية كبرية للمخاطر� ,إ ّذا كان
املراهق �أمام خطر �شديد لأن يقتل نف�سه ,والبد �أن يكون الآباء متيقظني
و�أن ُي�س�ألوا عن اختيارات �إدارية مبا�رشة.

ت�شخي�ص اال�ضطرابات املزاجية
يدعم التق�سيمات النف�سية والأ�سا�س
�إن منوذج الت�شخي�ص ال�سائد الذي ّ
الدليلي للعالج هو منوذج الـ  DSMال ُبعدي ,وهو الذي يناق�ض وبفاعلية
أي�ضا ُي�ص ّنف حاالت
االكتئاب ال�شديد باملقابل مع االكتئاب الب�سيط ,و� ً
ثنائي القطب  Iوثنائي القطب  .IIتبدو كل و�سائل العالج مت�ساوية
الفاعلية يف جتارب تدخالت العقاقري والتجارب البال تدخالت عقاقري
حلاالت االكتئاب ال�شديدة لدى البالغني ( ,)5وهذه نتائج غري حمددة
تعك�س حاالت “االكتئاب ال�شديدة” نف�سها بكونها نطا ًقا غري حمدد ي�شمل
ت�صنيف ا�ضطرابات اكتئاب متعددة.
�إن تف�ضيالتنا املتناق�ضة ( )5مبثابة منوذج ت�صنيف فرعي ,ي�شمل
بع�ض احلاالت الفئوية (مثل الذهان واالكتئاب ال�سودوي وا�ضطرابات
أي�ضا جمموعة من حاالت االكتئاب الغري �سودوي
ثنائي القطب  Iو  )IIو� ً
املتغاير اخلوا�ص.
�أما حاالت اكتئاب الذهان �أح��ادي القطب ,نادر �إلى حد ما ,بينما
االكتئاب ال�سودوي �أح��ادي امل��زاج غري �شائع لدى املراهقني .لكن لدى
البالغني ,جند بع�ض املظاهر املميزة لهذه احلاالت ,وهي ت�شوي�ش نف�سي
حركي وا�ضح (مثل حدوث �إعاقة ملحوظة ومميزة و�/أو حاالت هياج)� ,أما
�شيوعا
لدى املراهقني ,فنجد �أن عالمات الت�شوي�ش النف�سي احلركي �أقل
ً
و�أ�سهل تقييم لها هو كونها �أعرا�ض .تت�ضمن التقارير املقدمة عن التالميذ
الذين يعانون من ال�سوداء (املالنكوليا ال�سوداء)� ,صعوبات يف الرتكيز
واعتبارهم �أن التعليم بالأمر ال�صعب ,وي�شكون �أنهم ي�شعرون �أن عقولهم
�ضوءا �أقل يف
“�ضبابية” – وهذا هو احلال لدى البالغني – ويكون هناك ً
أي�ضا بحاالت ا�ستعطال (انعدام الطاقة) (فيلقون ب�أنف�سهم
�أعينهم ,وميرون � ً
أي�ضا اختالفات يف
على املخدع يف ال�صباح) واختالفات مزاجية يومية ,و� ً
الطاقة (فيكون حالهم �أ�سو�أ يف ال�صباح).
وبينما تندر حالت اكتئاب ثنائي القطب  Iل��دى املراهقني ,جند
�أن ا�ضطرابات ثنائي القطب  IIتبد�أ ب�صورة �شائعة يف مراحل املراهقة
�شيوعا –
أي�ضا يف �آخر مراحلها ,ومن الوا�ضح �أنها ت�صبح �أكرث
املتو�سطة و� ً
ً
�سواء كانت تعك�س زيادة حقيقية �أو املزيد من احلذر وك�شف �أف�ضل �أو مراقبة
متطورة .ينبغي �أن يتم فح�ص املراهقني الذين مت تقييمهم با�ضطرابات

مزاجية� ,ضد حاالت ثنائي القطب .II
�إن الهدف من �سعينا �إل��ى التعريف ال�رسيري ال�ضطرابات ثنائي
القطب  IIهو حتري املراهقني الذين يعانون من اكتئاب ,ما �إذا كانوا
ميرون بوقت – بعي ًدا عن االكتئاب – ي�شعرون فيه بطاقة .و�إذا كان ردهم
بالإيجاب ,ن�س�أل ما �إذا كانوا يف مثل هذا الوقت كثريي الكالم وب�صوت
عايل ,وي�شعرون بالطي�ش الفعلي والغري فعلي ,وال يحتاجون �إلى الكثري
من النوم بدون ال�شعور بالإرهاق ,ويالحظون اختفاء �أيه �شعور عام بالقلق
أي�ضا بال�ضعف ,وي�صبحون خالقون �أكرث ومييلون �إلى املجازفة.
وي�شعرون � ً
وبينما يفر�ض الـ  DSMحد �أدنى من املدة ي�صل �إلى �أربعة �أيام� ,إال �أن
التقارير تقول �أن الكثري من املراهقني ميرون بنوبات هو�س خفيف ت�ستمر
من عدة �ساعات وحتى عدة �أيام ,ومتيل نوبات االكتئاب خا�صتهم �إلى
ال�سواد و�إن كان هناك “مظاهر غري قيا�سية” من فرط النوم وفرط الأكل
التي ُيبالغ يف متثيلها.
تعك�س حاالت االكتئاب ال�سودوي ت�أثري بع�ض �أحداث احلياة ال�ضاغطة
على بع�ض �أ�ساليب احلياة ال�شخ�صية وال�صفاتية ,وهو النموذج الذي
يتنا�سب مع ا�ضطرابات البالغني ,لكن مع حاالت خمتلفة االنت�شار ووجود
بع�ض اختالفات يف النمط الظاهري .ت�شمل �أ�ساليب احلياة ذات عالقة
أثرا باالكتئاب
بالأمر  1-قلق خويف (يكون مثل ه�ؤالء املراهقني �أكرث ت� ً
قبل امتحانات نهاية العام املدر�سي) و 2-توخي الكمال (ومرة �أخرى
يكونوا �أكرث �ضعفًا �أمام �ضغوط االمتحانات) و 3-التجنب االجتماعي �أو
القلق ال�شديد (قد ي�صبح املراهقون املكبوتون �سلوك ًيا �أكرث اكتئا ًبا كنتيجة
�إرهابهم واحتقارهم) و 4-احل�سا�سية جتاه الرف�ض (يكون الفرد املراهق
�شديد احل�سا�سية جتاه الأحكام – باملدح �أو الرف�ض – من قبل الآخرين,
ويرتتب على هذا الأمر ج�شع الطعام وفرط النوم عندما يكون مكتئ ًبا),
و 5-عدم تقدير الذات داخل ًيا ,غال ًبا ما يكون ب�سبب الإهمال العاطفي يف
فرتة الطفولة ,و 6-منط الرتكيز على الذات مع �ضعف ال�سيطرة على النف�س
والغ�ضب ,والذي مُيكّن من املجازفة ب�سلوكيات العنف و�إزاء الذات ,وذلك
�أثناء فرتات االكتئاب.
ومن ناحية ال�ضغوط وفيما يخ�ص البالغني ,مُيكننا التفرقة بني
أي�ضا بني “ال�ضغوط
ال�ضغوط “الهام�شية” و”ال�ضغوط القريبة” و� ً
ال�شديدة” وتلك “املزمنة” ,وهنا تظهر مرة �أخرى �شيوعية الأحداث التي
أي�ضا البع�ض من تلك الأحداث التي ترهق املراهقني.
يختربها البالغون ,و� ً
ت�شمل ال�ضغوط الهام�شية �أن يكون لدى املرء �آباء غري مبالني وعنيفني �أو
ُم�سيئني (كالم ًيا وجن�س ًيا) ,بينما ت�شمل ال�ضغوط القريبة �أيه حدث فا�ضح
ملفهوم املرء عن تقدير الذات �أو قيمة الذات (مثل الإذالل من قبل قرين ما
�أو الإهانة) .تعك�س الكثري من حاالت ا�ضطرابات االكتئاب الغري �سودوي
لدى املراهقني وجود خليط من الأحداث احلياتية ال�شديدة واملزمنة ,مثل
�أن يكون لدى املرء � ًأما تعاين من اكتئاب و�أ ًبا غري مبايل و�أن يتعر�ض املرء
لإهانات يف املدر�سة ب�سبب كونه “غبي” �أو “ثمني” و�أن يتوفى العائل
الوحيد يف الأ�رسة (مثل اجلدة) �أو �أن ينتحر �صديق باملدر�سة.
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�إن الهدف من الأولويات العامة هو تعريف نوع االكتئاب وتقييم
خلفية الفرد املراهق وخطر االنتحار ,مع �صيغ تعمل على ت�شكيل الإدارة,
والتي قد ت�شمل االحتجاز بامل�ست�شفى ,وذلك يف احلاالت ال�شديدة اخلطر.
يتم التكهن ب�أغلب املبادئ التوجيهية للعالج على من��وذج ُبعدي
(� DSMأو  )ICDيعمل على متييز حاالت االكتئاب من مدى ال�شدة.
لقد قامت املنظمة اال�سرتالية التي ُتدعى بيوندبلو ( )6بتح�ضري وثيقة
متثيلية ,وتو�صي هذه الوثيقة يف جوهرها  1-باملراقبة والدعم والعالج
ال�سلوكي املعريف (� )CBTأو العالج النف�سي بني الأ�شخا�ص ( )IPTلعالج
االكتئاب اجلزئي (ا�ضطراب ع�رس املزاج) �أو ا�ضطرابات االكتئاب ال�شديدة
واملتو�سطة ,و 2-الـ � CBT/IPTأو الفلوك�سوتني (�إذا تطلب الأمر) لعالج
كِ ال من حاالت االكتئاب ال�شديدة وحاالت االكتئاب املقاوم للعالج.
�إن �أولويات النهج الذي نتبعه هي  1-خليط من العقاقري امل�ضادة
لالكتئاب والعقاقري امل�ضادة للذهان لعالج االكتئاب الذهاين ,و2-
عقاقري م�ضادة لالكتئاب – مثبطات امت�صا�ص ال�سريوتونني ()SSRI
كبداية ويف حالة كونه عدمي الفاعلية ,يتم ا�ستخدام م�ضادات اكتئاب
وا�سعة املجال – لعالج االكتئاب ال�سودوي؛ و 3-مثبت احلالة املزاجية
(ويكن �أخذ جرعة منخف�ضة من العقاقري امل�ضادة للذهان كبداية) لعالج
مُ
اال�ضطرابات الثنائية القطب I؛ و 4-ومثبت احلالة املزاجية (و ُيف�ضل
الالموترجني) �أو الـ  SSRIيف بع�ض الأحيان ,وذلك لعالج اال�ضطرابات
أي�ضا لهذه احلاالت البيولوجية �أن ي�أخذ
الثنائية القطب  IIنحن نقرتح � ً
املري�ض  1000ملج من زيت ال�سمك يف اليوم.
�أما فيما يخ�ص حاالت االكتئاب الغري �سوداوية ,نحن نعترب العالج
النف�سي �أو امل�شوري منطً �أولوي ,مع اختيار عالجي موزون للخلفية املُعرفة
(مثل تدريب ت�أكيدي للمراهقني الذين يتجنبون املجتمع والـ � IPTأو
امل�شورة حلاالت االكتئاب التي ت�ضمن �ضغطً ا؛ والـ  CBTللمراهقني ذي
تقدير ذاتي �ضعيف �أو اكتئاب غري حمدد)� .أما فيما يخ�ص الأفراد املراهقني
ذي منط �شخ�صية ترجح القلق (القلق املفرد واحل�سا�سية جتاه الرف�ض) ,وقد
ي�ساعد �إ�ضافة  SSRIعن طريق �إ�سكات “التقلبات العاطفية”.
لقد الحظت مبادئ توجيهية حديثة ,والتي ت�شمل البيوندبلو ,خطر
زيادة �سلوكيات و�أفكار االنتحار لدى املراهقني الذين يتعر�ضون لعقاقري
م�ضادة لالكتئاب .وبينما �أن هناك العديد من التفا�سري املمكنة لهذا الأمر,
�إال �أنه يبدو �أن ردود �أفعال هرمون ال�سريوتونني الذي ت�سببه العقاقري
امل�ضادة لالكتئاب ,ب�أنه عامل ربط �شائع (ويبدو ن�سبه انت�شاره �أعلى لدى
املراهقني من البالغني) .وبالتايل فالبد �أن ت�ؤخذ كل العقاقري امل�ضادة
أي�ضا حتذير الفرد املراهق (والأ�رسة)
لالكتئاب بجرعات منخف�ضة ,وينبغي � ً
عن هذه االحتمالية ,و�أن يتم التوقف عن العالج يف حال ظهور مثل هذه
الأعرا�ض.
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اخلامتة
�إن �إدارة ا�ضطرابات االكتئاب لدى املراهقني بالأمر الكثري املطالب,
�أكرث من �إدارته لدى البالغني ,وذلك ب�سبب �أنه يعك�س اهتمامات املراهق يف
التقييمات النف�سية والعالج ,ومرورهم بفرتة ت�أثري احلالة وميلهم اجلوهري
لإنكار حالتهم �أو اال�ستخفاف بها .يتطلب �أمر عمل حتالف عالجي الكثري
من الوقت� ,أما املراهقني الذين يتعهدون ب�إدارة حالتهم و�أن ي�ستمروا مع
الطبيب النف�سي ,غال ًبا ما ينجحون (بغ�ض النظر عن حالتهم املزاجية)
تقديرا على انتباههم للعالج.
ويجدون
ً
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حت�ضري املطبوعات ,و� ً
املنحة  )1037196وذلك مل�ساعداتهم املالية.
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خطاب إلى رئيس التحرير

قضايا األولوية في الصحة النفسية للمرأة
وكما يقوم �أطباء ال�صحة النف�سية بتحديث تدريباتهم وممار�ساتهم
ليواكبوا النماذج اجلديدة (دمج ال�صحة النف�سية يف مراكز ال�صحة الأولية
وتعميم املنظور النوعي وزيادة االنتباه جتاه التدخالت التي تقوم على
الدليل)� ,سيواجهوا العديد من التحديات يف جمال �صحة املر�آة النف�سية,
وهذا ما مت تو�ضيحه فيما �سبق يف بيان االجتماع الدويل عن ال�صحة
النف�سية للمر�أة (.)1
�إن �أكرث الق�ضايا برو ًزا هي العنف �ضد املر�أة والطفل ونتائجه على
كما جي ًدا من املعلومات
ال�صحة النف�سية .ونحن منلك يف الوقت احلايل ً
عن هذه الكارثة؛ فلدينا معلومات عن احلجم واالختالفات اجلغرافية فيما
يخ�ص ن�سبة االنت�شار ( ,)2,3و�إدراك النتائج الرهيبة للتعر�ض للعنف,
والتي مُيكن �أن تدمر �إمكانية الفرد للتعامل مع ال�ضغوط ,وجتعله عر�ضه
للأمرا�ض النف�سية واجل�سدية ( ,)4,5و�إن كِ ال من الأبحاث النوعية والكمية
أي�ضا
لدعم النموذج البيئي ذات امل�ستويات املتعددة من امل�سببات ( )6و� ً
الدليل الذي يقول ب�أن �إدامة �أدوار اخلنوع التقليدية لل�سيدات ,مبثابة عوامل
هامة ج ًدا ,وب�صفة خا�صة يف �أمور كانت تعترب اجتاهات �سلطوية ,ومل
جتد من يتحداها� .إن املهمة التي متثل �ضغطً ا يف الوقت احلايل هي ت�شكيل
تدخالت و�إخ�ضاعها لأبحاث عالية اجلودة ,وذلك لتحديد مدى فاعليتها.
وال مُيكن �أن ن�ستمر يف ت�أجيل احلديث عن التدخالت التجريبية الناجحة
يف برامج مُيكن �أن تغطي املنطقة �أو املدينة.
هناك تقدم كبري يف �إدراك ت�أثري املحددات االجتماعية على �صحة
املر�أة النف�سية ()7؛ فقد يكون ل�ضغوط العمل والظلم يف �إمكانية الدخول
أي�ضا الأدوار والأعباء املتعددة على كاهل
على مراكز العناية ال�صحية و� ً
أي�ضا متطلبات العوملة,
املر�أة (كطبيبة �أو زوجة �أو �رشيكة �أو �أم �أو عائلة) و� ً
أثريا على حتديد �إلى �أى مدى تدرك املر�أة حقوقها يف
قد يكون لكل هذه ت� ً
ال�صحة.
ميتد تطوير و�إدارة اال�ضطرابات النف�سية لدى املر�أة يف دائرة احلياة,
�إلى ما بعد العناية الأبوية ,وذلك لت�شكل االحتياج �إلى التقدم يف معرفتنا
عن اخلرف وغريها من احلاالت التي قد ت�صيب ال�سيدات املتقدمات يف
العمر (� .)8إن �إدارة اال�ضطرابات العاطفية �أثناء فرتة احلمل والنفا�س (فرتة
من الزمن تت�ضمن الوالدة و�ستة �أ�سابيع بعدها تقري ًبا) ,مبثابة جمال مثري
لالهتمام للأطباء بينما ت�شمل ال�صحة النف�سية للمر�أة كل �أنظمة االهتمام
التطور املختلفة.
بها على مدى دائرة احلياة ب�أكملها وعرب جماالت
ّ
�أما يف جمال ال�صحة النف�سية للآباء ,فقد حدد الإدراك الوا�سع لت�أثري
ال�ضعف الأدائي لدى ال�سيدات الالئي يعانني من ا�ضطرابات نف�سية �شائعة
على �صحة الطفل وبقاءه ,حدد الكثري من التقدم يف الأبحاث واملمار�سات
ال�رسيرية .ومن الالفت للنظر �أن هناك �إدراكً ا �أف�ضل لدور ومكان العالج,
مع وجود تو�صيات با�ستخدام العقاقري فقط يف حاالت االكتئاب ال�شديدة
واملتو�سطة ( .)9لقد مت درا�سة دور العناية ال�صحية الأولية يف العديد من
الأماكن وقد كانت النتائج مب�رشة باخلري مع وجود ت�أكيد على فائدة الدعم
املجتمعي والتدخالت الغري دوائية ( .)10,11هناك احتياج �إلى املزيد من
الأبحاث يف هذا املجال الواعد.
قد تعمل متطلبات مهنة الطب وتوقعات اجلمال التي باتت غري عقالنية
أي�ضا متطلبات النجاح والكمال� ,أي كل هذه الأمور املو�ضوعة على كاهل
و� ً

املر�أة بفعل الإعالم ,قد تعمل على طرح الكثري من اخلطر على ال�شابات� ,إال
�إذا متكنت املجتمعات ب�شكل جماعي من ت�شكيل بيئات يكون فيها توزيع
التكيف مع �صورة منطية
الفر�ص واملكافئات ال يتوقف على فئات ,مثل
ّ
ج�سدية �أو االنتماء �إلى ف�صل معني �أو حتى ب�سبب النوع.
�إن التطورات املعيارية التي قد تبنتها �أغلب الدول كنتيجة املواثيق
الدولية وبع�ض ال�ضغوط الدولية ,مل ي�صطحبها تغيريات يف االجتاهات
واملعايري الثقافية ,وقد كانت النتيجة غياب تطبيق القوانني عن العنف
التحيز يف ال�سيا�سة واالقت�صاد وتقدم
الذي يقوم على النوع وا�ستمرار
ّ
املر�أة الأكادميي.
لقد مت التو�صية بالأمور التالية ,حديثًا يف امل�ؤمتر الدويل اخلام�س
الذي حتدث عن �صحة امل��ر�أة النف�سية (ليما ,من � 4إلى  7مار�س ,عام
:)2013
ينبغي �أن تتما�شى التغيريات التعليمية وال�سلوكية مع ما نعرفه وما
تمُ ليه القوانني الدولية عن العدالة وحماية املر�أة من العنف والإق�صاء؛
ينبغي �أن يعمل التعليم الأكادميي على تطوير التعريف وتو�سيع �إدراكنا
أي�ضا؛
عن الطرق التي تفكر وت�شعر وت�سلك بها املر�أة – والرجل � ً
حتتاج الدول �أن ت�شدد القوانني والأ�س�س وتراقبها ,وذلك لتطوير �أمر
العدالة وا�ستقالل املر�أة؛
ينبغي �أن ت�ستخدم املجتمعات املتح�رضة وم�ؤيدو مهنة الطب تدفق
العوملة وتبادل املعلومات بني الثقافات ,لت�شكيل الربنامج العاملي بحيث
مُيكن ت�شجيع امل�ساواة بني الرجل واملر�أة وحق �أن تعي�ش املر�أة بكرامة
دون عنف.
Marta B. Rondon
;International Association for Women’s Mental Health
Department of Medicine, Section on Psychiatry and
Mental Health, Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Lima, Peru

املراجع:
1. Stewart DE. The International Consensus Statement
on Women’s Mental Health and the WPA Consensus
Statement on Interpersonal Violence against Women.
World Psychiatry 2006;5:61-4.
2. Ellsberg M, Jansen HA, Heise L et al. WHO Multi-country
Study on Women’s Health and Domestic Violence against
Women Study Team. Intimate partner violence and
women’s physical and mental health in theWHO multicountry study on women’s health and domestic violence:
an observational study. Lancet 2008;371: 1165-72.
3. World Health Organization. Global and regional estimates
of violence against women: prevalence and health effects
of intimate partner violence and nonpartner sexual
violence. Geneva: World Health Organization, 2013.
4. Sillito C. Physical health effects of intimate partner
violence. J Family Issues 2012;33:1520-39.
5. Romito P, Molzan Turan J, De Marchi M. The impact
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2011; 365:1605-11.
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mental health. Soc Sci Med 2005;60:1717-27.
6. Winnersj€o R, Ponce de Leon A, Soares JF et al. Violence
and selfreported health: does individual socioeconomic
position matter? J Inj Violence Res 2012;4:87-95.
7. Sen G, Ostlin P. Unequal, unfair, ineffective and inefficient
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change it. www.who.int.
8. Prince M, Acosta D, Ferri CP et al. Dementia incidence and
mortality in middle-income countries, and associations
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Research Group population-based cohort study. Lancet
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خطاب إلى رئيس التحرير

صوتي ،حياتي :مقياس يقوم على منوذج املستهلك للتعافي
ن�شري هنا �إلى منتدى «منوذج امل�ستهلك للتعايف :ق�ضايا ووجهات
نظر» ,الذي �صدر يف عدد �أكتوبر  2012يف جملة عامل الطب النف�سي,
والذي يعلّق على قلة الن�شاط ,والذي هو مبثابة مقيا�س نف�سي جيد للتعايف.
ونحن نرغب �أن ن�ؤكد على مثل هذه املقايي�س؛ «�صوتي هو حياتي» ,والتي
مت �صياغتها با�ستخدام و�سيلة نف�سية نظامية لتطوير املقايي�س ( ,)1كما
ي�شجع عليه بيالك ودرابال�سكي ( )2بينما يقوم على منوذج امل�ستهلك
التطور الذي يوجهه امل�ستهلك ,والذي حتفزه روز
للتعايف وي�ستغل منوذج
ّ
و�آخرون ( ,)3كما ي�ؤيده كاالرد (.)4
لقد بد�أت عملية تطوير املقيا�س با�ستخدام ن�سخة �أولية �شاملة تتكون
من  127بن ًدا يقوم على  12جماال افرتا�ض ًيا م�شت ًقا من حما�رضات عن
التعايف وا�ست�شارة امل�ستهلك ,والتي مت جتربتها مع  504م�ستهلكًا ملراكز
ال�صحة النف�سية .ومت تق�سيم جمموعة بيانات امل�شاركني ب�شكل ع�شوائي
بني جمموعتني منف�صلتني؛ واحدة لعامل التحليل اال�ستك�شايف الأويل,
والآخر لعامل التحليل الت�أكيدي امل�ستقل التابع للتقديرات املحتملة .لقد
عملت هذه التحاليل على تعريف وت�أكيد (با�ستخدام جمموعات البيانات
عامال ممي ًزا وم�ستقال (العالقات
امل�ستقلة) هيكل عامل الن�شاط ,مع ً 11
واحلياة اليومية والثقافة وال�صحة اجل�سدية وج��ودة احلياة وال�صحة
النف�سية والتعايف والأم��ل والقوة واحلالة الروحية وامل�صادر والر�ضي
باخلدمات) التي تكمن وراء نظام �أ�سا�سي واحد كبري (الذي ن�شري �إليه بكونه
«تعايف امل�ستهلك») .لقد مت تكرار هذا املقيا�س بعد ذلك مع  65بن ًدا؛ �أي ما
بني ثالثة �أو �أربعة بنود لكل دولة من الإحدى ع�رش دولة ,مع ن�سبة عالية
موحد (.)1
من املوثوقية ,وب�شكل ّ
مُيكن �أن ُترى هذه الإحدى ع�رش جماال نف�س ًيا منف�صال ,كاختالف هام
لنظرية التعايف التي يقودها امل�ستهلك ,والتي تقوم على وتمُ ليها اخلربات
دعما جتريب ًيا لل�صالحية النظرية لنظام
الأولية .تقدم مثل هذه النتائج ً
تعايف امل�ستهلك يف حقوقها ,بدال من كونها ا�شتقا ًقا من منوذج املعرفة
االجتماعية الذي مت تطويره يف خالل نظام �سابق من الأمرا�ض النف�سية,
وهذا كما اقرتحه بيالك ودرابال�سكي (.)2
ولأن��ه يتكون من  65بن ًدا ,جند �أن املقيا�س �أط��ول من العديد من
مقايي�س تقليدية «للنتائج» ,لكن �إّذا كان الهدف هو لقيا�س وبطريقة
عامال التي مت تعريفها وت�أكيدها يف حتاليل العوامل,
جيدة الإحدى ع�رش ً
�سيكون هذا الأمر ال مفر منه .لقد كان ُيعترب احلفاظ على تغطية املجال
بالأمر الع�صيب من جانب جمموعات م�ستهلكينا ,وقد كان هذا الأمر –

بقدر الق�ضايا النف�سية  -هو الذي حدد قرارنا ب�أال نكثف القيا�س يف هذه
املرحلة .لقد �أكدت حقيقة �أن و�سيلة تنمية املقيا�س خا�صتنا التي كان
يدفعها امل�ستهلك ,من �أولوية الأمور الهامة للم�ستهلك ب�صفة عامة.
التطور التي بد�أت بالإ�رصار (�أو معه �أو بغريه) على عدد
�إن عمليات
ّ
�صغري من املجاالت والبنود ,مثل تقييم مرييالند للتعايف لدى مر�ضى
احلاالت النف�سية ال�شديدة (� )MARS,2أمام خطر جتاهل الأنظمة ,وتكون
النتيجة �أنه يتم نقدهم ب�سبب تطبيقهم ل�شكل اختزايل للعلوم ( .)5يقرتح
عملنا التجريبي �أن الـ  MARSقد ال يقي�س النطاق الكامل ملجاالت
العلوم و�/أو �أنه يغلّف العديد من الأنظمة يف جماالت الأفراد.
�إذا كان الهدف من هذه املقايي�س هو �أنها ت�ؤثر على اخلدمات بطريقة
تتما�شى مع منوذج تعايف امل�ستهلك ,البد �أنها تعك�س كل املجاالت املميزة
وامل�ستقلة ,و�أن الف�شل يف فعل هذا الأمر �سيعمل على ت�شوية الكيفية التي
ُهملة
تنمو بها خدمات “التعايف” ,و�ستخاطر ببع�ض املجاالت الأ�سا�سية امل َ
�أو التي ُي�ستخف بقيمتها.
Sarah Gordon, Pete Ellis
Department of Psychological Medicine,
University of Otago, Wellington, New Zealand

املراجع:
1. Gordon SE, Ellis PM, Siegert RJ et al. Development of
a selfassessed consumer recovery outcome measure: My
Voice, My Life. Adm Policy Ment Health 2013;40:199210.
2. Bellack AS, Drapalski A. Issues and developments on
the consumer recovery construct. World Psychiatry
2012;11:156-60.
3. Rose D, Evans J, Sweeney et al. A model for developing
outcome measures from the perspectives of mental health
service users. Int Rev Psychiatry 2011;23:41-6.
4. Callard F. The vicissitudes of the recovery construct; or,
the challenge of taking “subjective experience” seriously.
World Psychiatry 2012;11:168-9.
5. O’Hagan M. Recovery: is consensus possible? World
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للجمعية العاملية للطب النفسي
أألقسامSection
WPAالعلمية
Scientific
معرفتهم و�إدراك��ه��م عن االحتياجات الطبية
.احلالية
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 ويجد عمل الق�سم دعمه.)�صادرة باتفاق الآراء
 وال��ت��ي ت�شمل,م��ن جانب اللجنة الت�شغيلية
 يقومون بتقدميWPA �أع�ضاء ذي خربة من الـ
توجيهات قيمة (�سولداتور وامريينج وهاريف
.)و�سكليفر
 ا�ستمرت كل,ومبتابعة خطة العمل الثالثية
الأق�سام يف عملها املمتاز و�إ�سهاماتها الواعدة
 ويف خالل.يف الكثري من جماالت ال�صحة النف�سية
 باال�شرتاك يف16WPA  قامت الـ,2012 عام
,رعاية اجتماعات قام بتنظيمها �أق�سام خمتلفة
 مت انعقاد,2012 ومن يناير وحتى يونيو عام
 لقد كان هناك اهتماما متزاي ًدا. اجتماعا12
بالعمل اجلماعي بالإ�ضافة �إلى تنظيم الأق�سام
 تقرتح االجتماعات العلمية,جلل�ساتها اخلا�صة
 جل�سة يف الهيئة28( وج��ود جل�سات مت�صلة
8؛ و2012 الت�رشيعية ال��دول��ي��ة ب�براغ ع��ام
جل�سات يف امل�ؤمتر املو�ضوعي الذي ُعقد ب�أتينا
6 جل�سات يف اجتماعات �أتينا و9؛ و2012 عام
.)2013 جل�سات يف اجتماعات بوخاري�ست عام
�إن املنظمة ذات املنتدى املتعدد الأق�سام مبثابة
الإ�ضافة اجلديدة لتحفيز التعاون بني عمل
 وقد مت اختيار بع�ض املوا�ضيع لهذه.الأق�سام
 والتي قد مت, مثل الو�صمة واالنتحار,املنتديات
.WPA تداولها يف م�ؤمترات الـ
أي�ضا العديد من الأق�سام (مثل
ً � لقد �أنتجت
 التابع للطبHIV الت�شخي�ص الثنائي وال��ـ
النف�سي والتعليم النف�سي) وثائق وتو�صيات
 وق��د ب���د�أت الأق�سام.تخ�ص جمالهم امل��وق��ر
 جمموعة,اخلا�صة بالإدمان وال�سيا�سات العامة
)ISI( مت�صلة لت�أ�سي�س مبادرة متعددة الأق�سام
 وذلك بني,لالنتحار واال�ضطرابات املتزامنة
.الأفراد املدنيني الذين قد ُي�صابوا ب�أمرا�ض
 وبن�شاط يف تنميةWPA ت�شارك ال��ـ
الف�صل الذي يتحدث عن اال�ضطرابات النف�سية
التابع للن�سخة احلادية ع�رشة من التق�سيم الدويل
) ويقدم قادة �أق�سام الـ3-1 للأمرا�ض (انظر
 جمموعة خمتلفة من الإ�سهامات يفWPA
.)10-4 عامل الطب النف�سي (مثل
نحن ن�أمل �أن تقود احلما�سة احلالية يف �أداء
الأق�سام �إلى املزيد من الإ�سهامات يف جودة
املعرفة العلمية وتطوير ال ُنهج اجلديدة يف مراكز
 �إن هذا يف.العناية النف�سية اخلا�صة مبر�ضانا
 ويجلب خرباء,حقيقة الأمر اجتاه يب�رش بالأمل
ويطور من
WPA متخ�ص�صني يف ع�ضوية الـ
ّ

AFZAL JAVED
WPA Secretary for Sections

النف�سي
للطبSections
اجلمعية العاملية
أق�سام
�  �إنis
WPA
(current
number
68) are
backbone
of the
عمودها
هيthe
)68scientific
(ورقمها احلايل هو
)WPA(
WPA.
They
promote
and
disseminate
الفقري العلمي؛ فهم يعملوا على تعزيز املعرفة
scientific knowledge, covering practiالنف�سي
العلمية ون�رشها وتغطية كل جوانب الطب
cally every aspect of psychiatry and
بدرجات
يتمتعون
أي�ضاdegree
� عملية وهم
بطريقة
enjoying
a great
of indepenقوانني
عمل
�ار
�
إط
�
يف
اال�ستقاللية
من
dence within the framework عالية
of the
هذه
عملت
 لقد.الداخلية
WPA
WPA
Statutes
and واللوائح
By-Laws.
Overالـthe
years, with
of their
وا�ستثنائية
 قيمةable
إ�ضافاتleadership
� أق�سام على تقدمي
ال
officers,
the
Sections
have
provided
للمعرفة العلمية يف الطب النف�سي واملجاالت
valuable and exceptional additions to
ظل
 ويف, وذلك على مدار ال�سنوات,احلليفة له
the scientific knowledge in psychiatry
.موظفيها
وجود قيادة قوية متمثلة يف
and allied
fields.
 هذهMore
الهدف من
إن
�
,حت��دي� ًداthe
�أك�ثرpurposes
 وب�شكلof
specifically,
the Sections,
in accordance
الداخلية
مع اللوائح
 وبالتحالف- with
لأق�سامthe
ا
existing WPA
collecاملعلومات
هو جمعBy-Laws,
- WPAareبالـtheاخلا�صة
tion, analysis,
andالتي
disوالتدريبات
لأب��ح��اثpresentation
تخ�ص اخلدمات وا
semination of information concerning
من
 وذلك يف العديد,وحتليلها وتقدميها ون�رشها
services, research and training in the
رvarious
وتطو
النف�سية
وال�صحة
الطب النف�سي
ّ
fields
of psychiatry
andجماالت
mental
.املجاالت
هذه
يف
العلمية
املعرفة
health and the advancement of
scientificحتقيق
knowledge
fields.
هذه
��ام م��نin
أق�����سthese
ه��ذه ال
وتتمكن
Sections
purposes
عملThe
عالقات
ت�أ�سي�سachieve
1- طريقthese
�داف عن
�الأه
by: a) establishment of working rela ووجود ر�ؤية,مع منظمات وطنية و�أخرى دولية
tions with national and international
أهمية
� ت�سعى �إلى حتقيق تن�سيق الأن�شطة ذات
organizations with a view to achieving
اجتماعات
 وتنظيم2- ؛WPA
 للق�سم وللـof
better coordination
of activities
اهتمام
ذات
موا�ضيع
عن
تتحدث
وندوات
interest to the Section and theعلمية
WPA;
b) تعليمية
organization
of scientific
يف
تنظيم �أن�شطة
3-للق�سم؛ وmeetings
خا�ص
and symposia
topics
of specialized
اجتماعات
وذلك يفon,الق�سم
اخت�صا�ص
جمال
interest to the Section; c) organization
 تطوير برامج4- املختلفة؛ وWPA ال��ـ
of educational activities dealing with
واقرتاحات
توجيهية ون�رشات
ومبادئ
the Section’s
specialty
at تعليمية
different
الـWPA
إج��م��اعmeetings;
�املركز امل��ايل و
بيان
 مثل,للتبني
d) development
of edالدولية
لأبحاثprograms,
تطوير وتو�صيل ا
5-؛ وWPA
ucational
guidelines,
publications and proposals for adoption
. التعاونيةas
WPAك��لconsensus
ثالثة
�ام انتخاباتand
�الأق�����سposition
 تقيم ه��ذهstatements; e) promotion and conduction
 وذل��ك النتخاب �أ�صحاب املنا�صب,�سنوات
of international collaborative research.
أ�سا�سThe
� علىSections
تكوين الأق�سام
� .اخلا�صة بهم
hold إنelections
every
مع
�شجع
م
أمر
�
,امل�شرتكة
أن�شطة
ل
االهتمامات
three years
to elect their واoffice
bearُ
وحتقيق
ت�شجيع التعاون
هدف ي�سعى �إلى
وجودbaers. Clustering
of Sections,
on the
sis of common
interests
activities,
)(ميزانية
املركز املايل
 �أو بيانand
جماعي
�أتفاق
is
encouraged
with
an
objective
to
proوت�شكيل �أن�شطة علمية مت�صلة من خ�لال الـ
mote collaboration, produce consenهناك
. وغريها من املنظمات العلميةWPA
sus or position statements, organize
واللجنة
�سكرتري الأق�سام
من جانبwithin
تقييم دوري
joint scientific
activities
WPA
إنتاجيته
�
و
ق�سم
كل
أن�شطة
ل
�ك
�
وذل
,التنفيذية
and other scientific organizations.
The
activityتعليمية
and productivity
each(مثل
Secوبيانات
ون�رشات وبرامجofندوات
tion (e.g., symposia, publications, edu278

املجلة العاملية للطب النفسي

96

cational
ments) a
Secretary
tive Com
supporte
tee, whic
bers of
ance (C.
Harvey a
Follow
action p
ued wit
promisin
of menta
co-spons
by differe
to June 2
taken pl
creased
in additio
own ses
posed at
sions at
gress in 2
Thematic
sions at t
sions at
2013). O
forums is
collabora
Topics li
cide were
have bee
Variou
nosis, H
in Psych
documen
their resp
diction a
ly set up
lishment
(ISI) for
Disorder
Populati
WPA
pating in
ter on m
edition o
tion of D
Section o
of contr
(e.g., 4-1

 فرص لتطوير األبحاث النفسية:العاملية للطب النفسي
اجلمعية
 منشوراتop
WPA
publications:
السريرية والتعليم
مراكز العناية
وإطالع
research
and
inform c
أي�ضا الأبحاث حول
ً �ومراكز العناية ال�رسيرية و
.العامل

:املراجع
1. Luciano M. The new impact factor
and immediacy index of World
Psychiatry.
World
Psychiatry
2012;11:207-8.
2. Glassman A, Maj M, Sartorius N
(eds). Depression and heart disease.
Chichester:
Wiley-Blackwell,
2011.
3. Katon W, Maj M, Sartorius M
(eds). Depression and diabetes.
Chichester: Wiley- Blackwell,
2010.
4. Kissane DW, Maj M, Sartorius
N (eds). Depression and cancer.
Chichester: Wiley- Blackwell,
2011.
5. Bhugra D, Gupta S, Bhui K et al.
WPA guidance on mental health
and mental health care in migrants.
World Psychiatry 2011;10:2-10.
6. Brockington I, Chandra P, Dubowitz
H et al. WPA guidance on the
protection and promotion of mental
health in children of persons with
severe mental disorders. World
Psychiatry 2011;10:93-102.
7. De Hert M, Correll CU, Bobes J
et al. Physical illness in patients
with severe mental disorders. I.
Prevalence, impact of medications
and disparities in health care. World
Psychiatry 2011;10:52-77.
8. De Hert M, Cohen D, Bobes J et al.
Physical illness in patients with
severe mental disorders. II. Barriers
to care, monitoring and treatment
guidelines, plus recommendations
at the system and individual level.
World Psychiatry 2011;10:138-51.
9. Appelbaum P, Arboleda-Florez J,
JavedAet al. WPArecommendations
for relationships of psychiatrists,
health care organizations working
in the psychiatric field and
psychiatric associations with the
pharmaceutical industry. World
Psychiatry 2011;10:155-8.
10. Wallcraft J, Amering M, Freidin
J et al. Partnerships for better
mental health worldwide: WPA
recommendations on best practices
in working with service users and
family carers. World Psychiatry
2011;10:229-36.
DOI 10.1002/wps.20077

97

املجلة العاملية للطب النفسي

 وغال ًبا ما.يدر�سها ويبحث فيها �أع�ضاء الق�سم
تقدم هذه الكتب تركي ًزا عامل ًيا وتت�ضمن علماء
 يعملون يف توزيعات كبرية من,من عدة دول
املواقع النف�سية و�أن���واع املوا�ضع ال�رسيرية
.والبحثية
وواحد من �أكرث مناطق العمل �أهمية هي تلك
التي تبحث يف �أف�ضل طرق توزيع املعلومات
والأب��ح��اث يف دول الأج��ور املنخف�ضة ودول
 حتتWPA  لقد حاولت الـ.الأج��ور العالية
 �أن ت��ق� ّدم كُ ت ًبا,ق��ي��ادة رئي�سها ب��ي��درو روي���ز
 و�أن توزعها,WPA جمانية لأع�����ض��اء ال��ـ
 وغريها من اجتماعات الطبWPA على الـ
 وقد كانت ُتعترب هذه الربامج ناجحة.النف�سي
 ويقوم يف الوقت احلايل الرئي�س.وتدعيمية ج ًدا
املُنتخب داني�ش باهوجرا بتطوير املزيد من
كتابة الكتب ون�رشها لدول الأجور املنخف�ضة
أي�ضا طرقُا للم�ساعدة يف
ً � و,والأج��ور املرتفعة
تعليم الأطباء ال�رسيريني الذين يقطنون املناطق
.الريفية البعيدة حول العامل
كثريا على امل�ساعدة يف تطوير
ً نحن نركز
,اجليل التايل من الباحثني واملعلمني النف�سيني
ونبحث ب�صفة م�ستمرة عن طرق لتطوير �أمر
التوزيع وعن فر�ص لن�رشها لطالب كلية الطب
 وقد مت.أي�ضا املبتدئني
ً �واملر�ضى املقيمني و
�إلقاء الندوات وفرتات ور�ش العمل يف اجتماعات
 وذلك, املحلية والإقليمية والدوليةWPA الـ
,للم�ساعدة يف تدريب وتعليم طالب ال�سنة الأولى
وذل��ك كو�سيلة جل��ذب عملهم �إل��ى املن�شورات
.العلمية
وت�شمل الفر�ص املتاحة لهم للن�رش يف
 والتي قام, بيانات عن االكتئابWPA: الـ
 ومقاالت �صغرية يف,بتحريرها دري�س مو�سوي
أي�ضا
ً � وWPA الن�رشة الإخبارية التابعة للـ
م�رشوعات خم�ص�صة لتطوير بع�ض اجلهود
 التي �أقيمتWPA التعليمية واجتماعات الـ
 ومن الأمثلة املتاحة لدينا املبادئ,حول العامل
 والنماذجWPA التوجيهية التابعة للـ
ويكنك
ُ م,)10-5 التعليمية والتو�صيات (مثل
�أن جتد هذه الأمور متاحة على املوقع التابع للـ
.)WPA (www.wpanet.org
 �إن برنامج املن�شورات العلمية,يف النهاية
 قوي وي�سعى �إل��ى م�شاركةWPA التابع للـ
 بحيث يقدموا معلومات,�أف���راد وجم��م��وع��ات
وبيانات ب�إمكانها �أن ت�ساعد يف تدعيم الكثري
م��ن االحتياجات وج��ه��ود الأب��ح��اث النف�سية
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