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rV!ËvÒV
rV!ËvÒV
rV!ËvÒV
ﺷﺎﺭﻟﻭﺕﻛﺎﻣﻝ
ﺷﺎﺭﻟﻭﺕ
ﻛﺎﻣﻝ

ﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻛﻭﻳﺕ
ﺃﻣﺎﺭﺓﺩﻭﻟﺔ
ﺃﻣﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ
YvKÈ!XéÐ!ÊÒVÄ
YvKÈ!XéÐ!ÊÒVÄ
YvKÈ!XéÐ!ÊÒVÆ
ﺻﻼﺡﻋﻳﺩ
ﺻﻼﺡ
ﻋﻳﺩ
cP!Î
cP!Î
cP!Î
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

Êc+È!XPeGÈ!ËÈÒV`È
Êc+È!XPeGÈ!ËÈÒV`È
Êc+È!XPeGÈ!ËÈÒV!È
ﻁﺎﺭﻕﺩﺭﻭﻳﺵ
ﻁﺎﺭﻕ
ﺩﺭﻭﻳﺵ
ﻣﻁﺭ
ﻁﻠﻌﺕ
ﻣﻁﺭ
ﻁﻠﻌﺕ
héÒÐ!ãÒV
héÒÐ!ãÒV
héÒÐ!ãÒV
ﺩﻭﻟﺔﻓﻠﺳﻁﻳﻥ
ﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ

eE!YGL
eE!YGL
eE!YGL
ﺑﺳﺎﻡﺍﻹﺷﻬﺏ
ﺑﺳﺎﻡ
ﺍﻹﺷﻬﺏ
6E
L!XéÐ
6E
6E L!XéÐ
L!XéÐ
WO
È!æV
WO
WOÈ!æV
 È!æV

ﺘﻘدﻴر
ﺘﻘدﻴر
ﺒﺎﻟﻠﻐﺔﻐﺔاﻟﻌرﺒﻴﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻲﺒﺎﻟﻠ
ﻟﻠطباﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻟﻠطب
اﻟﻤﺠﻠﺔاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻨﺸراﻟﻤﺠﻠﺔ
رﺠﻤﺔووﻨﺸر
دﻋمﺘ ﺘرﺠﻤﺔ
ﺘمﺘمدﻋم
اﻟﻌرﺒﻴﺔ
ﻫذااﻟﻤﺠﻬود
وﻨﻘدرﻫذا
Lundbeckوﻨﻘدر
LundbeckInstitute
ﻗﺒﻝ Institute
ﻤنﻗﺒﻝ
ﻤﺸروطﺔﻤن
ﻏﻴرﻤﺸروطﺔ
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻏﻴر
ﻤﻨﺤﺔﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺨﻼﻝﻤﻨﺤﺔ
ﻤنﺨﻼﻝ
ﻤن
اﻟﻤﺠﻬود..
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

ﻨﺘﻴﺠﺔأﻫﻤﺎﻝ
ﻤﻨﺘﺠﺎتأوأوﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻤﺴؤﻟﻴﺔاﻟاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
رءﻤﺴؤﻟﻴﺔ
رء
ﻤﻠﻛﻴﺔﻤن
ﺸﺨصأوأوﻤﻠﻛﻴﺔ
ﺒﺄيﺸﺨص
ﻴﻠﺤقﺒﺄي
ﻛﻼﻫﻤﺎﻗدﻗد ﻴﻠﺤق
أذىأوأوﻛﻼﻫﻤﺎ
ﻀررأوأوأذى
ﻷيﻀرر
ﻤﺴوؤﻟﻴﺔﻷي
ﻤﺴوؤﻟﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺸرأي
ﻋﻠﻰاﻟﻨﺎﺸر
ﺘﻘﻊﻋﻠﻰ
ﻤﻼﺤظﺔ:ﻻﻻﺘﻘﻊ
ﻤﻼﺤظﺔ:
أﻫﻤﺎﻝ
ﻤنﺠﺠا ا
أي ؤؤ
ﻫذااﻟﻤﺤﺘوى.
ﻓﻲﻫذا
وردتﻓﻲ
أﻓﻛﺎروردت
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎتأوأوأﻓﻛﺎر
ﻤﻨﺘﺠﺎتأوأوﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
وﺴﻴﻠﺔأوأوﻤﻨﺘﺠﺎت
ﺘطﺒﻴقأيأيوﺴﻴﻠﺔ
ﺘﺸﻐﻴﻝأوأوﺘطﺒﻴق
ﻷﺴﺘﺨدامأوأوﺘﺸﻐﻴﻝ
ﻨﺘﻴﺠﺔﻷﺴﺘﺨدام
ﺨﻼﻓﻪأوأوﻛﻛﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺘﻘﺼﻴرأوأوﺨﻼﻓﻪ
أوأوﺘﻘﺼﻴر
اﻟﻤﺤﺘوى.
ﻋﺎتاﻷدوﻴﺔ.
ﻋﺎت
اﻟﺘﺸﺨﻴصوﺠر
ﻤناﻟﺘﺸﺨﻴص
اﻟﻤﺴﺘﻘﻝﻤن
اﻟﺘﺤﻘقاﻟﻤﺴﺘﻘﻝ
اﻟﺨﺼوص،اﻟﺘﺤﻘق
وﺠﻪاﻟﺨﺼوص،
ﻋﻠﻰوﺠﻪ
ﻴﻨﺒﻐﻲﻋﻠﻰ
اﻟطﺒﻴﺔ،ﻴﻨﺒﻐﻲ
اﻟﻌﻠوماﻟطﺒﻴﺔ،
ﻓﻲاﻟﻌﻠوم
اﻟﺴرﻴﻊﻓﻲ
ﻟﻠﺘﻘدماﻟﺴرﻴﻊ
ووﻨظﻨظراًراًﻟﻠﺘﻘدم
اﻷدوﻴﺔ.
وﺠر
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االفتتاحية

 بعض القضايا املفتوحة:الذات والفصام

The self and schizophrenia: some open issues
MARIO MAJ
Department of Psychiatry, University of Naples SUN, Naples, Italy
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 تتطلب خا�صية ت�شخي�ص مر�ض الف�صام يف ا�ضطراب الذات الذي،ًثانيا
، وقد مت ت�سجيل �أعرا�ض �شنايدر فى املرتبة الأولى.ًمت و�صفه برهان ًا داعما
 على،والتي هي �أعرا�ض منوذجية منطية عن جتربة ال��ذات امل�ضطربة
 ت�شمل �إحدى التغيريات.)26 ،ًنطاق وا�سع �أي�ض ًا خارج طيف الف�صام (مثال
 لت�شخي�ص الف�صام احلد من الرتكيزDSM-5 املقرتحة يف معايري دليل
على هذه الأعرا�ض حيث �أنه «مل يتم ر�صد �أي خا�صية فريدة لت�شخي�ص هذه
. (www.dsm5.org )»الأعرا�ض املميزة مقارنة مع خا�صيات �أخرى
) �ضمن الإطار البحثي من توثيق قدرة27( وقد متكن بارنا�س و�آخرون
متييز ال�شذوذ يف الوعي النف�سي ب�شكل كبري بني املر�ضى الذين يعانون
 لكن النتائج بحاجة �إلى �إعادة،الف�صام ومر�ضى الذهان الثنائي القطب
. كما يجب اختبار قابلية التعميم يف �سياقات �رسيرية عادية،ن�سخ
 هل يتمتع ا�ضطراب. هو التدخالت العالجية، وال�شاغل الأهم،ًثالثا
ال��ذات اجلوهري املفرت�ض مبناعة �ضد العالجات املتوفرة حالياً؟ هل
اال�ضطرابات الأ�سا�سية للتجربة النف�سية (على عك�س الأوهام املنظمة) هى
 �أم �أننا نتعامل مع عجز غري،الهدف احلقيقي من العالج امل�ضاد للذهان
)؟ هل ميكن حت�سني تقنيات ال�سلوك املعريف يف �ضوء14( قابل للعالج
 �أم �أن م�ستوى عملها لي�س «عميقاً» مبا فيه الكفاية،منوذج ا�ضطراب الذات
ليكون لها ت�أثري على جوهر املر�ض النف�سي املفرت�ض؟ هل يجب تطوير
 مبا فيها مقاربات العالجات،مقاربات عالج نف�سي �أخرى �أو �إحياءها
)؟ه��ل �إن ا�ضطراب التجربة الذاتية12،28 ،ًالنف�سية الديناميكية(مثال
 وهل من دور للعالج املعريف؟ كل هذه الأ�سئلة،متعلق بعجز ع�صبي معريف
 و�إال قد يطر�أ خطر.حتتاج �إلى مطالعة وا�ستك�شاف على امل�ستوى البحثي
 يف حني ي�سود اجتاه نحو الدفاع عن التعايف،تعزيز ت�شا�ؤم عالجي جديد
.يف عالجات ال�صحة النف�سية
�أعتقد �أن ت�أثري نهج بارنا�س �سيكون م�شوقا جداً و�سوف يعتمد ب�صورة
حا�سمة على قدرة الإقناع التي �ستتحلى بها معاجلة الق�ضايا املذكورة
.�أعاله
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PERSPECTIVE

منظور

املفهوم املتكامل (املفهوم اجلشطلتى) للفصام

The core Gestalt of schizophrenia
JOSEF PARNAS

Psychiatric Center Hvidovre and Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen, Njalsgade 142, 2300 Copenhagen S, Denmark
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يف الطب
ال�سياق العام
إلى حد كبريprofiles,
� التطوراتwhich
أفلتت هذه
� و�إن
ences.
(subjectivity)
the،ملزمة
forefront
varying
intensity
and من
qualitative
nonetheless
day’s scientific debate, constituting perhaps its most
imporshare
important
trait-phenotypic
commonalities.
. ومر�ض الف�صام ب�شكل �أ�سا�سية، �أن مفاهيم الأمرا�ض النف�سية ب�شكل ع��امBoth
 غريastant challenge (7). Unfortunately, these developments have
largely eluded mainstream psychiatry. Yet, the concepts of
mental illness in general, and of schizophrenia in particular,

pects are not contingent, additional clinical facts but are
constitutive of the notion ofالنفسي
schizophrenia
involving
العاملية للطبasاملجلة
6 an
essential trait dimension.
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الأعرا�ض «الأ�سا�سية»
ت�أ�س�ست �صياغة مفهوم الف�صام وتطويره على االع�تراف بتميزه
الظاهري والنمطي ،ومنوذج «طبيعته» �أو البنية الظاهرية الأ�سا�سية .ال
تتبدل اخل�صائ�ص الأ�سا�سية مع الوقت (�أعرا�ض ذهانية) ،ولكنها مالمح
�سمات ،تعك�س هيكلها الظاهري.مبعنى �آخر :ترتبط �صالحية مفهوم طيف
الف�صام باملظاهر ال�رسيرية للبنية الأ�سا�سية .وقد جرت حماوالت كثرية
لفهم هذه البنية الأ�سا�سية وو�صفها من خالل �رسد قائمة من الأعرا�ض
والعالمات .ومييز بلولر و�آخرون بني الأعرا�ض الأ�سا�سية ،اخلا�صة بالبنية
الأ�سا�سية واملحددة لطيف الف�صام (ا�ضطراب ال�شخ�صية �شبه الف�صامية،
الف�صام الكامن واال�ضطرابات الف�صامية) وظاهرة احلالة التكميلية،
وفهر�سة النوبة الذهانية (هالو�س و�ضالالت ومالمح جامودية بارزة).
وقد و�صفت الأولى على م�ستوى التعبري وال�سلوك ،ب�شكل �أ�سا�سي ب�أنها
«عالمات» ،االن�سحاب ،عدم �إمكانية الو�صول ،ووجدانية غري كافية �أو
غريبة ،وتغريات يف التعابري العاطفية والت�أثرية ،ا�ضطراب كامل للفكر،
واالزدواجية ،والتغريات يف البنية ال�شخ�صية ،وا�ضطرابات يف الإرادة،
والت�رصف وال�سلوك (.)2
تتداخل الكثري من املالمح عند النظر عن كثب .والأه��م من ذلك �أن
التعبري الأغلب لعالمة ال�شخ�صية (“املو�ضوعية”) يرتبط عادة بال�شواذ يف
التجربة (الأعرا�ض) .لذا فبد ًال من �أن ت�شتغل كعالمات م�ستقبلة متبادلة
قائمة بذاتها ،تعترب «املالمح الأ�سا�سية» هى املالمح الكلية الكربى ،امل�ؤلفة
من ال�شواذ يف التجربة والتعبري ،ولها قيمة ت�شخي�صية تتجلى فى الإطار
العام ويف �أ�شد احلاالت يف امل�ساحات ال�شخ�صية والرموز التوا�صلية .نرى
هنا تباد ًال بني اجلزء والكل يف البنية الأ�سا�سية :تدخل املالمح الفردية �إلى
البنية الأ�سا�سية جذوراً �رسيرية ملمو�سة حيث �أن الكل يف البنية الأ�سا�سية
يبعث القيمة الت�شخي�صية للمالمح الفرداوية.

اال�ضطراب اال�شتقاقي :تغري يف البنية الذاتية
كان هناك الكثري من التعيينات ،التي عادة ما تكون جمازية ،يف
البنية الأ�سا�سية الكامنة ،على �سبيل املثال “�إنق�سام الوعي» ،و»اخلالف»،
و»الرتنح النف�سي الداخلي» ،و»ال��ذات��وي��ة» ،و»فقدان االت�صال احليوي
بالواقع» ،و»الأزمة العاملية فى احل�س ال�سليم» ،و»خلل القيا�س املعريف»،
وما �إلى ذلك.ال ي�شكل اخللل يف الوحدات النف�سية �أو املحتوى غري الثابت
للمر�ض النف�سي مرجع ًا عام ًا لهذه الت�سميات ،و�إمنا هو تغيري يف �سمة
الهيكل اجلوهري للوعي (الذاتية ،النف�سية) .ترد �صياغته يف دليلICD-8
“اال�ضطراب الأ�سا�سي يف ال�شخ�صية [�أي النف�س][ ،الذي] ي�شمل وظائفها
الأ�سا�سية ،تلك التي تعطي ال�شخ�ص العادي م�شاعره الفردية والوحدانية
والتوجه الذاتي» (الإ�ضافات بني القو�سني املعقوفني من �إ�ضافتي).
�أن املفهوم الفينومنولوجى (الظاهرى) التجريبي للذات يدل على �إننا
نعي�ش وعينا من منظور ال�شخ�ص الأول( )First Personباعتبار الذات
كيان ًا م�ستق ًال حالياً ،واحداً ،م�ستمراً زمنيا ،متج�سداً ،وحمدداً،يكون هو
مو�ضوع جتاربه .ويرتافق ال�شعور امل�ستقر من هذه الذاتية والهوية دائما
مع انغما�س تلقائي غري متجل يف احلوار مع الذات،يف العامل (االجتماعي)
امل�شرتك .وعادة ما نعى العامل بطريقة خفية وك�أنه حقيقي ،م�سلم به وله
خلفية لكافه التجارب واملعاين (.)9
ت�ؤكد الدرا�سات التجريبية احلديثة للمالحظات الكال�سيكية ب�أن هذه

البنية الأ�سا�سية والت�أ�سي�سية الذاتية غري م�ستقرة �أو فا�شلة يف مر�ض
الف�صام ،وت�شكل مركز �ضعفها الأ�سا�سي ( .)2،10يف كثري من الأحيان ي�ؤدي
ذلك �إلى جتارب مقلقة ومبعدة ،وعادة ما تكون قد حدثت بالفعل يف مرحلة
الطفولة �أو املراهقة املبكرة .ميثل هذا التغيري الهيكلي االمتداد املر�ضي
ال�ضطرابات طيف الف�صام :يحدث يف مر�ض الف�صام ،واال�ضطرابات
الف�صامية ( )15-11ويف مرحلة ما قبل ظهور ال�ضعف (.)16،17
ي�شعر املري�ض بالوهن ويفتقر �إلى الهوية الأ�سا�سية ،وب�شعور عميق
(ال يو�صف يف كثري من الأحيان) ب�أنه خمتلف عن الآخرين ،وباالبتعاد
عن العامل االجتماعي .ويت�ضاءل ال�شعور بالوجود كمادة متج�سدة ذاتية
احل�ضور وحا�رضة فى نظر العامل ،وتربز ت�شوهات يف منظور ال�شخ�ص
الأول و�إخ��ف��اء الهوية �أو نق�ص ب�شعور «االم��ت�لاك» يف جم��ال الوعي
(«�أفكاري غريبة ولي�س لها �أي احرتام لكياين») ،و احل�س املكاين مبعنى
التجربة (على �سبيل املثال ،تخترب الأفكار ك�أغرا�ض ممتدة مكانياً) وعدم
ال�شعور بخ�صو�صية العامل الداخلي .ثمة نق�ص كبري فى التناغم واالنغما�س
يف العامل واحلرية الطاغية �أي عدم كفاية �سابقة للحوار مع الذات للمعنى
البديهي (« َ
مل الع�شب اخ�رض؟») ،وفرط احلوار مع الذات �«(-أعي�ش فقط يف
ر�أ�سي»�« ،أراقب نف�سي دائما») .وتعترب العزلة االجتماعية وال�شعور بالوحدة
تزيد النزعة الذاتية املتطرفة النا�شئة «من الداخل» ،بدال من �أن تعمل فقط
كو�سيلة للدفاع النف�سي �أو كنتيجة حرمانية ب�سيطة للمر�ض.
يرتجم هذا اال�ضطراب الأ�سا�سي يف كثري من الأحيان �إلى �أمناط وجودية
متغرية وغريبة ،على �سبيل املثال النزعة الذاتية املتطرفة للعظمة،
واملواقف والت�رصفات الغريبة« ،واالزدواجية يف املواقف» ،وال�سلوكيات
مفرطة الذات� ،أو �إلى البحث عن معنى وجودي �أو بعدي جديد (على �سبيل
املثال ،االن�ضمام �إلى جماعات �سيا�سية طائفية �أو دينية).
تكمن على م�ستوى البنية الأ�سا�سية �أهمية كربى فى ال�شعور مبواجهة
حالة متيزت بذاتية متغرية جوهريا قد تعرب عن نف�سها عرب كافة املجاالت
النف�سية :العواطف والتعبري والدوافع واملزاج والإدراك واال�ستعداد والعمل.
وت�ست�شف البنية الأ�سا�سية للمر�ض من خالل �صورة متعددة الأ�شكال يف
كيفية مواجهة املر�ضى �أنف�سهم والآخرين والعامل ولي�س فقط فيما يعي�شونه.
متتلك البنية الأ�سا�سية مكانة ا�شتقاقية ،مما يجعل ال�صورة ال�رسيرية
�أقل غمو�ضا ال �سيما و�أن �أعرا�ضها تتمتع ببع�ض التما�سك (املتزامن)
اجلامودي والتنموي .تبدو هذه الأوه��ام والظواهر ال�سلبية والهالو�س
يف املراحل النف�سية غالبا على �شكل �إي�ضاحات مو�ضوعية للمزيد من
املميزات الأ�سا�سية للبنية املتغرية لتجربة النف�س يف العامل (.)18

اخلال�صات
واحدة من النتائج غري املتوقعة لإع��ادة الت�شكيل االجرائى للنظام
الت�شخي�صي هى تراجع الكفاءة النف�سية املر�ضية واملعرفية ( ،)19يرافقها
جت�سيد للفئات الت�شخي�صية واالنفجار املرتبط بظاهرة االعتالل امل�شرتك.
خ�ضع الف�صام �إلى �إعادة ت�شكيل ليندرج حتت الذهان والأوهام والهالو�س
املزمنة ،اخلالية من املالمح العاطفية� .أ�صبحت ت�شخي�صات اال�ضطرابات
الف�صامية والف�صام غري املنظم (الأو�سع ،الف�صام غري االرتيابي) حاالت
�رسيرية نادرة ،تتيح م�ساحة ملجموعة من الت�شخي�صات البديلة (عادة
تلك امل�ستمدة من قائمة حمددة) كا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية والرهاب
االجتماعي وا�ضطراب الو�سوا�س القهري ،وا�ضطراب نق�ص االنتباه وفرط
احلركة� ،إلى ما هنالك (.)20
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ما من طريق قدم ًا �سوى من خالل �إعادة �إحياء التعليم املر�ضي النف�سي
 مبا يف ذلك التقييمات امل�شرتكة مع الأقران،وو�ضعه على �سلم الأولويات
 �إن.ترافقها درا�سات ومناق�شات يف جمال النظريات والأمرا�ض النف�سية
التحقيق املحدد ملالمح �سمات الف�صام هو احتياج ملح اليوم للو�صول
�إلى تقدم ذات قيمة يف البحث املر�ضي والعالجي ولتحقيق حت�سينات يف
 �إن تو�سيع. والتي ت�شمل ت�شخي�صات وتدخالت مبكرة،املمار�سة ال�رسيرية
البحث يف الأمرا�ض النف�سية �رشط �رضوري للتو�صل �إلى توافق مثمر بني
الإمكانيات العلمية والتكنولوجية التي يتيحها علم الأع�صاب الأ�سا�سي
.املتقدم
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PERSPECTIVE

منظور
The placebo response: science versus ethics
وضعف
 العلم واألخالق:االستجابة للغفل
and the vulnerabilityاملريض
of the
patient
FABRIZIO BENEDETTI
Department of Neuroscience, University of Turin Medical School and National Institute of Neuroscience, Corso Raffaello 30, 10125 Turin, Italy

.�شهدت ال�سنوات القليلة املا�ضية ارتقاء معرفتنا ب�آليات ا�ستجابة احلركة تن�شط م�ستقبالت الدوبامني نف�سها يف مناطق الدماغ ذاتها
ميكنInالدواء
عندما يتم و�صف، ف�إن املفهوم بالغ الأهمية هنا هو �أنه، ومن خالل املقاربة الع�صبية الدوائية واملقاربة الع�صبية لذلك.املر�ضى للغفل
the past few years there has been a terrific increase in suggestions of pain reduction may activate the same recepذاته
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 ف��الإدارة اخلفية. ميار�سه ال�شخ�ص عند و�ضع ثقته فى الطبيب والإميان بالعالج تثري ت�سل�س ًال تع ّد املخدرات �أقل فاعلية من دون الطقو�س العالجيةin
do with complex mental events such as expectations, beliefs, two different ways: by the drug itself and by the expectation
فاعلية
 يحقق، حيث يتم �إعطاء عامل دوائي من دون علم املري�ض، ويف املقابل قد تغري طريقة للأدوية،معقداً من الأحداث البيولوجية والكيميائية
trust and hope. The very mental act of trusting a doctor and of the drug.
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 ف�إن توقعات املري�ض ومعتقداته،مبعنى �آخر.ً) ميكن �صياغتها ت�أثري الدواء ال�شامل منخف�ضاPlacebo( (الع�صبية احليوية)ال�ستجابة عالج الغفلrepresaying that one of the most important factors that triggers sents what can be called the ritual of the therapeutic act.
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الإج��راءات الغريبة غري التقليدية .يف الآونة الأخرية جدا ،وبعد الربهان
التجريبى ب�أن الأفيونيات الذاتية واملواد املخدرة ميكن تفعيلها بوا�سطة
الغفل ( ،)1٫5تدفقت �إيل �شخ�صيا الطلبات واملقرتحات لإجراءات غريبة
جديدة ،وتركيبات ،وم�شعوذون ومتائم لتح�سني التوقعات واملعتقدات
والثقة والأمل.
قد جند الكثري من املواقع على �شبكة الإنرتنت التي اتخذت من الآثار
البيولوجية للغفل نوع من املربر للطقو�س العالجية الغريبة .يدعي العديد
من املعاجلني �أنه ما من فرق بني حبوب ال�سكر وتعويذة �إذا كان �أحد يريد
�أن يخدع املري�ض ليعرف ما �إذا كان له  /لها رد ايجابي .يعترب اخلداع يف
�صلب �إجراء دواء الغفل،وبالفعل ،ما من فرق �إذا كان هذا اخلداع ي�أتي من
طبيب �أو دجال �أو �شامان .من هذا املنظور ،يرى الكثري من املحللني� ،أن �أي
�إجراء يزيد من مربرات التوقعات واملعتقدات � ،أي ًا كان م�صدره.
وفق ًا لهذه املعطيات املقلقة ،على �أي معالج �أن ي�سعى جاهدا ل�رشح
وتو�ضيح هدف الطقو�س التي يعتمدها ،كالتحفيز الكيميائي يف دماغ
املري�ض ،والذي قد تتعدد الفوائد املرجوة منه� .إن هذا املفهوم يلقى دعم
العلوم احلديثة لدواء الغفل ،وهو بذاته ي�ساهم يف حت�سني التوقعات مع
الآثار البيولوجية.
ثمة ثالثة حلول ممكنة ملنع هذه املمار�سة املزعجة واملقلقة� .أوال،
ميكننا �أن نوقف الأبحاث حول الغفل ب�سبب العواقب املحتملة .حني يدر�س
�أخ�صائي الأع�صاب بيولوجيا الأع�صاب يف الغفل ،فهو يريد �أن يك�شف
�آليات الدماغ يف �سمات ال�ضعف لدى ال�شخ�ص والتي متثل يف حد ذاتها
�أ�سا�س التفاعالت االجتماعية والب�رشية ( .)13من هنا ،يطر�أ خطر �أن يتم
ا�ستغالل العلوم بطريقة خاطئة ،حيث ميكن �أن يتحول التقدم يف جمال
العلوم الع�صبية احليوية �إلى تراجع يف جمال الطب الى الع�صور املا�ضية،
حيث كانت الغرابه يف العالجات هى القاعدة .ثانياً ،قد نقبل ب�إمكانية
تعزيز التوقعات من خالل �أي و�سيلة متاحة وبوا�سطة �أي �شخ�ص من خالل
ممار�سات غريبة ،وهي وجهة نظر يف غاية اخلطورة .ثالثاً� ،إذا كنا ال نريد
تبني هذه املقاربات املتطرفة ،يجب علينا تطوير و�سائل جديدة للتو�صل
�إلى نتائج الأبحاث حول دواء الغفل .بالطبع لي�ست مهمة �سهلة ،ال �سيما
و�أن التقدم العلمي �سي�سري عك�س املخاوف الأخالقية و�سرنى ذلك �أكرث
و�أكرث يف بيولوجيا ال�ضعف لدى الب�رش.
�أعتقد �أن الطب النف�سي وعلم النف�س تخ�ص�صان يتعلقان ب�شكل �أكرب عن
غريهما بالق�ضايا الأخالقية ،وذلك لأن اال�ضطرابات النف�سية مثل االكتئاب
والقلق والأمل ج�سدي ال�شكل ظروف تدفع بالنا�س يف كثري من الأحيان �إلى
اللجوء �إلى ممار�سات غريبة ومعاجلني عدميي ال�ضمري .لذلك ،ف�إن علم
الأع�صاب احليوي اجلديد والغفل يواجهان مع�ضلة �أخالقية ملا يجب القيام
به� .إن درا�سة بيولوجيه النواق�ص واجلوانب ال�ضعيفة لدى ال�شخ�ص ،ال
�سيما املر�ضى ،قد تك�شف �آليات جديدة لكيفية عمل الدماغ ،ولكن قد يكون
لها �أي�ضا �أثر �سلبي عميق على جمتمعنا ،وحتتاج �إلى توا�صل وا�ضح بني
العلم والأخالق وو�سائل الإعالم.
�إن بع�ض من �أهم الأ�سئلة التي �سنحتاج �إلى الإجابة عنها هي:ما هو
احلد الأخالقي لزيادة التوقعات؟ هل يجب �أن نقبل بالو�سائل املتاحة يف
رفع هذه التوقعات� ،سواء كانت حبة �سكر �أو تعويذة؟ماذا عن املري�ض الذي
يثق بالتعويذات ولكن لي�س باحلبوب �أو احلقن؟ هل من املقبول ا�ستخدام
تعويذة لتن�شيط املواد الكيميائية يف دماغ هذا املري�ض؟ �إن هذه الأ�سئلة
تنذر مب�ستقبل مقلق للطب.
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�شكر وتقدير
لقي ه��ذا العمل دع��م �إدارة املنح املقدمة م��ن منطقة بيمونتي
(تورينو،ايطاليا) ،وم�ؤ�س�سة فولك�س واجن(هانوفر الأملانية).
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والأعرا�ض ،والعوامل البيئية ،واحلالة ال�صحية .تناولت الأبحاث بع�ض هذه
املتغريات �أكرث من غريها بتف�صيل �أكرب ،بينما مل ي�شكل بع�ضها مو�ضوع
بحثي منهجي ي�شمل متغريات متعددة ويتناول كل �أو بع�ض املتنبئات
املحتملة� .إن ت�أثري بع�ض العوامل على النتيجة الوظيفية ،مثل الأداء يف
االختبارات الع�صبية املعرفية ،تكون �أقوى بكثري عندما ينظر �إلى عوامل
و�سيطة حمتملة ،كالقدرة الوظيفية ،التي ال يتم التطرق �إليها عادة .وباملثل،
ت�ؤثر العديد من مالمح الف�صام على احلياة اليومية من دون الت�أثري على
م�سببات الأداء :الإدراك ،والقدرة الوظيفية ،والإدراك االجتماعي.
وبالتايل ،ف�إن النموذج الذي نقدمه لي�س نتيجة للتحليل التلوي ،بل هو
ملخ�ص نظرية الت�أثري املحتملة املتعددة على الإعاقة الوظيفية اليومية
التي مت حتديدها من خالل البحوث والدرا�سات حول مر�ضى الف�صام.

القدرة الوظيفية

الأداء املعريف
�شهد العقدان املا�ضيان طفرة يف االهتمام بالعجز الإدراكي وت�أثريه
على الأداء الوظيفي اليومي.
الأعرا�ض
) املت�ضمنة الإكتئاب (
العوامل البيئية
الو�ضع
ال�صحي
الإعاقة
يف الأعمال
اليومية

الإدراك
االجتماعي
القدرة
الوظيفية
العوامل
ال�سكانية
الأداء
املعريف

ال�صورة  1متنبئات العجز اليومي لدى مر�ضى الف�صام
ورد الكثري من املراجعات التف�صيلية يف هذه املن�شورات ،لذا �سنذكر
تلخي�ص ًا للنتائج الفعلية لهذه املراجعات بدال من التطرق �إليها من جديد.
تكت�سي الكثري من هذه النتائج �أهمية كربى .وت�شمل حجم االرتباط بني
العجز املعريف والعجز الوظيفي اليومي ،وخ�صو�صية هذه العالقة عرب
خمتلف جماالت القدرة املعرفية ،واجلوانب املحددة يف الأداء الوظيفي
اليومي الأقل ارتباط ًا بالعجز الإدراكي.
وق��د ات�سقت النتائج ب�شكل ع��ام عرب الدرا�سات املختلفة .فكانت
ارتباطات الفرد يف جماالت القدرة املعرفية (على �سبيل املثال :التعلم،
االنتباه ،والأداء التنفيذي) ت�تراوح ما بني �صغريه �إل��ى متو�سطه مع
امل�ؤ�رشات العاملية للعمل اليومي ( .)12كذلك تعرب العالمات املركبة عن
ارتباط من معتدل �إلى كبري يف الأداء اليومي ( .)5،12فعندما يتم تقييم
الأداء اليومي من قبل الطبيب املراقب ،ف�إن االرتباطات يف الإدراك تكون
�أعلى مما كانت عليه لدى املر�ضى ذوى التقرير الذاتي يف الأداء(.)13
هناك القليل من الأدلة ت�شري �أن هناك عجز معريف حمدد ينب�أ بعجز
وظيفي حمدد رمبا الن كلمه «حمدد» يف العجز املعريف تقا�س باالختبارات
النف�سية الع�صبية والتي هي نف�سها متعددة العوامل �إلى حد بعيد.
وهنالك �أدله �أكرث تنا�سقا ت�شري �إلى �أن هناك بع�ض املجاالت الوظيفية،
ذات النتاج االجتماعي على وجه اخل�صو�ص تنبئ بقوة عن عاهات �أخرى
12

غري املعرفة ،مبا يف ذلك العجز يف الإدراك االجتماعي ( )14و�سلبيه
الأعرا�ض (.)15
قد يبدو �إجناز اال�ستقاللية يف الوظيفة ال�سكنية �أكرث ارتباطا بالإطار
الإدراك��ي ال�شامل ( .)11فالكثري من مر�ضى الف�صام ال ي�سعون لإيجاد
عمل ،وكنتيجة لذلك ميكن خف�ض م�ستوى ارتباط القدرات املعرفية و�شغور
وظيفة ما بها حاليا .مع ذلك ،حني ي�سعى املر�ضى يف برامج منظمة لإيجاد
عمل ،تتنب�أ م�ستويات اخلط القاعدي املرتفعة واختبار املنافع املعرفية
الناجتة عن التدخالت العالجية على حد �سواء بنجاح مهني (.)16،17
وبالتايل ،ف�إن الطبيعة التنب�ؤية لعجز الإدراك يف �إطار الوظيفة املهنية
يتطلب رغبة من جانب املر�ضى لل�سعي لإيجاد الوظيفة واحلفاظ عليها.
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ي�شري هذا املفهوم املتنامية �رسعة تطوره �إلى املهارات التي تكمن
وراء النجاح الوظيفي .وت�شمل هذه املهارات القدرة على الأداء يف جماالت
الوظيفة ال�سكنية ،والعمل ،واملهارات االجتماعية ( .)18ميكن قيا�س هذه
القدرات من خالل االختبارات التي تدار بطريقة م�شابهة لتقييم بطاريات
والكمي الذي ال يعتمد على الإف��ادة الذاتية
علم النف�س الع�صبي املنظم
ّ
�أو الفر�صة البيئية �أو الدوافع ال�شخ�صية لتحقيق الإجن��ازات الوظيفية.
بالتايل ،من املمكن قيا�س قدرة الفرد على �أداء املهارات الالزمة للعمل
�أو العي�ش م�ستق ًال ب�شكل �صحيح ،حتى و�إن كان معدل البطالة مرتفعا
ومل يكن الفرد ميلك امل���وارد املالية ال�لازم��ة لتحمل تكاليف ال�سكن.
وجدت درا�سات عديدة �أن م�ؤ�رشات ارتباط القدرة الوظيفية بالأداء الوظيفي
يف العامل احلقيقي ال تقل ن�سبتها عن ن�سبة ارتباط الأداء الإدراك��ي بها
( .)9ال بل �إن االرتباط بني الأداء القائم على تقييم علم النف�س الع�صبي
ونتائج تقييمات القدرة الوظيفية مرتفعة جدا ،وي�صل متو�سطها �إلىنحو
� r=6أو �أكرث (وهي مت�سقة ب�شكل ملحوظ عرب الدرا�سات) ( .)13طرح بع�ض
الباحثون فر�ضية �أن العجز الإدراكي قد يرخي بت�أثريه على الأداء الوظيفي
اليومي من خالل ارتباطه بالقدرات الوظيفية (.)19وبالتايل ،قد يقلل
العجز املعريف من قدرة �أداء الأعمال الوظيفية اليومية احلرجة ،مما يقلل
من فر�ص الأداء الوظيفي اليومي الناجح.
وجدت بع�ض الدرا�سات �أن الأداء الإدراكي ميار�س ت�أثرياً �ضئي ًال على
الأداء الوظيفي يف العامل احلقيقي حني �أخذ يف احل�سبان ت�أثري القدرات
الوظيفية ( .)9،19ومع ذلك ،فحني ننظر �إلى االرتباط الكبري بني الأداء
الع�صبي النف�سي وتدابري القدرات الوظيفية ،نرى �أن بع�ض الدرا�سات
تو�صلت �إلى نتيجة عك�سية :يتحمل الأداء الع�صبي النف�سي م�س�ؤولية كل
تباين يف النتائج اليومية بينما ال عالقة للقدرات الوظيفية بذلك (.)20
من املحتمل �أن تكون تلك النتائج ا�صطناعات اح�صائية �إذ �أظهرت املزيد
من الدرا�سات �أن القدرات الوظيفية هي الأقرب �إلى الوظيفة اليومية بد ًال
من ت�أكيد العك�س.
�أجريت م�ؤخراً درا�سة منهجية وا�سعة النطاق ( )6تهدف �إلى حتديد
تدابري القدرات الوظيفية املتزامنة واملرتبطة ارتباطا وثيقا بكل من الأداء
املعريف والأداء الوظيفي يف احلياة اليومية .ت�شري نتائج هذه الدرا�سة
�إلى �أن عدة قدرات وظيفية خمتلفة مرتبطة ارتباطا قويا بالأداء الع�صبي
النف�سي وهي متعلقة ب��الأداء اليومي ،و�أن �شكلها الطويل والق�صري له
خ�صائ�ص اختبارات القيا�سات النف�سية املنا�سبة كما يرد يف االرتباطات
مع الأداء الع�صبي النف�سي .تقرتح درا�سات �أخرى �أن تدابري القدرة الوظيفية

لها خ�صائ�ص اختبارات القيا�سات النف�سية (موثوقية االختبار و�إعادة
االختبار ،التباينات ،وت�أثريات املمار�سة) والتي تت�شابه �إلى حد كبري مع
تلك التي ظهرت يف االختبارات الع�صبية النف�سية (.)21
�أظهرت جمموعة من بيانات ت�أكيد املوثوقية الهامة يف تدابري القدرة
الوظيفية ( ال �سيما تلك املتعلقة باجلمهور العاملي) �أن تدابري القدرة
الوظيفية تت�شابه عرب الدرا�سات املجراة يف بلدان خمتلفة .وت�شري �إحدى
التعليالت التي طرحت م�سبق ًا والتي تدعم وظيفة الأداء الع�صبي النف�سي
ك�سمة �أ�سا�سية يف الف�صام� ،إلى الت�شابه يف الأداء عرب م�سار املر�ض وذلك
يف البلدان والثقافات املختلفة .وقد مت �إنتاج بيانات مماثلة لتقييم
القدرات الوظيفية .على �سبيل املثال ،تبني �أن املر�ضى يف ال�سويد ويف
نيويورك مت�شابهون �إلى حد كبري يف تقييم �أداء القدرات الوظيفية ،مقارنة
مع تقييم الأداء الع�صبي النف�سي ( .)3وقد ظهر هذا الت�شابه على الرغم من
االختالفات الثقافية امللحوظة يف الدعم االجتماعي ملر�ضى الف�صام،
حيث كانت �أرجحية �أن يعي�ش �شخ�ص م�صاب بالف�صام م�ستق ًال يف ال�سويد
ثالث مرات �أكرث من �شخ�ص م�صاب بالف�صام يف نيويورك ب�سبب عامل
الدعم االجتماعي املحلي.
بينت درا�سة �أجريت يف ال�صني (� ،)4أن تدابري القدرات الوظيفية
ّ
ح�سا�سة جداً ملر�ض الف�صام مقارنة بالأ�شخا�ص الأ�صحاء ،وذلك يف
عينة تعليمية وا�سعة امتد من � 1إلى � 20سنة .وبرز ت�أثري كبري
بحث �شمل ّ
لعامل التعليم مل يتفاعل مع املر�ض ،ما يدل على �أن حياة النا�س الأكرث
علم ًا هي �أكرث تعقيدا وتتطلب املزيد من املهارات الوظيفية .مع ذلك فقد
وجدت الدرا�سة �أن الأ�شخا�ص احلا�صلني على �شهادة جامعية والذين مت
ت�شخي�صهم بالف�صام ،كان �أدا�ؤهم �شبيه بالأ�شخا�ص الأ�صحاء الذين مل
يتخطوا الدرا�سة املتو�سطة ،مما ي�شري �إلى حد و�سطى كبري مرتبط بالأمرا�ض
النف�سية احلادة مقارنة مع الأ�شخا�ص الأ�صحاء� .أما ت�أثري احلجم لهذا
االختالف ،فكان �شبيها بدرا�سات �سابقة �أجريت يف الواليات املتحدة.

الإدراك االجتماعي
كما ذكرنا �أعاله ،قد يكون الإدراك االجتماعي مرتبط ًا ارتباطا وثيقا
بالنتائج االجتماعية يف العامل احلقيقي �أكرث من ارتباطه بالأداء الع�صبي
النف�سي ( .)22وي�شري الإدراك االجتماعي ب�شكل عام �إلى جماالت من القدرة
املعرفية ،ويرتبط مبا�رشة باملهارات املطلوبة يف الوظائف االجتماعية،
مثل الإدراك والتفاعل بني الأفراد .ت�شمل جماالت الإدراك االجتماعي الإدراك
العاطفي ،يف كل من النماذج الب�رصية وال�سمعية ،اال�ستدالل من انطباعات
الآخر عن ال��ذات ،احلكم على النوايا ،وجماالت �أخرى ذات ال�صلة (.)23
تقرتح عدة درا�سات ( ،)24،25من بينها درا�سة حتليل تلوي حديثه (� )14أن
للإدراك االجتماعي عالقات ترابط ثابتة مع الأداء االجتماعي ،مبا يف ذلك
املحطات االجتماعية الكربى مثل الزواج �أو العالقات امل�ستقرة ال�شبيهة
والوظائف االجتماعية الأخرى مثل تطوير عالقات ودية واحلفاظ عليها.
ت�شري �إحدى امل�سائل املرتبطة بالإدراك االجتماعي �إلى �أن تو�صيف الإدراك
وقيا�سه لي�س بالتقدم ذاته الذي يتميز به الأداء الع�صبي النف�سي �أو القدرة
الوظيفية .تنح�رس املعرفة البحثية حول خ�صائ�ص اختبارات القيا�سات
النف�سية يف هذه التدابري ،وقد مت تعديل العديد منها من قبل جمموعات
البحث الفردية ،مما ي�ؤدي �إلى خف�ض القدرة على املقارنة عرب الدرا�سات
املت�صلة والتو�صل �إلى مناهج تقييم نف�سية ع�صبية موحدة .من ناحية
�أخرى ،قليلة هي الأبحاث التي تناولت م�ساهمة الإدراك االجتماعي يف

املجاالت الفنية الأخرى مثل العمالة ،والتي تتطلب قدرات اجتماعية متكن
الفرد من احل�صول على وظائف متعددة واحلفاظ عليها.

الأعرا�ض املت�ضمنة االكتئاب
وجدت بع�ض الدرا�سات �أن الأعرا�ض الذهانية يف مر�ض الف�صام
ترتبط ب�شكل ب�سيط ب��الأداء يف احلياة اليومية كما يظهر يف التحليل
املقطعي ( .)5ويف حني يبدو ذلك غري بديهي ،ميكن للمر�ضى الو�صول �إلى
هد�أه م�ستمرة لأعرا�ضهم الذهانية ،و�أن يظهروا من جانب �آخر عجزاً كبرياً
وا�ضح ًا يف جماالت وظيفية متعددة .كما قد يظهر املر�ضى الذين يعانون
ذهان ًا م�ستمراً قدرة على اال�ستقاللية ال�سكنية .وقد تنتج هذه احلالة جزئيا
عن نتائج متنا�سقة تفيد ب�أن العجز املعريف لي�س مرتبط ًا ارتباط ًا وثيق ًا
بالوجود احلايل للذهان ،وهي نتيجة يتم تكرارها الآن يف تقييم �أداء
القدرات الوظيفية ( .)9،19بطبيعة احلال ،ي�شكل الذهان ال�شديد عائقا كبرياً
�أمام الأداء الوظيفي وذلك من خالل ت�أثرياته على التنظيم واحلكم .ومع
ذلك ،تبقى هذه العالقة املتغرية بني الذهان والنتيجة ك�أ�سا�س للحد الأدنى
يف الرتابط املقطعي.
ت�ؤثر �أعرا�ض �أخرى للف�صام على الأداء الوظيفي اليومي .ت�ؤثر الأعرا�ض
ال�سلبية ،على �سبيل املثال ،على عدد من العنا�رص يف الأداء الوظيفي
اليومي؛ وي�شكل التخاذل االجتماعي و�أثره على الأداء االجتماعي مثا ًال
على ذلك .التخاذل االجتماعي هو �أحد �أعرا�ض العجز الكال�سيكية ،حيث ال
ي�شعر الفرد الذي يتجلى لديه هذا العر�ض باالهتمام بالتوا�صل االجتماعي
�أو يتعمد جتنبه .وقد يرتبط هذا ال�شكل من �أ�شكال التخاذل االجتماعي
بانعدام التلذذ  anhedoniaوغريها من م�ستويات الدعم االجتماعي
املنخف�ضة التي يتم احل�صول عليها من خالل التفاعالت ( .)26وقد تبني
�أن التخاذل االجتماعي يرتبط ارتباطا وثيقا بالنتائج االجتماعية �أكرث
من ارتباطه بالأداء الع�صبي النف�سي �أو املهارات االجتماعية التي تقا�س
بالتقييم املنظم ( .)15ت�شكل هذه النتيجة م�صدر اهتمام كبري ال �سيما
ب�سبب التداعيات الناجتة عن تداخلها .قد ال ي�أتي التدريب على املهارات
االجتماعية ،ولو �أنه �شائع ويتم اعتماده يف الكثري من احلاالت� ،إلى �أي
حت�سن ويكون غري جم ٍد مع الفرد الذي يعترب انعدام احلافز على االنخراط
يف الن�شاطات االجتماعية لديه ال�سبب الأ�صلي يف عجز الأداء االجتماعي.
جرى نقا�ش م�ستفي�ض حول العالقة بني الأعرا�ض ال�سلبية والعجز املعريف
( .)27لكننا بدال من تقدمي تفا�صيل النقا�ش� ،سنكتفي بالقول �إن الكثري من
الدرا�سات �أظهرت �أنه ميكن قيا�س �آثار العجز املعريف والأعرا�ض ال�سلبية
كميا منفرداً ،و�أن هناك بع�ض التداخل
على الأداء يف العامل احلقيقي قيا�س ًا ّ
بني الأعرا�ض ال�سلبية والإدراك ،لكن هذا التداخل يبقى حمدوداً مقارنة مع
الرتابط الكبري القائم بني هذه املجاالت والنتائج اليومية.
تناولت الأبحاث النف�سية االكتئاب ب�شكل جزئي يف مر�ض الف�صام،
ومل تفه حقه يف حتديد مدى انت�شاره �أو ت�أثريه على االعتالل �أو الوفاة
يف املر�ض .و من الوا�ضح �أن الكثري من مر�ضى الف�صام يعانون �أعرا�ض
اكتئابية ،وقد ي�ستوفون معايري االكتئاب احلاد �إلى جانب الف�صام .يف
الإط��ار ذاته ،فقد تبينّ �أن �أعرا�ض امل��زاج ،حتى املعتدلة منها ،متار�س
ت�أثرياً �سلبي ًا على �سري احلياة اليومية ( .)28على عك�س االنطباع ال�رسيري
امل�شرتك ،ال يطر�أ الت�أثري ال�ضار نتيجة الت�أثري ال�سلبي لالكتئاب على الأداء
الع�صبي النف�سي والقدرة الوظيفية .بل يبدو ت�أثريه مبا�رش �أكرث  ،وقد
�أظهرت ثالث درا�سات (� )9،19،29شملت عينات خمتلفة من املر�ضى،
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�أن �شدة االكتئاب ترتبط باحلد الأدنى من الأداء يف تدابري القدرة ،بينما
ترتبط باعتدال مع االعتالل يف الأداء اليومي .وقد وجدنا يف جمموعة من
الدرا�سات الأخرية االكتئاب كم�ؤ�رش تنب�ؤ �أقوى للعجز يف الأداء اليومي ،وله
وقع �أكرب (حتى و�إن مل يكن ملحوظاً) على النتائج اليومية للأداء الع�صبي
النف�سي �أو القدرة الوظيفية ( .)29من هنا ،يعترب االكتئاب �أحد الأعرا�ض
الهامة يف حتديد �أ�سباب العجز يف مر�ض الف�صام.

انعدام التلذذ
لأكرث من  100عاما ،اعتمد الكثري من الباحثني من بينهم كرابلني
وبلولر على مفهوم انعدام التلذذ ك�سمة �أ�سا�سية يف مر�ض الف�صام .وقد
حققت التطورات احلديثة يف درا�سة الأعرا�ض ال�سلبية �إجنازات وا�سعة يف
فهم الطبيعة املعقدة للتغريات يف القدرة على التلذذ لدى مر�ضى الف�صام
(.)30
لعل الكثري من الأعمال اليومية تتم ب�سبب عواقبها اجلوهرية املعززة.
وقد اقرتحت الأبحاث احلديثة �أن �أنواعا خمتلفة من انعدام التلذذ قد تدخل
يف الف�صام واالكتئاب احلاد .ففي حالة االكتئاب احلاد ،يبدو انخفا�ض
القدرة على ال�شعور بالتلذذ بعد امل�شاركة يف �أعمال ممتعة (انعدام التلذذ
الكامل) هو الظاهرة ال�شكليةّ � .أما يف الف�صام ،فتظهر قدرة على اختبار
التلذذ ( ،)26يف حني �أن اعتالل القدرة على توقع النتائج املمتعة (انعدام
التلذذ اال�ستباقي) هو املهيمن .ي�صعب تذكر النتائج الإيجابية يف �سلوك
م�سبق يف حاالت انعدام التلذذ اال�ستباقي ،وينخف�ضبالتايل احلافز لتكرار
هذه الأعمال .يذكر �أن الأبحاث التي تناولت االكتئاب وانعدام التلذذ يف
النا�س امل�صابني بالف�صام قليلة ،وتدل على وجود زيادة تكرار انعدام التلذذ
الكامل لدى مر�ضى الف�صام الذين يعانون �أعرا�ض اكتئابية .وبالتايل ،ف�إن
مر�ضى الف�صام الذين يعانون االكتئاب قد يكون لديهم نق�ص نوعي يف
ال�شعور باملتعة مقارنة بالأ�شخا�ص الذين يعانون من االكتئاب احلاد
( .)31كما قد ي�صعب على الأ�شخا�ص الذين يعانون عجزاً معرفي ًا م�ستمراً،
كالعجز الظاهر يف مر�ض الف�صام ،ا�ستعادة ذكريات التجارب الإيجابية
ال�سابقة �إرادياً ،مما ي�ؤدي �إلى زيادة يف عدم القدرة على توقع نتائج ممتعة
من كل عمل.
تفيد الأبحاث الأخرية ب�أن الأ�شخا�ص الذين يظهرون انخفا�ض ًا يف
م�ستويات الدوافع الذاتية احلالية يف اال�ستبيان يح�صلون على فائدة �أقل
من العالجات النا�شطة التي تهدف �إلى تعزيز الإدراك من الأفراد الأكرث
حتفيزاً ( .)32,33قد ي�ؤدي م�ستوى االندفاع املنخف�ض لبذل جهد ،خالل
ح�ضور اجلل�سات� ،إلى م�شاركة حمدودة يف هذه املهمة ،مما قد ي�ؤدي �إلى
تن�شيط �أقل للدماغ ويح�رس منافع العالج املعريف .قد يبدو عالج انعدام
التلذذ والتخفي�ضات ذات ال�صلة يف االندفاع هدفا حا�سما لتح�سني �أداء
الأ�شخا�ص الذين يعانون الف�صام.

العوامل البيئية
ترتبط العوامل البيئية ب�شكل وا�ضح ب���الأداء الوظيفي اليومي.
وع��ادة ما ميلك امل�صابون بالف�صام مزايا جوهرية �أق��ل من العامة،
وي ��ؤدي مر�ضهم �إل��ى انخفا�ضات �إ�ضافية يف الفر�ص .يواجه الأف��راد
امل�صابون ب�إعاقة دائ��م��ة �صعوبات م��ادي��ة وق��د ال ميلكون امل��وارد
الكافية للعي�ش يف �شقة م�ستقلة ،وق��د ي����ؤدي ذل��ك ب��الإ���ض��اف��ة �إلى
امل���وارد العائلية الأك�ث�ر توا�ضعا� ،إل��ى ع��دد م��ن ال��ع��واق��ب الوخيمة.
كما ترتك املوارد املالية املحدودة �أعرا�ض حمتملة �ضائرة �أخرى .فارتداء
زي غري منا�سب قد ي�شكل عائق ًا يف �سعي املري�ض لإيجاد وظيفة ،ويلعب
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الفقر دوره يف خف�ض الإمكانات الغذائية واالختيارات الغذائية التي ت�ؤدي
من ناحيتها �أي�ض ًا �إلى نتائج �سلبية على ال�صحة .ويزيد العي�ش يف الأحياء
الفقرية �أي�ضا من خطر الوقوع �ضحية للجرمية� ،سواء كانت جرائم ملكية
�أو اعتداءات ج�سدية ،وتتفاوت ن�سبة الأ�شخا�ص امل�صابني بالف�صام الذين
يقعوا �ضحية جلرمية عنف .كما يواجه ه�ؤالء حتديات لوج�ستية �إ�ضافية
يف احل�صول على وظيفة.
بالإ�ضافة �إل��ى تداخل عوامل بيئيه �أخ��رى ،حيث ترتبط الإعاقة
وال�ضمان االجتماعي ب�شكل جوهري بالعديد من املر�ضى يف �أمريكا .يف
هذه احلالة قد ي�ؤدي ال�سعي لإيجاد وظيفة �إلى تعليق ميزات ال�ضمان ،وقد
يواجه الأفراد الذين يودون التعايف و�إيجاد وظيفة خطر توقيف عالجهم
الدوائي لهذا الداء .يف هذا ال�سياق� ،أظهر عدد من الدرا�سات �أن تعوي�ض
الإعاقة هي امل�ؤ�رش الأف�ضل لعدم �إيجاد وظيفة ب�سبب الف�صام ،لي�س لأن
التعوي�ض ال�شهري بقيمة  400دوالر ال يكفي ،بل �أي�ض ًا لأن الرابط بني
التعوي�ض وال�ضمان �أ�سا�سي ،مما يجعل ال�سعي لإيجاد وظيفة تخلو من
ميزات ال�ضمان ال�صحي غري وارد (.)7،8
ي�شار �إل��ى �أن الظروف االقت�صادية ال�صعبة ت�ؤثر على امل�صابني
بالف�صام بطريقة متفاوتة وتقطع خدمات الدعم عنهم لأن الأفراد الأكرث
�أهلية منهم قد يناف�سوهم على نف�س الوظائف �أو امل�ساكن حني ينكم�ش
االقت�صاد.

الو�ضع ال�صحي
يعاين مر�ضى الف�صام ن�سب �أعلى من البدانة واحل��االت املر�ضية
امل�صاحبة (�أمرا�ض القلب وال�رشايني ،داء ال�سكري� ،ضغط الدم املرتفع)
عينات العامة من النا�س ( .)34,35وقد تبينّ �أن الت�أثري احلايل
مقارنة مع ّ
الهائل للبيئة التي ت ��ؤدي �إل��ى البدانة يختلف ب�شكل كبري بني مر�ضى
الف�صام .وقد �أ�شارت الكثري من الدرا�سات �إلى التفاعل الناجت عن منط
احلياة غري املتكيف ،مبا يف ذلك اخليارات الغذائية ال�سيئة وال�سلوك غري
الن�شط وعدم ممار�سة الن�شاط البدين ومعدالت التدخني املرتفعة ،مع العالج
الدوائي امل�ضاد للذهان مما ي�سبب فى املر�ض والوفاة �أكرث بكثري مقارنة
مع العامة (.)36
ويزيد النق�ص يف الفح�ص الطبي الالزم واملراقبة والتدخل يف البدانة
والأمرا�ض الأي�ضية امل�صاحبة التي متتد يف نظام توفري الرعاية ال�صحية
من وط�أة الف�صام يف تق�صري حياة املرء ( .)37وقد �أدت هذه النواق�ص �إلى
حالة غري مربرة حيث �أنه بالرغم من حت�سن النتائج املتعلقة بالعالج خالل
هوة
العقود املا�ضية فيما يخ�ص الأعرا�ض النف�سية ونوعية احلياة ،تبقى ّ
الوفيات بني مر�ضى الف�صام هي ذاتها ،ال بل قد تت�سع �أكرث (.)39 ،38
مل يلق ت�أثري البدانة والأمرا�ض امل�صاحبة على الإعاقة اليومية يف
الف�صام الكثري من االهتمام ومل يحدد حجمها الكمي كما يف الأعرا�ض
والقدرة املعرفية والوظيفية .ويرتبط حجم البدانة يف العامة الأ�صحاء
مبا�رشة بدرجة من االعتالل يف �أداء الن�شاطات اليومية (والتي ميكن
و�صفها ب�أنها �سل�سلة مت�صلة بني القيود الب�سيطة والإعاقة التامة يف �أداء
الن�شاط البدين يف جماالت احلياة املختلفة) ،حيث تكون درجات ال�سمنة
مرتفعة وتختلف �آثارها ال�سلبية الوا�سعة وتتفاوت (.)40
يظهر العجز يف احلركة ،وامل��رون��ة والتن�سيق احلركي و�آلية عمل
الع�ضالت والقوة وامل�شي يف البدانة �صعوبات �أكرب يف �أن�شطة احلياة
اليومية ( )ADLsكما يف مج��االت متنوعة مثل اال�ستحمام وارت��داء

املالب�س ،وامل�شي ب�ضعة �أمتار ،وت�سلق ال�سالمل ،والقيام بالأعمال املنزلية،
والت�سوق ،وا�ستخدام و�سائل النقل العام ،و�أداء �أي نوع من الأن�شطة القوية
(.)41ال تنتج هذه العاهات عن احلجم البدين واالعتالالت املت�صلة باحلركة،
لكن ميكن �أن تكون �أي�ض ًا نتيجة خلل وظيفي يف القاعدة الأ�سا�سية (مثالً،
م�ستوى منخف�ض من احلركة  ،واملرونة ،واملثابرة) �أو ميكن �أي�ضا �أن
ترتافق مع احلاالت الطبية التي ت�سببها البدانة �أو ت�ؤدي �إلى تفاقمها .من
منظور الآلية الطبية ،قد ي�ؤدي ت�صلب ال�رشايني ،والتلف الع�ضوي الناجت عن
ارتفاع �ضغط الدم �أو فرط ال�سكر يف الدم �إلى انخفا�ض الإدراك ،واحلركة،
والقدرة على امل�شي( .)40وت�شمل الأمثلة يف هذا املجال ال�سكتة الدماغية
و�أمرا�ض القلب ،واخلرف الوعائي ،و�سوء التئام اجلروح ،والعرج وحاالت
�أخرى.
قد يعاين مر�ضى الف�صام البدينني اعتال ًال نوعي ًا مماث ًال يف الأداء
اجل�سدي والإعاقة الناجتة مقارنة مع الأ�شخا�ص الذين ال يعانون مر�ض ًا
نف�سياً .وجند الرباهني الداعمة غري املبا�رشة يف املالحظات حول اعتالالت
نوعية احلياة التي يفيد عنها مر�ضى الف�صام البدينني والتي ترتكز على
�صعوبات ج�سدية �أكرث منها نف�سية مما يطرح القيود البدنية التي �أتينا على
ذكرها ( .)42,43حني جتتمع هذه االعتالالت مع االعتالالت املرتبطة
باملر�ض النف�سي احلاد ،قد تكون ت�أثرياتها �إ�ضافية �أو تفاعلية.

اللياقة البدنية
تقل اللياقة البدنية ل��دى مر�ضى الف�صام يف �أمريكا مقارنة مع
نظرائهم الأ�صحاء نف�سياً .وتعاين قدرتهم الوظيفية اجل�سدية� ،أو القدرة على
القيام بن�شاط بدين ،اعتال ًال وا�ضح ًا ( .)44,45وت�شمل الأ�سباب �ضعف يف
القلب والنظام الع�ضلي احلركي والتحمل وال�رسعة ورمبا �أي�ض ًا املرونة.
ويربز مر�ض الرئة كنتيجة حمتملة للإدمان على التبغ يف حني يعاين
ال�شخ�ص من ق�رص النف�س بعد عتبة ن�شاط حمددة .حينها يكون مل�ستويات
داء الرئة املنخف�ضة �أثر �سلبي على الن�شاط البدين املجهد بطريقة معتدلة،
فيتحول هذا الأخري �إلى �أمر �صعب ممار�سته ب�شكل دائم ( .)46يف الوقت
ذاته ،قد ي�ستحيل �إكمال الن�شاطات الالهوائية ،تلك التي حتتاج �إلى جهد
بدين �ضخم ،ولذلك تداعيات وظيفية متعددة ( .)47ويف �إطار االعتالالت
التي تزداد حدتها يف الن�شاطات اليومية ،قد يختار املر�ضى على �سبيل
املثال عدم الذهاب �إلى حمل البقال �أو االلتزام مبواعيدهم �أو امل�شاركة يف
ن�شاطات مهنية �أو ممار�سات ريا�ضية �أو التفاعل مع الأقران �أو التفاعل مع
املجتمع ،لأن كل هذه الن�شاطات تتطلب جهداً بدني ًا عالي ًا �أو غري ممكن.
حني يتم �إ�ضافة نق�ص الن�شاط البدين �إلى ال�سلوك غري الن�شط ويتم
جمعها مع الآثار ال�ضائرة للعالجات املختلفة ف�إن ذلك ينتج حلقة مفرغة
من تدهور يف الكفاءة الذاتية ،وال�سمنة ،والعجز� .إن حت�سني اللياقة البدنية
يزيد لدى الأ�شخا�ص الأ�صحاء عقليا القدرة على االنخراط يف الن�شاطات
اليومية واملهنية واالجتماعية املفيدة ،ويقلل من العجز اجل�سدي (.)48
نفرت�ض �أن م�سح اخلف�ض يف الإعاقة اجل�سدية والتح�سينات يف �أن�شطة
احلياة اليومية  ADLواقعه �شبيه بتلك اخلا�صة مبر�ضى الف�صام .الن
املتغريات ال�رسيرية املذكورة �أعاله؛ مثالً ،كالأداء الإدراكي �أو االندفاع
�أو الأعرا�ض ال�سلبية قد تتدخل مع فاعليه التدخالت الرامية �إلى حت�سني
اللياقة البدنية يف الف�صام ،تفر�ض احلاجة �إلى برامج خا�صة� .إن هذا
ال�ضعف البدين قد يزيد من العجز الوظيفي والذي ميكنه �أن يطر�أ نتيجة
نق�ص �إدراكي �أو ج�سدي �أو نق�ص يف القدرة الوظيفية .كما يخف�ض ال�ضعف

البدين �أداء احلياة اليومية يف جماالت حيث ال�ضعف الأ�سا�سي للف�صام
ي�ؤدي دوروه .لذا ف�إن الت�أثريات املرتابطة لالعتالل الوظيفي اليومي ت�شمل
نق�ص ًا يف الإدراك والقدرة الوظيفية ووجود �أعرا�ض حمددة و�ضعف ج�سدي
متعدد يطر�أ حديث ًا ويرتبط بال�شواذ يف الو�ضع ال�صحي.

اخلال�صات
ينتج العجز يف الف�صام عن عدد من الت�أثريات املت�سل�سلة املختلفة التي
ت�شمل متغريات القدرة مثل الإدراك والقدرة املعرفية التي خ�ضعت للكثري
من الأبحاث املف�صلة م�ؤخراً ،بالإ�ضافة �إلى �أعرا�ض �رسيرية حمددة� .إن
كميا يف عدد من الدرا�سات واملراجعات
هذه املتغريات قد جرى حتديدها ّ
مما ي�صل بنا �إلى ا�ستخال�ص �أنها م�سئولة عن حوايل ن�صف املتغريات
القيا�سية يف الوظيفة اليومية .ت�ؤثر العوامل البيئية يف الأداء الوظيفي
تبينه الدرا�سات التي تتناول
يف العامل احلقيقي �إلى درجة عالية ،وهو ما ّ
العالقة بني التعوي�ض املر�ضي والراتب املهني وال�سكني.
نقرتح ب ��أن هناك ت��أث�يرات �إ�ضافية :الرتابط مع الو�ضع ال�صحي
ال�ضعيف قد ي�شكل م�ؤ�رشاً �أي�ضاً .ين�شط هذا الت�أثري على م�ستويات خمتلفة.
�إذ ثمة اعتالالت مبا�رشة مرتبطة بالوزن واحلركة واملرونة� .أ�ضف �إلى ذلك
�أن االعتالالت البدنية الكامنة ت�ؤدي مبا�رشة �إلى اعتالالت يف الوظيفة
اليومية يحتمل �أن حت�صل من خالل تغريات يف القدرات الإدراكية .هذا
وت�شهد الو�صمة ،كعامل له ت�أثري قوي على نتائج عدد من الأمرا�ض النف�سية
يف كل حال ،ت�ضخم ًا حني يدخل عامل البدانة يف املعادلة.
يبدو ت�أثري الو�ضع ال�صحي على نتائج الف�صام وا�ضح ًا لكنه مل يخ�ضع
لدرا�سة مف�صلة كما ح�صلت حمددات �أخرى .نرى �إن الأبحاث امل�ستقبلية
الهادفة �إلى الوقاية من الأعرا�ض الأي�ضية وعالجها يجب ب�أن حتدد الكم
الفعلي لت�أثري املتغريات على النتائج اليومية يف جماالت الأداء الوظيفي
الهام.
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و�صعب حفظها وتطبيقها ،مت اقرتاح و�ضع معيار فرتة موحده من �أربعة
�أ�سابيع ،ت�ستثنى منه اال�ضطرابات التي حتتاج �إلى اهتمام �رسيري عاجل
(مثالً ،الهذيان ،والهو�س واجلمود الع�ضلي) �أو يظهر من خالل عوامل
خمت�رصة ن�سبي ًا (مثالً ،اال�ضطراب االنفجاري املتقطع).
رابعاً ،يقُرتح �إ�ضافة الفئات التي متلك بع�ض الدليل على املنفعة
ال�رسيرية ،وال متلك من الدليل ما يكفي لتحديد �صالحية معايري حمددة،
يف �صلب دليل  ،ICDوالإ�شارة �إليها على �أنها فئات حتتاج �إلى املزيد
من االختبار.
خام�ساً ،بهدف �إيجاد الدليل على �أن معظم اال�ضطرابات النف�سية
متعددة اجلوانب ،يقرتح �إزالة التمييز بني الأ�شكال الع�ضوية والوظائفية
يف اال�ضطرابات.

الدليل ال�رسيري واملعايري الت�شخي�صية
يكمن ال�سبب الأهم يف تغيري معايري الت�شخي�ص احلالية يف �أنها قد
تبطل �صالحية الدليل القائم .لذا من املهم تقييم الدليل ال�رسيري ذات
ال�صلة وعالقته بالت�صنيف .لقد قمنا مبراجعة عدد من التجارب ال�رسيرية
الأخرية عن عالجات ا�ضطرابات الأكل التي ن�رشت يف �ستة جمالت خا�صة
بالأطفال والطب النف�سي البارزة (Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry,
Journal of Child Psychology and Psychiatry,
American Journal of Psychiatry, Archives of
General Psychiatry, British Journal of Psychiatry
 )and Psychological Medicineما بني يناير  2000ومايو
.2011
وق��د وجدنا  18جتربة �رسيرية (ج��دول  .)1اختربت �سبع جتارب
عالجات لفقدان ال�شهية الع�صبي .منها ،ا�ستخدمت ثالث جتارب (ن�رشت
بني عام  2000و )2003معايري «�صارمة» من دليل � DSM-IVأو
 .ICD-10فيما ا�ستخدمت �أربع جتارب �أخرية (ن�رشت بني عامي 2005
و )2010معايري �أك�ثر �شموالً ،متهاونة يف معايري ال��وزن و�/أو معيار
انقطاع الطمث.
اختربت �أحد ع�رش جتربة عالجات ال�رشه واحلاالت املت�صلة .ثالث منها
(ن�رشت بني عامي  2000و )2003معايري «�صارمة» من دليل DSM-
� IVأو  .DSMIII-Rفيما ا�ستخدمت ثماين جتارب (ن�رشت بني عامي
 2001و )2009معايري �أكرث �شمو ًال منها ا�ضطرابات الأك��ل من النوع
ال�رشهي والتي مل حتدد يف غري ذلك �أو ا�ضطرابات الأكل كلها با�ستثناء
نق�ص الوزن وال�رشه املر�ضي الع�صبي.
نختم القول ب�إن املن�شورات حول التجارب ال�رسيرية تعاين نق�ص ًا يف
نظام الت�شخي�ص احلايل من خالل تو�سيع معايري الت�شخي�ص يف حماولة
لنقل واقع احلال يف الطب ال�رسيري .مل ت�ستخدم �أي من التجارب ال�رسيرية
التي ن�رشت خالل ال�سنوات ال�سبع املا�ضية معايري دليل  DSM-IVو
 ICD-10كما هي حمددةّ � .أما النتيجة ،فهي �أن معايري الإ�ضمام تختلف
بني التجارب والت�صنيف وقد خ�رست هدفها يف حتديد املجموعة ذاتها من
املر�ضى عرب الدرا�سات البحثية والإطار ال�رسيري .ن�ستخل�ص �أن التغيريات
يف الت�صنيف لن تبطل �صالحية الدليل ذات املنفعة لأن الرباهني الأخرية
م�ستندة على معايري الت�شخي�ص املعدلة.

الإطار التطوري
تعترب العالقة بني ا�ضطرابات التغذية والأكل م�س�ألة ذات �أهمية كربى.
فم�شاكل التغذية والأك��ل االختباري يف الطفولة ترد يف التاريخ الطبي
للمر�ضى الذين يعانون ا�ضطرابات �أكل منذ الإف��ادة الأول��ى عن احلالة
( ،)23لكن قليلة هي الأبحاث حول ا�ستمرارية ا�ضطرابات التغذية والأكل.
ت�شري الأبحاث املتوفرة �إلى درجة ا�ستمرارية م�شاكل الأكل من الطفولة
و�إلى البلوغ ( .)26 -24وت�شري درا�سة ا�ست�رشافية وا�سعة �إلى �أن م�شاكل
التغذية لدى الر�ضع وقلة الأكل يف الطفولة تنبء بفقدان ال�شهية الع�صبي
يف البلوغ وت�صل ن�سبة الأرجحية �إلى  2.6و 2.7بالرتتيب ( .)26بالن�سبة
لل�رشه الع�صبي ،ينح�رص الدليل يف درا�سة ا�سرتجاعية تظهر �أن تاريخ ًا
بفرط الأكل والأك��ل ال�رسيع يف الطفولة �أكرث �شيوع بني الن�ساء اللواتي
يعانني ال�رشه الع�صبي مقارنة مع �أخواتهن غري املري�ضات به ( .)25لكن
مل جتر �أي متابعة طويلة الأمد للأفراد الذين مت ت�شخي�صهم با�ضطرابات
التغذية والأكل يف الطفولة .يف الوقت ذاته ،ي�شري االجتاه ال�رسيري العام
�إلى �أن احلدود بني ا�ضطرابات التغذية يف الطفولة وا�ضطرابات الأكل �أمر
يطرح م�شكلة بذاتها .فمن ناحية ،يظهر لدى ال�شباب والأوالد الأ�صغر �سنا
�أعرا�ض ت�شبه ا�ضطرابات التغذية يف «البلوغ» ( .)27ومن ناحية �أخرى،
يظهر الكثري من البالغني نق�ص ًا يف الوزن ،ويكون نق�ص التغذية املقيد �أو
االختياري بعيد عن �أي ميزات نق�ص يف الوزن �أو ال�شكل النموذجي املرتبط
بالأمرا�ض النف�سية ،وقد يجوز و�صفه بطريقة �أف�ضل من خالل معايري
ا�ضطرابات التغذية.)31-28( .
�أ�شارت بع�ض امل�صادر �إلى �أن اوجه الت�شابه بني مظاهر الأمرا�ض
النف�سية املرتبطة بالتغذية يف الطفولة والبلوغ لعلها قد �أخفيت نتيجة
اعتماد املعايري املوجودة بطريقة م�شددة من دون الأخ��ذ يف االعتبار
باملراحل التطورية ( .)34-32 ،28ويتجلى ب�شكل �أو�ضح يف الإدراك
ال�شخ�صي الذي يتعلق بال�صورة التي يراها املري�ض عن وزنه و�شكله .ي�شري
�أحد التعليالت �إلى �أن الأطفال وبع�ض املراهقني قد ال يكون بامكانهم
�صياغة هذه املخاوف �أو التكلم عنها نتيجة عدم منو القدرة على التفكري
التجريدي ( .)33-32 ،28وت�شري �أحد االقرتاحات �إلى �أن م�ؤ�رشات ال�سلوك
لهذه املخاوف يجب �أن يتم قبولها ك�أ�سا�س يف الت�شخي�ص� ،إما �إذا متت
مراقبتها �رسيري ًا �أو �أفاد عنها �أحد �أولياء الأمر �أو اال�ساتذة �أو �أحد البالغني
( .)36 ،35 ،32مثالً ،عند مالحظة طفل/ـة يتحقق دوم ًا من وزنه و�شكله
�أو يعرب عن تلك النواحي يف ر�سوماته ف�إن ذلك ميكن اعتباره م�ؤ�رشاً عن
م�شاغل بالوزن وال�شكل يف الإطار النف�سي املر�ضي ل�سوك التغذية .يف حاله
فقدان ال�شهية الع�صبي� ،أ�شارت بع�ض االقرتاحات �إلى �أن النمط الفرعي من
النهام والتطهري املقيد عادة ما ميثل مراحل تطورية لال�ضطراب ذاته ،ف�إن
الأطفال واملراهقني ال�صغار الذين يظهرون منط مقيد و�سلوكيات نهام
وتطهري تتطور حالتهم بن�سبة بني البالغني يف مراحل الحقة (،35 ,32
.)37
ي�شري ملخ�ص الرباهني �إلى �أن الت�صنيف املوحد املطبق عرب املجموعات
العمرية املختلفة والذي يحدد املظاهر التطورية �سيكون �أكرث دقة يف
تو�صيف م�سار اال�ضطرابات ويعك�س اال�ستمرارية بني الطفولة واملراهقة
والبلوغ مقارنة مع النظام املعتمد حالياً.
املجلة العاملية للطب النفسي
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اجلدول1معايري الت�شخي�ص اال�شتمالية يف التجارب ال�رسيرية الأخرية حول ا�ضطرابات الأكل
امل�ؤلف

العالج

ال�سنة

ا�سا�س املقارنه

عدد

الفئة العمرية

فقدان ال�شهية الع�صبي واحلاالت املت�صلة
لوك و�آخرون ()5

2010

العالج العائلي

لوك و�آخرون ()6

2007

العالج العائلي

لوك و�آخرون ()7

2005

ماكنتو�ش و�آخرون ()8

2005

بايك و�آخرون ()9

2003

دير و�آخرون ()10

2001

�أيلر و�أخرون ()11

2000

العالج العائلي
(ق�صري)
عالج ال�سلوك
االدراكي /CBT

121

املراهقني

العالج الفردي

20

املراهقني

العالج العائلي (طويل) 86

املراهقني

االدارة ال�رسيرية

56

البالغني

بني الأ�شخا�ص
CBT

اال�ست�شارة الغذائية

33

البالغني

التحليل النف�سي،

ال�رشه الع�صبي واحلاالت املت�صلة
فايربرن و�آخرون ()12

2009

�شميت و�آخرون ()13

2008

والتحليل االدراكي ،االدارة ال�رسيرية
والعالج العائلي
عالج متعدد
العائالت
CBT
 CBTعلى

العالج العائلي

84
40

الئحة االنتظار

البالغني
املراهقني
البالغني

املجموعة

معايري الت�شخي�ص

امل�ستهدفة

اال�شتمالية

فقدان ال�شهية
الع�صبي
فقدان ال�شهية
الع�صبي

دليل DSM-IV
با�ستثناء �رشط انقطاع
الطمث
فقدان ال�شهية الع�صبي
�أو عتبة فقدان ال�شهية

فقدان ال�شهية

الع�صبي
ارتفاع ب�سيط يف الوزن

الع�صبي

ومعيار انقطاع الطمث

فقدان ال�شهية

معايري وزن �صارمة �أو

الع�صبي

مرتاخية

فقدان ال�شهية
الع�صبي
فقدان ال�شهية
الع�صبي
ا�ضطراب الأكل

DSM-IV
DSM-IV
� DSM-IVأو
ICD-10

فقدان ال�شهية

�أي ا�ضطراب �أكل ED

الع�صبي

معBMI>17.5
فقدان ال�شهية الع�صبي

الئحة االنتظار

96

البالغني

ال�رشه الع�صبي

�شميت و�آخرون ()14

2007

العالج العائلي

CBT

85

املراهقني

ال�رشه الع�صبي

لو غراجن و�آخرون ()15

2007

العالج العائلي

العالج الداعم

املراهقني

ال�رشه الع�صبي

الئحة االنتظار

109

البالغني

ال�رشه الع�صبي

وال�ش و�آخرون ()17

2004

فلوك�سيتني

امل�ساعدة الذاتية

91

البالغني

ال�رشه الع�صبي

كارتر و�آخرون ()18

2003

 CBTذاتي

الئحة االنتظار

85

البالغني

ال�رشه الع�صبي

باملر و�آخرون ()19

2002

 CBTذاتي

الئحة االنتظار

121

البالغني

ا�ضطرابات ال�رشه �رشه ع�صبي جزئي �أو

ه�سو و�آخرون ()20

2001

العالج االدراكي

اال�ست�شارة الغذائية

100

البالغني

ال�رشه الع�صبي

�سايفر و�آخرون ()21

2001

عالج ال�سلوك اجلديل الئحة االنتظار

31

البالغني

ال�رشه الع�صبي

ا�ضطراب التطهري
DSM-III-R
نوبة نهام وتطهري يف

�آغرا�س و�آخرون ()22

2000

220

البالغني

ال�رشه الع�صبي

بانازياك و�آخرون (2005 )16

الكمبيوتر

م�ساعدة ذاتية
ار�شادية

CBT

العالج التفاعلي بني
الأ�شخا�ص

�أو EDNOS
ال�رشه الع�صبي �أو
 EDNOSمن نوع
ال�رشه الع�صبي
ال�رشه الع�صبي �أو �رشه
ع�صبي”جزئي”
متالزمة كاملة �أو حتت
العتبة
تطهري �شخ�صي بوترية
مرة يف اال�سبوع
DSM-IV
ال�رشه الع�صبي �أو

الأ�سبوع
DSM-III-R

 CBTالعالج ال�سلوكي االدراكي –  BMIم�ؤ�رش كتلة اجل�سم –  EDا�ضطراب الأكل –  EDNOSا�ضطراب الأكل غري املحدد فيما عدا ذلك
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االطار الثقايف
ي�ؤدي الأكل دوراً هام ًا يف خمتلف الثقافات .فعادات الأكل املقبولة
تختلف كثرياً وتتنوع بتنوع الديانات واالع��راق ،وقد و�ضعت مفاهيم
ا�ضطرابات الأك��ل كمتالزمات حمددة ثقافي ًا ( .)38يف هذا االط��ار ،من
امللحوظ �أن معظم الأبحاث التي مت ن�رشها تعتمد على جمموعات �سكان
من أمريكا ال�شمالية و�أوروب��ا .يف العقد الأخ�ير� ،أ�شارت تقارير �إلى �أن
ا�ضطرابات الأكل واحلاالت املت�صلة من خمتلف البلدان ،ومن بينها بلدان
ذوي الدخل املحدود والبلدان التي تعي�ش انتقا ًال اجتماعي ًا وثقافي ًا (-39
 ،)41قد تراكمت مما قد ي�شري �إلى ت�صنيف ح�سا�س للمتغريات املحلية
(.)42
يحدث فقدان ال�شهية الع�صبي يف كافة الثقافات ،لكن ن�سبة وقوعه
تبقى �أعلى بني الأفراد املت�أثرين بالثقافة والقيم الغربية وه�ؤالء الذين
يعي�شون �ضمن تاثرياتها ( .)43 ،41 ،40مثالً ،وجد �أن يف منطقه البحر
الكاريبى بجزيرة كورا�ساو ،كافة حاالت فقدان ال�شهية الع�صبي هن ن�ساء
من �أعراق خمتلفة �أم�ضني وقت ًا يف الواليات املتحدة �أو هولندا؛ ومل تربز
حاالت من فقدان ال�شهية الع�صبي بني �أكرثية ال�شابات من العرق الأ�سود
واللواتي مل تغادرن اجلزيرة (� .)44 ،40إن ح�صول فقدان ال�شهية الع�صبي
ن�سبي ًا نادر بني الن�ساء من العرق الأ�سود يف افريقيا ،والكاريبي والواليات
املتحدة الأمريكية ( .)47 ،45يف جمهورية التشيك ،ارتفعت حاالت فقدان
ال�شهية الع�صبي بحدة بعد �سقوط ال�ستار احلديدي ،وقد �أ�شري �إلى ارتباط
ذلك بالتعر�ض للإعالم والقيم الغربية (.)41
بالإ�ضافة �إلى ت�أثريها على االنت�شار ،ف�إن الثقافة ت�شحذ �شكل املظاهر
التي تتجلى فيها حاالت فقدان ال�شهية الع�صبي .مث ًال يف جنوب �رشق �آ�سيا،
ي�شري عدد كبري من مر�ضى فقدان ال�شهية الع�صبي �إلى عدم ارتياح ج�سماين
وعوامل �أخرى ك�سبب يح ّدهم من الأكل ( .)48 ،28لكن مت �أي�ض ًا ت�سجيل
مظاهر منوذجية حيث ي�شكل الوزن وال�شكل �شغ ًال �شاغ ًال بالإ�ضافة �إلى
خوف من زيادة الوزن يف معظم الثقافات غري الغربية (،)50-48 ،28
وبلغت معدالت متالزمة فقدان ال�رشه الع�صبي الكاملة يف جنوب �رشق �آ�سيا
متو�سط ًا ما بني البلدان الغربية والأفريقية (.)50
ي�شري الدليل �إلى �أن املر�ضى الذين �أظهرن يف البدء �أ�سباب ًا �أخرى عادة
ما يطورون خوف ًا �شديداً من زيادة الوزن ( )51و�أن ن�سبة املر�ضى الذي
ي�شريون �إلى خوف من زيادة الوزن تزداد مع تعر�ضهم لقيم الثقافة الغربية
( .)52ذلك يقرتح �أن رهاب الوزن وفقدان ال�شهية بغري رهاب الوزن يعتمد
على الإطار العام عند جتلي مظاهر اال�ضطراب ذاته .لذا ،يو�صى بعدم التعلق
فى �أن يظهر الفرد خوف ًا من الوزن لت�شخي�صه بفقدان ال�شهية الع�صبي� ،رشط
�أن تربز �سلوكيات حمافظة على وزن ناق�ص �أو تظهر �أمرا�ض نف�سية ت�شري
�إلى ا�ضطراب �أكل.
يرتبط مفهوم ال�رشه الع�صبي ب�شكل وثيق بالثقافة الغربية (.)38
وي�شيع اال�ضطراب بني الأف��راد املعر�ضني للثقافة الغربية والذين تربوا
حتت ت�أثريها ( .)43 ،41 ،38على الرغم من �أن كافة الأعرا�ض املكونة
لل�رشه الع�صبي حتدث يف البلدان غري الغربية من ذوي الدخل املحدود� ،إال
�أن املتالزمة تظهر بانت�شار �أقل يف تلك البلدان مقارنة بدول �شمال �أمريكا
وغرب �أوروبا (� .)53 ،50 ،49 ،43إن حدوث ال�رشه الع�صبي يزداد مبوازاة
التعر�ض لالعالم الغربي وقيمه ويرتابط مع درجة من التغري يف الثقافة
( .)54 ،52 ،43 ،41لذا ف�إن مظهر ال�رشه الع�صبي وانف�صاله عن احلال
الطبيعي �أمر يجب احلذر منه يف االطار الثقايف .مثالً ،يعترب الأكل املعاقب

ثقافيا الذي يليه ا�ستخدام م�سهالت حملية ال�صنع يف جزر املحيط الهادئ
�أمراً طبيعي ًا ويجب �أال يعترب حالة طبية ،لكن �إذا مت ا�ستخدام امل�سهالت
امل�صنوعة من الأع�شاب املحلية ذاتها �ضمن �إطار مر�ضي نف�سي منوذجي
ويف خارج �إطارها الثقايف ت�صبح عار�ض ا�ضطراب �أكل ( .)55 ،39قد
يعتمد اندفاع التحلي بنحافة اجل�سم على �إطار اجتماعي اقت�صادي �أي�ضاً.
فمثلاً يف املجتمعات التي ت�شهد انتقا ًال اجتماعي ًا اقت�صادياً ،تعترب النحافة
قيم ًا قد ي�ساعد يف احل�صول على وظيفة وي�ضمن جناح ًا مهني ًا (،42
�أمراً ّ
 .)57 ،56قليل من الرباهني ت�شري �إلى �أن املتغريات الثقافية يف املظهر لها
�أثر على ردة الفعل يف توقعات �سري املر�ض على املدى الطويل .يف الواليات
املتحدة يبدي مر�ضى ال�رشه الع�صبي الذين ينتمون �إلى �أقليات عرقية ردة
فعل م�شابهة للعالجات النف�سية كالأمريكيني الأوروبيني (.)58
كما يرتبط النهام والتطهري ب�شكل مت�ساو بني البلدان والأعراق املختلفة،
لكن التفا�صيل حول مظاهره تختلف باختالف الثقافات .فالن�ساء من
العرق الأ�سود قد يبدين �أكرث وزناً ،ولديهن خماوف �أقل من زيادة الوزن �أو
�شكل ج�سدهن والأكل ،ويظهر لديهن تاريخ �أقل تواتراً من ال�رشه الع�صبي،
�إال �أنهن يظهرن م�ستويات مت�شابهة من اعرا�ض االكتئاب واالعتالل مقارنة
مع الن�ساء من العرق الأبي�ض الذين يعانني الت�شخي�ص ذاته ( .)59ب�شكل
عام �إن الربط بني النهام والتطهري والبدانة وعدم االقتناع بالوزن �أو
ال�شكل واملر�ض النف�سي العام يتشابه بني املجموعات العرقية املختلفة
( .)61 ،60يف حني �أنه ما من حاجة �إلى تعديل �أي معايري ت�شخي�صية،
�إال �أن امل�ستويات املنخف�ضة للعالج بني الن�ساء من العرق الأ�سود اللواتي
يعانني ا�ضطراب النهام والتطهري ت�شري �إلى �رضورة توخي درجة حذر �أعلى
بني الأطباء ال�رسيريني ال�ضطرابات الأكل يف املجموعات العرقية غري
الأوروبية (.)59

عدم ثبات الفرتة الزمنية والتحوالت الت�شخي�صية
وجدت الدرا�سات الطوالنية املتابعة لفقدان ال�شهية وال�رشه الع�صبي �أن
ن�سبة ال ب�أ�س بها من املوا�ضيع تغري الو�ضع الت�شخي�صي �إلى ا�ضطراب �أكل
خمتلف ( .)67-62وبرزت التحوالت الت�شخي�صية ب�شكل �أكرث �شيوع ًا يف
�سنوات املر�ض الأولى وتتبع �سل�سلة انتقاالت متوقعة.والشائع انه أحيانا
ما يتغير فقدان الشهية العصبي إلى شراهة في األكل أو استعمال
املسهالتّ � .)72-68( .أما االنتقال ب�شكل معاك�س ،فيبقى �أقل �شيوعاً.
ويف حني يتطور لدى ثلث الأف��راد الذين مت ت�شخي�صهم يف البدء بفقدان
ال�شهية الع�صبي حالة من ال�رشه الع�صبي خالل خم�س �سنوات من املعاجلة،
ف�إن  %15-10فقط من �أولئك الذين يتم ت�شخي�صهم بال�رشه الع�صبي يتطور
لديهم فقدان ال�شهية الع�صبي ( .)72 ،70 ،68ويتطور لدى ن�سبة كبرية من
الأف��راد الذين يعانون ت�شخي�ص ًا �أولي ًا بال�رشه الع�صبي حالة من النهام
والتطهري �أو ا�ضطراب �أكل مل يحدد غري ذلك  .)68 ،65( EDNOSكما
ثمة حتوالت متعددة بني الفئات املحددة من ا�ضطراب الأك��ل وحاالت
 ،EDNOSحيث تظهر تلك الأخرية حالة متو�سطة يف الطريق �إلى ال�شفاء
(.)74 ،73 ،68
قد متتد �أي�ض ًا الت�شخي�صات �إلى العالقة بني ا�ضطرابات التغذية يف
الطفولة وا�ضطرابات الأكل يف املراهقة والبلوغ .كما جند ا�ضطراب الأكل
املقيد وفرط احلركة �أي�ض ًا لدى الأطفال واملراهقني الذين ينكرون �أي دافع
لهذا ال�سلوك من خالل اخلوف من زيادة الوزن ،ولكن يظهرون الحقا رهاب ًا
من الوزن ويتم ت�شخي�صهم با�ضطراب �أكل ( .)35 ،33 ،28
املجلة العاملية للطب النفسي
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الأه��م هو �أن �أقلية قليلة من احل��االت تظهر حت��والت متكررة من
الت�شخي�ص .فمثالً ،ن�صف الذين ينتقلون من حالة �أولية من فقدان ال�شهية
الع�صبي �إلى ال�رشه الع�صبي يختربون «معاودة» فقدان ال�شهية الع�صبي
خالل ب�ضع �سنوات ( .)70ي�شكل التحول الت�شخي�صي يف ا�ضطرابات الأكل
على املدى الطويل ،حيث يتغري الو�ضع الت�شخي�صي مرة �أو �أكرث لدى معظم
املر�ضى الذين ي�ستمر لديهم املر�ض ب�ضع �سنوات ( .)72 ،70 ،68من ناحية
�أخرى ،يتم ربط االكتئاب املرافق للمر�ض وادمان الكحول بعدم اال�ستقرار
الت�شخي�صي يف ا�ضطرابات الأكل (� .)68إذا نظرنا �إلى معدالت التحول هذه،
نرى من الوا�ضح �أن الت�شخي�صات املتتالية ت�شكل مراحل لال�ضطراب ذاته
بد ًال من كونها ا�ضطرابات منف�صلة.
من املحتمل �أن تكون الأمرا�ض الظاهرة امل�صاحبة واملتتالية يف
ا�ضطرابات الأكل املختلفة هى ا�صطناع يف تطبيق النظام ال�شامل لفئات
الت�شخي�ص املحدده حيث تتداخل الأمرا�ض النف�سية بع�ضها البع�ض .ففي
دليل  ICD-10و DSM-IVتعترب فئات ا�ضطراب الأكل املتباينة
ح�رصية ،لذا ال ميكن ت�شخي�صها يف الوقت ذاته� .إال �أنه ال ميكن احل�رص
يف الت�شخي�صات املت�سل�سلة ،وال ي�أخذ �أي من الدليلني امل�سار الطوالين يف
املر�ض النف�سي بعني االعتبار .ال �شك يف �أن هذا الواقع غري جمدٍ .فمن
ناحية ،يخلق انطباع منط بالغ التعقيد للمر�ض امل�صاحب املت�سل�سل ،ومن
ناحية �أخرى ،تفوته معلومات ت�شخي�ص م�ستقبلي هامة .مثالً ،بينّ البع�ض
�أن املر�ضى الذين يعانون ال�رشه الع�صبي ،ف�إن تاريخ ًا من فقدان ال�شهية
يرتبط بفر�صة �أقل من ال�شفاء وخطر �أكرب فى التحول �إلى فقدان ال�شهية
الع�صبي ( .)75وقد اقرتح البع�ض �أن ال�رشه الع�صبي يجب �أنيحدد كنمط
فرعي وفق ًا لتاريخ فقدان ال�شهية الع�صبي ( .)75وقد تتطلب �أحد احللول
اجلذرية مل�شكلة الأمرا�ض امل�صاحبة املت�سل�سلة غري املنتظمة قيوداً على
تغيريات خمتلفة لفئات الت�شخي�ص (مثالً ،قد ي�ستمر ت�شخي�ص فقدان ال�شهية
الع�صبي لب�ضع �سنوت بعد ا�ستقرار الوزن الطبيعي) �أو و�ضع فئة ا�ضطراب
�أكل �شاملة جتمع بني حاالت تتطابق مع املعايري املت�سل�سلة لفقدان ال�شهية
وال�رشه الع�صبي وتظهر مي ًال نحو مظاهر التغيري املتكررة.

ا�ضطرابات التغذية

�إطار اال�ضطرابات النف�سية (مثالً ،الذاتويه واالعاقة يف التعلم) واحلاالت
البدنية (النق�ص يف احلديد ،واحلمل) .يقرتح هنا وجوب �إعطاء ت�شخي�ص
با�ضطراب القطا وا�ضطراب ارجتاع الطعام ا�ستناداً على ال�سلوك وبغ�ض
النظر عن العمر (.)76

ا�ضطراب الأكل التجنبي واملقيد ARFID
مت اق�تراح ا�ضطراب الأك��ل التجنبي واملقيد  ARFIDليحل حمل
الفئة غري املحددة من ا�ضطراب التغذية يف الطفولة �أو مراحلها الأولى،
بالإ�ضافة �إلى �أن ت�شمل بو�ضوح حاالت من املراهقة والبلوغ تظهر مع
كميات غري كافية من الأكل حمفزة نف�سي ًا لأ�سباب تتعلق باخل�صائ�ص
البدنية �أو النتائج املقلقة من �أكل انواع حمددة من الطعام غري ت�أثريها
على الوزن وال�شكل اجل�سماين (.)76
يتداخل ا�ضطراب الأكل التجنبي واملقيد  ARFIDمع فقدان ال�شهية
الع�صبي من حيث الكمية املحددة من الطعام ونق�ص الوزن الناجت ،لكنه
يختلف يف املر�ض النف�سي والدوافع .وت�شمل هذه الأخرية �أنواع اجتنابية
من الطعام و�أكل �ألوان حمددة �أو القوام �أو ح�رص تناول الغذاء بكمية �صغرية
من �أنواع الأكل «الآمن» ملا يرتتب عن غري ذلك من نتائج �صحية .ال يرتبط
ا�ضطراب الأك��ل التجنبي واملقيد  ARFIDع��ادة با�ضطرابات كبرية
ل�صورة اجل�سد.
ومبا �أن املتغريات الطبيعية وا�سعة بني عادات الأكل بني الأطفال
والبالغني ،ف�إن التمييز بني احلاله الطبيعية وتلك غري ال�صحية �أمر غاية
يف الأهمية .وكقاعدة عامة ،يجب ت�شخي�ص هذا اال�ضطراب فقط حني يكون
الأكل التجنبي واملقيد �سبب ًا يف الغذاء غري املتكافئ الذي قد يتم ربطه
بت�أخر النمو لدى الأطفال ،والوهن وفقر الدم ونتائج طبية �أخرى يف �أي
من الفئات العمرية� ،أو النمو غري املتكافئ للجنني لدى املر�أة احلامل� .إن
املمار�سات الغذائية التي تعتمدها جمموعات وا�سعة من النا�س ،كالأكل
النباتي �أو ال�صوم الديني ،ال ت�شكل �أ�سا�س ًا للت�شخي�ص يف ا�ضطراب الأكل
التجنبي واملقيد .ARFID
تتطابق فئة ا�ضطراب الأكل التجنبي واملقيد  ARFIDاملقرتحة يف هذا
ال�سياق مع االجتاه العام ال�ضطرابات التغذية والأكل و�شمول كافة الفئات
العمرية يف ت�صنيفات الت�شخي�ص .كما تقدم نف�سها كفئة مالئمة لبع�ض
احلاالت التي تلقت �سابق ًا ت�شخي�ص ًا بـ”مل يحدد غري ذلك ”EDNOS
ومبا �أن ا�ضطراب الأكل التجنبي واملقيد  ARFIDمفهوم جديد نقرتح
�أن ي�ضاف �إلى دليل  ICD-11كفئة تتطلب املزيد من االختبار .وب�شكل
خا�ص نو�صي ب�إيالء املزيد من الأبحاث والدرا�سة لتحديد احلدود بني هذا
اال�ضطراب وبني فقدان ال�شهية الع�صبي ومنها مظاهر الرهاب املحددة
ثقافي ًا غري رهاب البدانة ،وبني ا�ضطراب  ARFIDورهابات حمددة.
كما ن�أمل ب�أن ي�شكل �إ�ضافة ا�ضطراب  ARFIDحافزاً للأبحاث حول
ا�ستمرارية مظاهر ا�ضطرابات الأكل والتغذية بني الطفولة والبلوغ.

ت�صنف ا�ضطرابات التغذية يف الطفولة ومراحلها الأولى وا�ضطرابات
الأك��ل يف املراهقة والبلوغ يف �أق�سام خمتلفة من دليل  ICD-10و
 .DSM-IVت�شمل ا�ضطرابات التغذية يف الطفولة ومراحلها الأولى
رف�ض الطعام والأكل االختياري (االبتداعي) ،وارجتاع الطعام مع �أو من
دون امل�ضغ� ،أو �أكل ا�شياء ال ت�ؤكل (ا�ضطراب القطا) .ي�شكو هذا الت�صنيف
من م�شاكل كبرية ال �سيما و�أنه ي�شمل �رشوط غري متجان�سة وحدود غري
وا�ضحة ال�ضطرابات الأكل و�رشطني �أقل �شيوع ًا و�أكرث حتديداً تطر�أ لدى
الأطفال والبالغني (.)77 ،76
مت اقرتاح ت�صنيفات بديلة ال�ضطرابات التغذية ،ملحاولة حتديد مفاهيم
الفئة غري املتجان�سة هذه �ضمن من �أربع �إلى �ست فئات حمددة ()80-78
و�/أو الت�شديد على الإطار الرتابطي بني التغذية وموفر الرعاية الأولية ( ،80ا�ضطراب القطا
 .)81تكمن امل�شاكل يف �أن الأمناط الفرعية املحددة ترتك عدداً من املظاهر
ال�رسيرية غري امل�صنفة ويحتاج بع�ضها �إلى تخ�صي�ص م�سببات خا�صة
يو�صف القطا على انه ا�شتهاء �أكل مواد غري غذائية ال ت�ؤكل ،كالرتاب
باال�ضطرابات تكون متعددة الأوجه .نتيجة لذلك� ،أي ًا من تلك املقرتحات مل �أو الطب�شور �أو احلديد �أو الأغرا�ض البال�ستيكية ،ال�شعر �أو الرباز .ي�شمل دليل
يتم قبوله .تت�ضح ال�صورة يف ا�ضطرابات القطا وارجتاع الطعام ،وهما  ICD-10و DSM-IVا�ضطراب القطا من بني اال�ضطرابات التي تبد�أ
متالزمتان خمتلفتان ن�سبياً .لكن كل منهما عادة يظهر لدى البالغني ويف يف الطفولة واملراهقة ،بينما تكون مظاهره مرموز لها يف مكان �آخر (مث ًال
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يف اال�ضطرابات التي مل حتدد غري ذلك  .)EDNOSومبا �أن ا�ضطراب
القطا يظهر �أو ًال يف البلوغ يف الكثري من احلاالت ،نقرتح �أنه ما من �رشط
عمري عند حتديد هذا الت�شخي�ص ( .)76يتطلب اال�ضطراب فقط ت�شخي�ص ًا �إذا
كان حاداً وي�ؤدي �إلى نتائج �ضائرة (مثالً ،الت�سمم من املعادن �أو التهاب
طفيلي) ،وال يحدث ب�شكل ح�رصي خالل الأح��داث املرفو�ضة اجتماعي ًا
(مث ًال العادات الدينية) �أو املمار�سات املقبولة ثقافي ًا (مث ًال �أكل الطني يف
نيجرييا) وال يتم �رشحه ب�شكل كامل من خالل ا�ضطراب نف�سي �آخر (مثالً،
الذهان �أو ا�ضطراب الو�سوا�س القهري) .كما يح�صل �أكل املواد غري الغذائية
يف حاالت احلمل ويجب �أن ت�شخ�ص الن�ساء احلوامل با�ضطراب القطا �إال �إذا
كانت تتخطى احلاله الطبيعية �أو ت�سبب خماوف حول ال�صحة.

ا�ضطراب ارجتاع الطعام
ي�صف ا�ضطراب ارجت��اع الطعام عملية بلع الأك��ل وا�سرتجاعه من
املريء ثم م�ضغه جمدداً �أو بزقه .وقد �شمل دليل  ICD-10وDSM-
 IVعليه حتت ا�سم ا�ضطراب ا�سرتجاع الأكل .ومبا �أن ا�ضطراب ا�سرتجاع
الأكل �شائع لو�صف عملية نف�سية ت�شمل �أفكار متكررة ،نقرتح تغيري اال�سم
�إلى «ا�ضطراب ارجتاع الطعام « لتفادي االرتباك .مت ت�صنيف ا�ضطراب
ارجتاع الطعام �سابق ًا يف ق�سم اال�ضطرابات التي تبد�أ ب�شكل خا�ص يف
الطفولة� ،إال �أنه كثرياً ما ي�سرتعي االنتباه يف البلوغ .لذا يجب ت�شخي�صه
من دون و�ضع قيود عمرية (.)76

ا�ضطرابات الأكل التي مل حتدد غري ذلك EDNOS
تطور جمال ا�ضطرابات الأكل حول مفاهيم فقدان ال�شهية الع�صبي
وال�رشه الع�صبي .لكن معايري دليل  DSM-IVتطبق لدى املر�ضى الذين
يطلبون الرعاية ال�ضطرابات الأكل ،التي يعد �أكرثها �شيوع ًا ا�ضطرابات
الأكل التي مل حتدد غري ذلك  .EDNOSويف حني تعترب ن�سبة املر�ضى
امل�شخ�صون بـ EDNOSم�ستقرة عرب االعداد والفئات العمرية املختلفة،
ف�إن ن�سبة  %60من املر�ضى الأطفال واملراهقني والبالغني يخ�ضعون
لعالج ا�ضطرابات الأك���ل امل�صنفة با�ضطرابات -82( EDNOS
 .)84يف دليل  ICD-10تنف�صل هذه اال�ضطرابات بني فقدان ال�شهية
الع�صبي الال منوذجي وال�رشه الع�صبي الال منوذجي وا�ضطرابات األكل
الأخرى ،وا�ضطراب �أكل مل يحدد غري ذلك .لكن ذلك ال يح�سن واقع الأمر،
فالت�شخي�صات بفقدان ال�شهية الال منوذجي وال�رشه الال منوذجي ال تتمتع
مبوثوقية ميكن االعتماد عليها بينما ال يزال  %40من املر�ضى يح�صلون
على ت�شخي�ص ا�ضطراب «�آخر» �أو «غري حمدد» (.)82كما يح�صل ارتباك
يف معنى «فقدان ال�شهية الع�صبي الال منوذجي» .ففي دليل ICD-10
يتم تعريف فقدان ال�شهية الع�صبي الال منوذجي كحالة ت�شبه فقدان ال�شهية
الع�صبي لكن ال ت�ستويف املعايري الت�شخي�صية كلها (مثالً ،انقطاع للطمث
�أو درجة كافية من خ�سارة الوزن) .ويرد يف املن�شورات حول هذا املو�ضوع
م�صطلح «فقدان ال�شهية الع�صبي الال منوذجي» ب�شكل ح�رصي �أكرث لو�صف
ا�ضطراب الأكل الذي يرافقه انخفا�ض كبري بالوزن يف ظل غياب خماوف
من �شكل اجل�سد �أو وزنه ( .)86 ،85لهذه الأ�سباب ،ن�ستخل�ص �أن دليل
 ICD-10ال يتمتع بالفائدة ذاتها كدليل .DSM-IV
يكمن �سبب امل�شاكل احلالية يف املعايري املحددة ال�ضطرابات الأكل،
كفقدان ال�شهية وال�رشه الع�صبي ،التي تعد �ضيقة جداً وجامدة .بالفعل ف�إن

تو�صيفات ا�ضطرابات الأكل �شاذة بع�ض ال�شيء �إذ �أنها تتطلب ا�ستيفاء
كافة املعايري بد ًال من حد �أدنى من قائمة طويلة من الأعرا�ض .فمثالً،
يتطلب ت�صنيف نوبة اكتئابية وجود خم�سة �أعرا�ض من �أ�صل ت�سعة� ،إال
�أن ت�شخي�ص فقدان ال�شهية يتطلب ا�ستيفاء �أربعة من �أربعة �أعرا�ض (الوزن
الناق�ص ،اخل��وف من زي��ادة ال��وزن� ،صورة اجل�سد ،االنزعاج وانقطاع
الطمث)� .إن هذه ال�رشوط القا�سية تعني �أنه مع غياب �أي من الأعرا�ض
يتم ت�شخي�ص املري�ض با�ضطراب مل يحدد غري ذلك  EDNOSحتى و�إن
كانت املظاهر التي تتجلى ت�شبه تلك الظاهرة يف فقدان ال�شهية الع�صبي
النموذجي .تت�ألف ن�سبة كبرية من ا�ضطرابات  EDNOSمن حاالت
دون العتبة .وت�شمل الأنواع ال�شائعة منها فقدان ال�شهية الع�صبي من دون
انقطاع الطمث ،وفقدان ال�شهية من دون خوف زيادة الوزن ،وفقدان ال�شهية
الع�صبي الذي ال ي�ستويف معيار خ�سارة ال��وزن ،وال�رشه الع�صبي الذي
يتخلله تطهري غري مو�ضوعي (�أي الذي ال ي�شمل كميات من الطعام تكون
�أكرب بكثري مما يتناوله معظم النا�س) ،وال�رشه من دون التطهري (ا�ضطراب
النهام) ،وال�رشه من دون النهام (ا�ضطراب تطهري الأكل) وال�رشه الع�صبي
وال�سلوكيات التعوي�ضية التي حتدث فى �أقل من مرتني يف �أ�سبوع �إلى
ثالثة �أ�شهر ( .)84 ،29مثالً ،ففي ا�ضطرابات الأكل يف العيادة اخلا�صة،
ت�شكل حاالت فقدان ال�شهية وال�رشه الع�صبي دون العتبة حوايل  83%من
اال�ضطرابات التي مل حتدد غري ذلك .)84( EDNOS
�إن ت�شخي�ص معظم املر�ضى با�ضطرابات مل حتدد غري ذلك ال يقدم �أي
م�ساعدة وذلك لعدة �أ�سباب� .أوالً ،ت�شكل جمموعة املر�ضى املحدد ت�شخي�صهم
با�ضطرابات مل حتدد غري ذلك  EDNOSجمموعة متغايرة اخلوا�ص ب�شكل
كبري ،حيث تختلف مظاهر املر�ض وتوقعات �سري املر�ض والقبول اجل�سدي
ونتائج العالج ( .)84 ،37ثانياً� ،إن معظم حاالت اال�ضطراب الذي مل يحدد
غري ذلك ت�شكل مرحلة ا�ضطراب �أكل لدى الأفراد الذين ي�ستوفون معايري
فقدان ال�شهية �أو ال�رشه الع�صبي يف �أوقات �أخرى ( .)73 ،29ثالثاً� ،إن الطابع
املتبقي لهذه الفئة يعك�س �ضمني ًا �أنه ا�ضطراب �أقل حدة .يتعار�ض هذا الأمر
مع ما مت تبيانه من حدة و�صفات م�ضعفة وتوقعات ب�سري املر�ض غري
متفائلة والتي ت�شمل الوفاة با�ضطراب مل يحدد غري ذلك (� .)88 ،87أخرياً
ف�إن هذه اال�ضطرابات ( )EDNOSال تداعيات حمددة لها يف اختيار
العالج �أو توفري الرعاية .وقد ح�صلت الكثري من املحاوالت لتقدمي عالج
“حتول الت�شخي�ص” يكون فعا ًال ملعظم ا�ضطرابات الأكل �إال �أن الرباهني
التي مت ن�رشها يف هذا العالج ت�ستثني ا�ضطرابات الأكل التي يرافقها وزن
ناق�ص وبالتايل تتالءم مع فئة �أو�سع من ال�رشه الع�صبي ( .)12مت اعتماد
مقاربة مماثلة يف جتارب �رسيرية �أخرية حول ال�رشه الع�صبي ،وقد �شملت
ا�ضطرابات مل حتدد غري ذلك �شبيهة بال�رشه ( .)13-15ن�ستخل�ص من ذلك
�أن اال�ستخدام امل�ستمر وال�شائع لهذا الت�صنيف غري مفيد ال بل قد يكون
م�رضاً .قدمت بع�ض املقرتحات حلو ًال خلف�ض االعتماد على هذا الت�صنيف.
و�شمل معظمها تو�سيع املعايري الت�شخي�صية لفقدان ال�شهية وال�رشه الع�صبي
لكي تت�ضمن ن�سب حاالت ت�شخ�ص حالي ًا با�ضطرابات  .EDNOSوت�شمل
هذه املقرتحات :تخفي�ض متطلبات انقطاع الطمث ،وتو�سيع معيار الوزن
الناق�ص ومتطلبات اخلوف من زيادة ال��وزن .وت�شمل مقرتحات تو�سيع
معايري ال�رشه الع�صبي خف�ض تواتر متطلبات النهام وال�سلوك التعوي�ضي،
وخف�ض «مو�ضوعية» النهام (معيار وجوب �أن يت�ضمن النهام �أكل كميات
كبرية ج��داً من الطعام) .وقد وج��دت الدرا�سات الأولية لدى املراهقني
والبالغني �أن حذف معيار مو�ضوعية النهام له الت�أثري الأكرب يف خف�ض
ا�ستخدام الفئة املتبقية ( .)84 ،29ووفق ًا لدرجة االت�ساع ،ف�إن الفئات
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امللحقه ميكنها خف�ض ا�ستخدام ت�صنيف اال�ضطرابات التي مل حتدد غري
ذلك ب�شكل معتدل (� )89 ،68أو حتى �إلغاءها (.)90
� ّأما املجموعة الأخرى من املقرتحات ،فت�شمل اعتماد فئات ت�شخي�صية
�أكرث تف�صيالً .وجند فيها دعم ًا �أكرب لتقدمي ا�ضطراب النهام (.)92 ،91
وت�ضمن فئات �إ�ضافية مقرتحة كاضطراب التطهري ( )93ومتالزمة الأكل
لي ًال ( .)94فيما ت�ضم �إحدى الفئات املختلطة املقرتحة من حاالت ا�ضطراب
الأكل التي تتميز بخ�صائ�ص كل من فقدان ال�شهية وال�رشه الع�صبي لتحدد
احلاالت التي ال تتوافق ب�سهولة مع ا�ضطراب �أكل واحد (� .)95أخرياً مت تقدمي
مقرتح ي�ضم تو�سيع املتطلبات ال�صارمة التي حتدد الأعرا�ض ال�رشطية
لإعطاء ت�شخي�ص وتقرتح قائمة من الأعرا�ض التي يجب �أن تتوفر �أحدها �أو
كلها ال�ستيفاء معيار الت�شخي�ص (.)96
يف حني �أن املقرتحات �أع�لاه تبدو �أنها تراعي ح�سا�سية املعايري
ويظهر كل منها ب�أنه �سيحد من احلاجة �إلى الت�شخي�ص با�ضطرابات مل
يحدد غريها � ،EDNOSإال �أنه من ال�صعب �أن نقدر ت�أثريها على النواحي
املجمعة من املقرتحات املختلفة .ثمة بع�ض امل�شاكل �أي�ض ًا يف اعتماد
املقرتحات ب�شكل كلي .فمثالً ،ي�شكل نظام الت�صنيف البديل الذي اقرتحه
هيبيرباند وبوليك ( )96انطالقة قوية نظري ًا من الت�صنيف القائم ،من خالل
�إلغاء �رضورة ظهور كافة الأعرا�ض ،لكنه يركز فقط على فقدان ال�شهية
الع�صبي وي�شمل �أعرا�ض ًا غري حمددة ن�سبي ًا كاالنفعالية واملزاج االكتئابي
يف توجيه الت�شخي�ص ،مما يثري خماوف حول قدرته على التمييز بني
نف�ضل جمموعة تقدمي ا�ضطراب النهام
اال�ضطرابات من جمموعات �أخرىّ .
كفئة �إ�ضافية حمددة وتو�سيع ملحوظ ملعايري الت�شخي�ص ،وفق ًا ملا اقرتحه
وال�ش و�سي�سكو ( ،)97وهو ما برهن على فاعلية يف �إلغاء ا�ستخدام فئة
اال�ضطرابات التي مل حتدد غري ذلك ( )90ويتنا�سق مع االجتاهات الأخرية
يف من�شورات التجارب ال�رسيرية (جدول .)1
من غري الوا�ضح ما �إذا كانت �أهمية ا�ضطراب التطهري �أو متالزمة
الأكل لي ًال �ست�ستمر حني يتم تو�سيع معايري فقدان ال�شهية الع�صبي وال�رشه
الع�صبي وا�ضطراب النهامّ � .أما الدليل املتوفر الآن ،في�شري �إلى �أن معظم
الأفراد الذين يعانون ا�ضطراب التطهري يعانون نهام ًا �شخ�صي ًا لذا ف�إن
�إزالة �رشط ا�ستهالك كميات �ضخمة من الطعام خالل النهام قد يكون كافي ًا
لت�صنيف معظم الأفراد �ضمن ال�رشه الع�صبي والذي ال يختلف عن ا�ضطراب
التطهري فيما يخص االعتالل واال�ستجابة للعالج ( .)98 ،12ميكن و�ضع
معظم حاالت متالزمة الأكل لي ًال �ضمن فئة وا�سعة من ا�ضطراب النهام.
يبقى م�س�ألة احلاالت التي تتغري مظاهرها ب�شكل متواتر وت�ستويف معايري
تعاقبية ال�ضطرابات �أكل خمتلفة .وفق ًا ملقرتحات فايربرن ( ،)95ندعم
ا�ستخدام فئة خمتلطة .لكن ولتفادي التكرار عند التطبيق �إلى جانب فئات
حمددة ،نقرتح االحتفاظ بهذه الفئة لال�ستخدام يف احلاالت احلادة التي
ت�ستويف معايري فقدان ال�شهية وال�رشه الع�صبي � ّإم��ا ب�شكل متزامن �أو
تعاقبي .ميكننا تعريف هذه الفئة مب�صطلح «الفئة اجلامعة» الأكرث مالءمة
بد ًال من «املختلطة».

فقدان ال�شهية الع�صبي
فقدان ال�شهية الع�صبي هو ا�ضطراب �أكل منوذجي مت حتديد و�صفه
يف القرن التا�سع ع�رش ( .)100 ،99يرد تو�صيف لهذا اال�ضطراب يف دليل
 ICD-10و ، DSM-IVوهو حمدد �ضمن �أربعة معايري ،ت�ستخدم
كلها يف الت�شخي�ص .وتعد ثالث منها �أ�سا�سية يف النظامني :وزن منخف�ض
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(م�ؤ�رش كتلة اجل�سم � BMI<17.5أو وزن �أقل من  %85وفق ًا للطول ،والعمر
واجلن�س)� ،صورة اجل�سد امل�ضطربة وانقطاع الطمثّ � .أما املعيار الرابع،
فيختلف بني الت�صنيفني :ففي دليل  ،ICD-10يعد ال��وزن املنخف�ض
املحدد ذاتي ًا من خالل التقيد الغذائي و�/أو �سلوك التطهير �رشطاً؛ � ّأما يف
 ،DSM-IVفيعد اخلوف ال�شديد من زيادة الوزن �أو البدانة �رشطاً .يف
 ،DSM-IVينق�سم فقدان ال�شهية الع�صبي �أكرث باجتاه منط فرعي من
النهام والتطهري.
القت هذه الت�صنيفات انتقادات لعدة �أ�سباب� .أوالً� ،إن ا�شرتاط وجود
املعايري الأربعة ي�ستثني ن�سبة كربى من املظاهر ال�رسيرية التي تتوافق
مع منوذج فقدان ال�شهية الع�صبي .بينما القى ا�شرتاط انقطاع الطمث
ووزن منخف�ض حتى العتبة ،ورهاب البدانة انتقادات على الأ�سا�س ذاته.
ثانياً� ،إن هذه املعايري ال تراعي املتغريات الثقافية؛ فاخلوف من زيادة
الوزن قد �سجل يف جمموعات �أ�صغر غري منتمية �إلى الثقافة الغربية .ثالثاً،
قدم البع�ض تعليالت ب�أن معايري التو�سيع ت�ستثني فرط احلركة ،وهو �أحد
املالمح الظاهرة يف جتليات فقدان ال�شهية الع�صبي ( .)96وتظهر م�شاكل
معايري الت�شخي�ص يف حقيقة �أن معظم التجارب ال�رسيرية ا�ستخدمت معايري
�إ�ضمام �أو�سع ،ال �سيما تو�سيع معايري الوزن وانقطاع الطمث (جدول .)1
�سنقوم �أو ًال مبراجعة �أ�سباب الإبقاء �أو �إلغاء معيار ما وننتقل �إلى املفهوم
الت�شخي�صي واملقرتحات املقدمة للمراجعة.
يعرف انقطاع الطمث ب�أنه انقطاع النزيف ال�شهري لثالثة �أ�شهر متتالية،
ّ
وهو �أحد املالمح ال�شائعة يف فقدان ال�شهية الع�صبي التي ترتبط ب�شكل
وثيق مع الوزن الناق�ص والتمرين املفرط والكثري من تداعيات توقعات
�سري املر�ض يف الكثافة املعدنية للعظام ونتائج اخل�صوبة .لكن العديد من
الوقائع جتعل من انقطاع الطمث م�شكلة يف اعتباره معياراً ت�شخي�صياً� .أوالً،
ال يطبق على الفتيات قبل بدء العادة ال�شهرية �أو على الن�ساء بعد توقفها �أو
الن�ساء اللواتي يتعاطني �أدوية هرمونية والرجال .وقد اقرتح دليل ICD-
 10معادلة للذكور يف اال�ضطراب الهرموين تتجلي يف «خ�سارة االهتمام
اجلن�سي والعجز اجلن�سي» ،وهو نادراً ما يتم تقييمه �أو تتناوله الأبحاث،
وما ال تت�ضح م�ساهمته الت�شخي�صية .ثانياً� ،إن �أقلية كبرية من الن�ساء
(� 5إلى  %25يف العينات ال�رسيرية) اللواتي كنا لي�ستوفني معايري فقدان
ال�شهية الع�صبي ويتطلنب رعاية �رسيرية حت�صل لديهن العادة ال�شهرية
وهن بالتايل ي�صنفن �ضمن ا�ضطرابات مل حتدد غري ذلك .EDNOS
ثالثاً� ،إن �رشط انقطاع الطمث ثالثة �أ�شهر متتالية يتداخل مع الت�شخي�ص
الدقيق والعالج الزمني املالئم .ثمة اتفاق عام ب�أن انقطاع الطمث يجب �أال
يكون �أحد �رشوط الت�شخي�ص با�ضطراب فقدان ال�شهية الع�صبي ،لكن يجب
ت�سجيله ال �سيما و�أنه قد يكون م�ؤ�رشاً على حدة اال�ضطراب وي�ساعد يف
التمييز بني النحافة ال�صحيحة وا�ضطراب فقدان ال�شهية الع�صبي (.)101
يعد معيار الوزن املنخف�ض كأحد مالمح فقدان ال�شهية الع�صبي ،غري �أن
ميزاته املحددة �سبق �أن متت مناق�شتها .وال ي�ستويف عدد ملحوظ من الن�ساء
اللواتي يتوافقن مع منوذج فقدان ال�شهية الع�صبي ب�شكل �ضيق مع معيار
الوزن وم�ؤ�رش كتلة اجل�سم �( BMI<17.5أو وزن �أقل من  %85من املتوقع
ن�سبة للعمر �أو الطول) ويتم ت�صنيفهن حتت ا�ضطرابات  .EDNOSوفق ًا
لتكوين اجل�سد ،ف�إن العتبة املحددة �أعاله للوزن الناق�ص قد تعترب عالية جداً
�أو منخف�ضة جداً يف حاالت فردية .لذا فقد اقرتح البع�ض تو�سيع هذه العتبة
و�/أو تركها للحكم ال�رسيري ( .)www.dsm5.orgويتمتع هذا االقرتاح
ب�أف�ضلية �أنه يخف�ض ا�ستخدام فئة ا�ضطرابات  EDNOSالتي ال ت�ساعد،
لكنه يخاطر يف خ�سارة املو�ضوعية يف الت�شخي�ص وفقدان معلومات هامة.

وقد ظهر الوزن الناق�ص ب�شكل متكرر كم�ؤ�رش قوي لتوقعات �ضعيفة ب�سري
املر�ض والوفاة ( )105 – 102وي�ستخدم ب�شكل روتيني كم�ؤ�رش لعالج
املر�ضى الداخليني .نقرتح تو�سيع معيار الوزن الناق�ص يف تعريف املنظمة
العاملية لل�صحة للوزن الناق�ص ( )BMI<18.5و�إتاحة املجال للحكم
ال�رسيري ،وت�سجيل تاريخ من الوزن الناق�ص احلاد (مث ًال )BMI<14.0
ك�رشط حول �شدة احلالة (مع وزن منخف�ض لدرجة خطرة) .يع ّد الوزن
املنخف�ض عار�ض لفقدان ال�شهية الع�صبي فقط يف حال كان نتيجة �سلوك
غذائي فردي ال نتيجة عوامل �أخرى كاحلالة الطبية �أو عدم توافر الطعام.
يف حني ي�شرتط دليل  DSM-IVاخلوف املميت يف زيادة الوزن
لت�شخي�ص فقدان ال�شهية الع�صبي ،ي�شمل دليل  ICD-10خوف ًا من البدانة
حتت معيار ت�شوه �صورة اجل�سد .ولعل املناق�شة الطبية قد تناولت هذا
املعيار �أكرث من غريه .ف�رشط اخلوف من البدانة يطرح جدلية من وجهة
النظر التطورية والثقافية .من الناحية التطورية ،نادراً ما تتم اال�شارة �إلى
اخلوف من زيادة الوزن بني الأطفال وقد يحتاج �إلى قدرة على التحليل
التجريدي الذي يظهر فقط خالل املراهقة ( .)32وقلي ًال ما ت�شري الن�ساء ،عرب
الثقافات املختلفة ،واللواتي كان ليتم ت�شخي�صهن بفقدان ال�شهية الع�صبي
النموذجي ،يف الثقافات غري الغربية� ،إلى خوف من البدانة ك�سبب لتجويع
الذات ( .)106 ،48حتى يف البلدان الغربية ،ف�إن قلة قليلة من املر�ضى
ت�شري �إلى خوف من زيادة الوزن ويتم ت�صنيفها حتت ا�ضطراب EDNOS
( .)106-108وقد متت �أي�ض ًا الإ�شارة �إلى �أن رهاب البدانة عادة ما يظهر
خالل ا�ستعادة ال��وزن الطبيعي لدى املر�ضى الذين كانوا �سبق �أن نفوا
ال�شعور باخلوف من زيادة الوزن (� .)51أما االعتمادية على التطور والثقافة
ومراحل املر�ض ،فتتعار�ض مع فائدة رهاب الوزن كمعيار ت�شخي�صي .لكن
بع�ض التعليالت �أ�شارت �إلى �أن اخلوف من زيادة الوزن جزء من املر�ض
النف�سي يف فقدان ال�شهية الع�صبي ( .)109نقرتح هنا تو�سيع هذا املعيار
لي�شمل االن�شغال بالوزن وال�شكل ،واالن�شغال بالطعام والغذاء وال�سلوكيات
امل�ستمرة التي يراد منها خف�ض ا�ستهالك الطاقة �أو زيادة ات�ساع الطاقة.
يعد ا�ضطراب �صورة اجل�سد ناحية وا�ضحة يف فقدان ال�شهية الع�صبي وهو
�رشط يف كال الدليلني  ICD-10و .DSM-IVوتت�ضمن وجهة نظر
الفرد جل�سده �أو �أجزاء منه ك�أنها �أكرب من احلقيقة ونق�ص يف حتديد خطر
نق�ص الوزن .عادة ما ي�سبق ا�ضطراب �صورة اجل�سد �أعرا�ض �أخرى وتكت�سي
ا�ستمراريته عند ا�ستعادة الوزن الطبيعي �أهمية يف توقعات �سري املر�ض.
قدمت تو�صيات حمدودة يف �إعادة �صياغة هذا املعيار لدليل DSM-5
ونوافق على االحتفاظ بهذا املعيار كما هو .فحاالت الأكل املقيد التي
ال تتعلق ب�صورة اجل�سد املتعلقة مبر�ض نف�سي قد جتد ت�صنيف ًا �أف�ضل
كا�ضطراب الأكل التجنبي واملقيد .ARFID
من ناحية �أخرى ي�شكل فرط الن�شاط �أحد املالمح التي تظهر يف حاالت
خمتلفة من فقدان ال�شهية الع�صبي وهي م�ؤ�رش فا�صل من �أ�سباب �أخرى
لتجويع الذات .ال يرد فرط الن�شاط بني املعايري الواردة يف دليل ICD-
� 10أو  .DSM-IVوقد متت التو�صية ب�إ�ضافته ك�أحد امل�ؤ�رشات ال�سلوكية
يف فقدان ال�شهية الع�صبي ( .)96لكن ومبا �أن فرط الن�شاط متواجد �أينما
كان ويف كافة احلاالت التي كانت لت�صنف ب�أنها فقدان ال�شهية الع�صبي
وقد يعتمد جتليه على مرحلة املر�ض ،نقرتح �إ�ضافته كمعيار داعم ،وقد
ي�ساعد يف التمييز بني فقدان ال�شهية الع�صبي واحلاالت الطبيعية يف الوزن
الناق�ص احل ّدي.
ي�شمل دليل  DSM-IVت�صنيف فقدان ال�شهية الع�صبي �إلى النمطني
الفرعيني؛ النهام والتطهري وفق ًا لوجود �سلوك النهام والتطهري .وقد مت

توجيه انتقادات لهذين النمطني الذين ع��ادة ما يظهران يف املراحل
التطورية للمر�ض ذاته وبالتايل ال يتنب�آن بالنتيجة ب�شكل متناسق (.)69
يف حني �أن الأطفال واملراهقني ال�صغار عادة ما يبدون �أعرا�ض مقيدة من
�سلوك النهام والتطهري الذي يتطور لدى الأغلبية يف مراحل الحقة .تبني �أن
�سلوك التطهري يتنب�أ بنتائج قليلة يف بع�ض الدرا�سات لكن لي�س يف جميعها
( .)110 ،105 ،69يتميز ا�ضطراب النهام والتطهري يف فقدان ال�شهية
الع�صبي مبعدل �أعلى من التحول الت�شخي�صي مع ال�رشه الع�صبي (.)70 ،68
وبهدف تفادي التغريات املتكررة يف الت�شخي�ص ،نقرتح ت�صنيف ا�ضطراب
النهام والتطهري يف فقدان ال�شهية الع�صبي على �أنها ا�ضطراب جامع� .إن
الفئة املقرتحة من «ا�ضطراب الأكل اجلامع» تت�ضمن حاالت مت ت�صنيفها
كفقدان ال�شهية الع�صبي ومنط النهام والتطهري بالإ�ضافة �إلى حاالت تظهر
�أعرا�ض قهمية و�رشه �رسيرية تعاقبية مهمة.

ال�رشه الع�صبي
ورد التو�صيف لل�رشه الع�صبي للمرة الأولى عام  1979كمتغري من
فقدان ال�شهية الع�صبي ( ،)111وبعدها بقليل مت القبول به كت�شخي�ص
منف�صل .يف دليل  ICD-10و ، DSM-IVيتم تعريف ال�رشه الع�صبي
من خالل معايري ثالثة :النهام املتكرر ،ال�سلوك التعوي�ضي املتكرر،
االن�شغال بالوزن �أو ال�شكل ،وكلها �رشوط يجب �أن تتوافر عند الت�شخي�ص.
ب�شكل عام ،يعترب ال�رشه الع�صبي فئة �صاحله ()112لالستخدام يف
املمار�سة ( ،)113ويتميز عالجه بقاعدة وا�سعة من الدليل ( .)114غري
�أن النواحي املختلفة من معيار النهام القت انتقادات جلعل الت�شخي�ص
�أكرث تقييداً والت�سبب بت�صنيف ن�سبة �ضخمة من املر�ضى الذين يعانون
م�شاكل ت�شبه ال�رشه �ضمن ا�ضطرابات مل حتدد غري ذلك � .EDNOSإن
احلاجة �إلى فئة ت�صنيف �أو�سع تتبادر يف من�شورات التجربة ال�رسيرية حيث
ت�ستخدم ثمان من �أ�صل �أحد ع�رش جتربة �رسيرية معايري وا�سعة (جدول .)1
� ّأما الناحيتان من التو�صيف الذي مت تو�سيعهما يف هذه التجارب وجرت
مناق�شتهما يف املن�شورات ،فهو كمية الأكل الذي يتم ا�ستهالكها يف نوبات
النهام ووترية �سلوك النهام والتطهري.
ننظر �أوال �إلى كمية الطعام التي يتم تناولها .يحدد كل من دليل ICD-
 10و DSM-IVالنهام فقط عند ا�ستهالك كمية كبرية غري اعتيادية من
الطعام دفعة واحدة ،وفقدان ال�سيطرة على الأكل (على �سبيل املثال ،ي�شعر
الفرد انه غري قادر على التوقف عن الأكل �أو احلد من كمية �أو نوع من
الطعام) .ومع ذلك ،فقد �أ�شارت بع�ض التقارير �إلى �أن العديد من املر�ضى
يتناولون كميات من املواد الغذائية التي قد تظهر لأي �شخ�ص �آخر ب�أنها
كميات عادية ،ولكنها بالن�سبة لهم كبرية جدا ( .)116 ،115و�صفت نوبات
الأكل التي ي�صاحبها فقدان لل�سيطرة الذاتية والتي ال تنطوي على تناول
كمية كبرية غري اعتيادية من املواد الغذائية بالنهام «ال�شخ�صي» (.)117
وقارن عدد من الدرا�سات املر�ضى الذين يعانون من النهام «ال�شخ�صي»
و «املو�ضوعي» ووجدت � ّإما قلي ًال �أو �أي ًا من االختالفات ال�رسيرية بينهما
(.)121 ،118 ،116
ويف حني قد ترتبط نوبات النهام املو�ضوعية مع ارتفاع م�ؤ�رش كتلة
اجل�سم ( ،)119 ،116واالندفاع ( ،)118ف�إن نوبات النهام ال�شخ�صية
واملو�ضوعية تبني وج��ود منط مماثل من االعتالل امل�شرتك للأمرا�ض
النف�سية ( ،)122 ،118 ،116وهي مرتبطة مب�ستويات مماثلة من طلب
الرعاية ( )119 ،116وتتميز با�ستجابة مماثلة للعالج ( .)120 ،12ت�شري
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املن�شورات �إلى �أن التجربة ال�شخ�صية من فقدان ال�سيطرة على الأكل هي ا�ضطراب النهام

ال�سمة الأ�سا�سية املميزة للنهام املرتبط بالأمرا�ض النف�سية ونوعية احلياة،
بغ�ض النظر عن كمية الطعام التي يتم تناولها ،يف كل من البالغني (،122
 )123والأطفال ( .)124لذلك ،فقد اقرتح �أنه ينبغي �إزالة �رشط ا�ستهالك
كمية كبرية من امل��واد الغذائية على نحو غري عادي (� .)119 ،116إن
�إ�سقاط هذا ال�رشط هو التعديل الوحيد الذي يقلل ب�شدة ا�ستخدام ت�صنيف
اال�ضطرابات التي مل حتدد غري ذلك  EDNOSوي�سمح بت�صنيف معظم
املظاهر ال�شبيهة با�ضطراب ال�رشه املر�ضي ب�أنها �رشه مر�ضي ع�صبي
(.)90 ،84 ،29
من ناحية �أخرى ،تعترب معايري الت�شخي�ص التي تتناولة وترية النهام
والتطهري التي ي�شرتطها الت�شخي�ص جانب ًا مثرياً �أي�ض ًا للجدل .فهذا املعيار
يتناوله كل من الدليلني ب�شكل خمتلف ،ويف حني يفر�ض دليل ICD-
� 10أن يكون �سلوك النهام والتطهري وال�سلوك التعوي�ضي متكرراً ،ف�إن
دليل  DSM-IVي�شرتط م�ستوى �أدنى من التكرار لنوبتي نهام وتطهري
فى الأ�سبوع على مدى ثالثة �أ�شهر .وعلى الرغم من التوافق العام على �أن
الت�شخي�ص يجب �أال يطبق يف حاالت ال تتكرر فيها نوبات النهام� ،إال �أنه ما
من دليل ي�شجع اعتماد عدد حمدد من التكرار ،ال بل يقرتح معظم الباحثني
واالطباء ال�رسيريني �إزالة هذا املعيار �أو تخفي�ضه (.)125
مبا �أن ما من اختالفات تذكر بني الأفراد الذين يختربون نوبتي نهام
�أو �أكرث مقارنة بالذين يعانون نوبة واحدة يف الأ�سبوع ( ،)126ف�إن خف�ض
�أو تو�سيع معيار الوترية يبدو �رضورياً .وعلى الرغم من �أن خف�ض متطلبات
الوترية �إلى مرة يف الأ�سبوع وحده له ت�أثري ب�سيط ن�سبياً� ،إال �أنه وبالتزامن
مع النهام ال�شخ�صي ي�ؤدي �إلى خف�ض هائل ال�ستخدام فئة EDNOS
(.)90 ،29
بالن�سبة �إلى معيار اخلوف من البدانة (� )ICD-10أو ت�أثري غري
مربر للوزن وال�شكل على التقييم الذاتي ( ،)DSM-IVفهو منا�سب لدى
معظم البالغني يف الثقافة الغربية ،لكنه قد يطرح م�شكلة لدى االطفال يف
الثقافات غريالغربية ( .)32 ،28يقرتح �أن يتم اعتماد هذا املعيار مبرونة،
و�إ�ضافة مظاهر املرحلة التطورية واملظاهر اخلا�صة بالثقافة ،واعتبار
العوامل ال�سلوكية امل�ساوية على �أنها م�ؤ�رشات ال�ضطراب الأكل النف�سي
املحدد (.)42 ،32
يرد ت�صنيف ال�رشه الع�صبى يف دليل � DSM-IVإلى �أمناط فرعية
من التطهري وعدم التطهري .ويتم تعريف منط عدم التطهري من خالل ال�سلوك
التعوي�ضي الذي ينح�رص فى ال�صوم وممار�سة الريا�ضة وميثل قلة قليلة من
املر�ضى الذي يعانون ال�رشه الع�صبي .ففى املمار�سة الطبية ،نرى �أن منط
ال�رشه الع�صبي قلما يتم ا�ستخدامه ( )113ويغيب �أي دليل داعم ل�صحة �أو
فائدة هذا الأخري ( .)127من حيث حدة ال�رشه الع�صبي غري التطهريي ،فهو
يبدو كحاله و�سطية بني ال�رشه الع�صبي التطهريي وا�ضطراب النهام .)127
اقرتح يف هذا االطار �إما التخلي عن النمط الفرعي �أو �إزالة ال�سلوكيات غري
التطهريية من قائمة ال�سلوكيات التعوي�ضية غري املالئمة التي حتدد ال�رشه
الع�صبي (� .)127إن اعتماد هذا االقرتاح يعني �أن احلاالت التي كانت يف
ال�سابق ت�صنف ب�أنها �رشه غري تطهريي �سيتم ت�شخي�صها ب�أنها ا�ضطراب
نهام .لكن اقرتاح ًا �آخر تناول تاريخ فقدان ال�شهية الع�صبي يف حتديد
النمط الفرعي لل�رشه الع�صبي ،وهو ما يتحلى ب�صالحية تنب�ؤية �أكرب (.)75
نعتقد �أن هذا االقرتاح ميكن �أن يتم تطبيقه �أي�ض ًا كجزء من ا�ضطراب الأكل
اجلامع .ويف ظل غياب الدليل يف كال احلالتني ،نف�ضل االحتفاظ ب�سلوكيات
عدم التطهري التعوي�ضية يف تو�صيف ال�رشه الع�صبي.
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يتميز ا�ضطراب النهام مبعاودة النهام من دون �سلوكيات تعوي�ضية،
وقد برز تعريفه للمرة الأولى عام  ،1959لكن الأبحاث والطب ال�رسيري
مل يتناولوه ب�شكل جدي �إال خالل العقدين املا�ضيني .مل يكن دليل ICD-
 10ي�شمل هذا اال�ضطراب لكنه ورد يف قائمة الت�شخي�صات االولية التي
حتتاج �إلى املزيد من الأبحاث يف  .DSM-IVمنذ ذلك ،تراكمت الأبحاث
حوله ،وحتول ا�ضطراب النهام لفئة �صاحلة وذات منفعة ( .)92 ،91يرتبط
ا�ضطراب النهام ب�شدة مع البدانة حيث يعاين ثلثي املر�ضى من البدانة.
وعادة ما يرتافق ا�ضطراب النهام مع ا�ضطرابات نف�سيه ،ال �سيما القلق
واالكتئاب ( ،)128لكنه يتميز عنها وهو لي�س جمرد املؤشر العام للمر�ض
النف�سي (� .)129إن التمييز بني ا�ضطراب النهام وال�رشه الع�صبي غري وا�ضح
ويف الكثري من احلاالت قد تظهر الفئتان مراحل خمتلفة من اال�ضطراب
ذاته ( .)68 ،65لكن مر�ضى ا�ضطراب النهام عادة �أكرب �سن ًا ب�شكل عام من
مر�ضى ال�رشه الع�صبي ،وميلك ثلثيهم تاريخ ًا باعتماد �سلوكيات تعوي�ضية
غري مالئمة ،مما ي�شري �إلى ت�شخي�ص �سابق بال�رشه الع�صبي ( .)130وعلى
الرغم من �أن خماوف الوزن وال�شكل غري م�شرتطة يف ت�شخي�ص ا�ضطراب
النهام � ،إال �أنها وجه �شائع من مظاهره (.)132 ،131
كما يف ال�رشه الع�صبي ،تناولت النقا�شات معايري ت�شخي�ص حمددة
ال�ضطراب النهام .ويف حني يتطلب دليل � DSM-IVأن ت�شمل نوبات
النهام كميات �أكل تكون حتم ًا �أكرب مما يتناوله معظم الأفراد يف حاالت
مماثلة ،و�أن يخترب الفرد فقدان ال�سيطرة على الأكل (مثالً،ال�شعور بعدم
القدرة على التوقف عن الأكل �أو احلد من كمية الأكل �أو نوعه) .لكن ،وكما
يف ح��االت النهام يف ال�رشه الع�صبي ،فقد متت الإ�شارة �إل��ى �أن فقدان
ال�سيطرة هي الوجه الأ�سا�سي يف النهام ( .)133وعلى الرغم من �أن كميات
الأكل عادة تكون كبرية ،ف�إنها م�ؤ�رش �أقل منفعة ت�صنيفية الن النهام
الذي ي�شمل كميات �أكل مو�ضوعي ًا كبرية ب�شكل غري اعتيادي وتعترب كبرية
لل�شخ�ص ترتبط مبر�ض نف�سي واعتالل م�شابه ( .)133بالإ�ضافة �إلى ذلك،
ف�إن النهم عادة ما يتميز بالأكل وحيداً لدواعي الإحراج ،و�أكل �أنواع �أخرى
من الأكل ،وال�شعور بالذنب والتقزز .ي�شرتط دليل  DSM-IVارتباط
النهام باالنزعاج ،وعادة ما جتد �صحة هذا املعيار الإ�ضايف دلي ًال يدعمها
( .)134ي�شار �إلى �أن مدة النهام تختلف .ففي حني ت�ستمر معظم نوبات
النهام �أقل من �ساعتني� ،إال �أن بعد احلاالت ت�ستمر �أياماً .كما ا�شرتط دليل
 DSM-IVوجود النهام يف يومني على الأقل يف الأ�سبوع على مدى
�ستة �أ�شهر .لكن قليل من الأدلة تدعم هذه الوترية واملدة الطويلة ب�شكل غري
طبيعي التي يحددها الدليل .مبا �أن ا�ضطراب النهام عادة ما يرتبط بزيادة
�رسيعة للوزن ،ف�إن انتظار �ستة �أ�شهر قبل حتديد الت�شخي�ص قد يكون م�ؤذياً.
فقد تربهن �أن تو�سيع معيار الوترية ليكون مرة يف الأ�سبوع قد ي�ؤدي �إلى
زيادة ب�سيطة يف معدل ا�ضطراب النهام (.)135
�أخرياً ،تقت�ضي الإ�شارة �إلى �أنه ثمة توافق عام ب�أن ا�ضطراب النهام
�صالح وله منفعة ت�شخي�صية ،ويقرتح �إ�ضافته �إلى دليل  .ICD-11كما
يقرتح تو�سيع معايري الت�شخي�ص يف ا�ضطراب النهام لت�شمل النهام الذي
ال ي�شمل ا�ستهالك كميات كبرية ب�شكل غري طبيعي طاملا وجود ثمة فقدان
ملحوظ لل�سيطرة على الأكل ،و�أن النهام متميز عن �أمناط الأكل الطبيعية
و�أنه يت�سبب فى االنزعاج ( .)116 ،97ما من دليل وا�ضح ال�ستبدال معيار
املدة املوحد .لذا ف�إن ت�شخي�ص ا�ضطراب النهام قد يكون مالئم ًا يف حال
حدث النهام بانتظام ملدة �أربعة �أ�سابيع على الأقل .يف احلاالت الأقل حدة،

«مل يحدد غري ذلك» غري املفيدة ،وحتفز الأبحاث حول ا�ستمرارية مظاهر
قد نحتاج �إلى مدة �أطول لتحديد تداعياته �رسيرياً.
اال�ضطرابات بني الطفولة والبلوغ وجناح العالجات يف جمموعات املر�ضى
ا�ضطرابات الأكل والتغذية الناجتة عن حاالت �أخرى �سببها الذين ي�شكلون �أكرثية وا�سعة من امل�صابني مبر�ض نف�سي متعلق بالأكل يف
�إطار �رسيري روتيني.
معروف

بالإ�ضافة �إلى ا�ضطرابات التغذية والأكل التي ذكرناها �أعاله ،يجب �شكر وتقدير

على دليل  ICD-11حتديد مراجع حول ا�ضطرابات ت�صنف يف مكان
�آخر لكن قد تظهر يف البدء على �شكل ا�ضطراب �أك��ل .على �سبيل املثال
متالزمة برايدر ويلي ،التي يت�سبب فيها حذف ن�سخة وراثية عن منطقة يف
الكروموزوم  ،15ويتم ت�صنيفها ب�شكل �أويل حتت الف�صل  XVIIيف دليل
( ICD-10الت�شوهات اخللقية ،الت�شوهات وال�شذوذ الكروموزومية) .عادة
ما متثل هذه املتالزمة �شهية ال تنكفئ وفرط يف الأكل ونهام و�أكل مواد ال
ت�ؤكل ،لكنها �أي�ض ًا ت�شمل على �إعاقة ذهنية.

خال�صات
لقد قدمنا مراجعة حول الرباهني املت�صلة بت�صنيف ا�ضطرابات الأكل
والتغذية وبت�شديد خا�ص على املنفعة ال�رسيرية ،واال�ستجابة للعالج
والتوقعات ب�سري املر�ض والإط��ار التنموى والثقايف .ا�ستناداً �إلى هذه
الرباهني نقدم تو�صيات متنا�سقة مع االجتاه العام لتطوير دليل ICD-
 .11ي�شمل اجلدول  2على التو�صيات الرئي�سية.
جدول  2تو�صيات حول ت�صنيف ا�ضطرابات الأكل والتغذية يف دليل
ICD-11
 .1دمح ا�ضطرابات التغذية والأكل �إلى جمموعة واحدة ت�شمل فئات
الت�شخي�ص فيها كافة الفئات العمرية.
 .2تو�سيع فئة فقدان ال�شهية الع�صبي من خالل �إلغاء �رشط انقطاع
الطمث؛ وتو�سيع معيار الوزن لي�شمل وزن ًا ناق�ص ًا ملحوظاً؛ وتو�سيع
معيار الإدراك لي�شمل معارف تطوريه وثقافية ت�ساوي اخلوف من
البدانة ،واالن�شغال بالوزن وال�شكل �أو الأكل وتناول الطعام.
 .3تقدير م�ؤ�رش حدة “مع وزن ناق�ص خطري” للتمييز بني احلاالت
ال�شديدة التي حتمل �أخطر التوقعات ب�سري املر�ض �ضمن الفئة
الأو�سع من فقدان ال�شهية املر�ضي.
 .4تو�سيع فئة ال�رشه الع�صبي لت�شمل النهام ال�شخ�صي.
� .5إ�ضافة فئة ا�ضطراب النهام  ،التي تعرف �إم��ا من خالل النهام
ال�شخ�صي �أو املو�ضوعي يف غياب �سلوك تعوي�ضي منتظم.
� .6إ�ضافة فئة جتمع بني ا�ضطراب الأك��ل لت�صنيف الأف���راد الذين
ي�ستوفون معايري فقدان ال�شهية �أو ال�رشه الع�صبي ب�شكل متزامن
�أو تعاقبي.
 .7تقدمي فئة من ا�ضطراب الأكل التجنبي واملقيد  ARFIDلت�صنيف
ا�ستهالك الأكل الذي ال يرتافق مع مر�ض نف�سي يتعلق بالوزن �أو
ال�شكل اجل�سدي.
 .8تقدمي معيار زمني موحد من �أربعة �أ�سابيع كحد �أدنى.
ن�أمل �أن التغيريات املقرتحة �ستح�سن ب�شكل كبري املنفعة ال�رسيرية
لت�صنيف ا�ضطرابات الأكل والتغذية ،وتزيل احلاجة �إلى ا�ستخدام ت�شخي�صات

ت�ستمد هذه املقالة معلوماتها من ن�شاطات جمموعة العمل حول
ت�صنيفات اال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية يف الطفولة واملراهقة ،وتتوجه
�إلى املجموعة اال�ست�شارية الدولية ملراجعة اال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية
يف دليل  .ICD-10ال�سيد م .راتر هو رئي�س املجموعة .ال�سيد ر� .أوهري يعمل
مع املجموعة كم�ست�شار .تعك�س هذه املقالة عمل امل�ؤلفني و�آراءهما ،وهما
يتحملن امل�س�ؤولية كاملة ملحتواها .يتقدم امل�ؤلفان بال�شكر �إلى �أ� .شميت� ،أ.
كامل وب .ت .وال�ش ملالحظاتهم على الن�سخات الأولى من املقالة.
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ور�شاقة وروح�� ًا تناف�سية ،على الرغم من �أن
تركيبة اجتماع هذه ال�صفات قد تختلف .فبني
�أبطال ال�سباقات الع�رشة ال يختلف التو�صيف
العام بني بلد و�آخر �أو بني قرن و�آخر� .إن طغيان
ناحية ما لدى البطل� ،أو يف ال�صحة النف�سية ،قد
يختلف من ثقافة �إلى �أخرى ،لكن كافة اجلوانب
املكونة لها �أهميتها.

ال�صحة النف�سية فوق العادية ،امل�شار
�إليها مبعدل يتخطى  80على مقيا�س
GAF
بعد احل��رب العاملية الثانية ،ب��د�أت �أعمال
هامة حول ال�صحة النف�سية فى الظهور (.)9-7
وعلى الرغم من �أن كافة الدرا�سات ركزت على
املجموعة ال�سليمة من ال�سكان� ،إال �أنها �سلطت
ال�ضوء على ال�صحة النف�سية الال مر�ضية بد ًال
من فوق املعدل� .إلى جانب ذلك ،ف�إن الكثري من
اطباء النف�س يف فرتة ما بعد احلرب ا�ستمروا يف
االعتماد على نظريات �س .فرويد حول رف�ض
ال�صحة النف�سية واعتبارها «وهم مثايل».
يف ال��ع��ام � ،1958أدى تقرير قدمته م.
جاهودا �إلى املفو�ضية الأمريكية امل�شرتكة حول
الأم��را���ض وال�صحة النف�سية (� )10إل��ى �إحداث
موجة �ضخمة من التغيري حول وجود ال�صحة
النف�سية .فقد �أ�شارت �إل��ى �أن ال�صحة النف�سية
ت�شمل اال�ستقاللية (االت�صال بالهوية الذاتية
وامل�شاعر اخلا�صة)؛ اال�ستثمار يف احلياة (حتديد
مكانة ذاتية التوجه للم�ستقبل)؛ حل امل�شاكل
الفعال (املقاربة الدقيقة للواقع ،مرونة يف حتمل
ال�ضغوطات ،اتقان التعامل مع البيئة املحيطة)؛
والقدرة على احلب والعمل واللهو .لكن حني مت
ن�رش هذه املعايري ،مل يكن بعد قد توفر الدليل
لي�ؤكد التو�صيفات التي تقدمت بها واعتبارها
�أكرث من تعريفات مبتذلة.
بعدها ن����شرت درا���س��ات ر .غرينكر عام
 1962حول «الأ�صحاء نف�سياً» وكانت الدرا�سة
التجريبية الأولى حول ال�صحة النف�سية االيجابية
(� .)11شملت جمموعة غرينكر من للأ�صحاء
نف�سي ًا عينات فى جمال الرتبية البدنية اختريوا
ل�صحتهم لكن الدرا�سة التي تناولتهم كانت
موجزة .واعتمدت درا�سة طوالنية عملية احلذف،
طيار طائرات نفاثة �صحيح ًا
حيث �شملت 130
َ
�سبق �أن مت اختيارهم لل�صحة النف�سية ،من بينهم
رواد الف�ضاء ال�سبعة الأمريكيني الأ�صليني (.)12
مل يتمتع رواد الف�ضاء فقط ب�سجالت عمل مثالية،
لكنهم كانوا �أي�ض ًا كفوئني يف الناحية العاطفية.
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وعلى الرغم من �أنهم كانوا طيارين مغامرين،
�إال �أنهم مل يختربوا �إال قلي ًال من احلوادث خالل
�سنوات ممار�ستهم .كان با�ستطاعتهم �أن يكونوا
يف عالقة اعتمادية كما يف عزلة ق�صوى .وعلى
الرغم من �أن ك ًال من رواد الف�ضاء كان يختلف
عن الآخ��ر �إال �أنهم حققوا نتائج متميزة يف
«ال�سباقات الع�رشة» النف�سية.
تلت ذلك درا�سة ذات ت�أثري �أكرب حول ال�صحة
النف�سية قدمها عامل النف�س م .لوبور�سكي بعنوان
م�رشوع مينينغر للعالج النف�سي .قام لوبور�سكي
بو�ضع مقيا�س للمر�ض ي�تراوح بني  0و100
( ،)13ا�ستناداً �إلى ال�سلوك بد ًال من االختبارات
اخلطية .يعك�س معدل من � 80أو �أعلى لل�صحة
النف�سية االيجابية؛ بينما تدل نتيجة بني -95
« 100حالة مثالية من االندماج واملرونة يف
التعامل مع ال�ضغوطات ،وال�سعادة والفاعليه
االجتماعية» .مت تعديل مقيا�س لوبور�سكي
من قبل اثنني من مهند�سي دليل DSM-III
وحتول �إلى ما يعرف اليوم مبحور Axis V 5
( .)14وقد �أكد الباحثون يف املقارنات العابرة
للثقافات ال��ف��ائ��دة م��ن قيا�سات لوبور�سكي
كمقيا�س عاملي لل�صحة النف�سية (.)15

ال�صحة النف�سية كنقاط ق��وة ب�رشية
خمتلفة
�أدت مقاربة علماء النف�س لل�صحة النف�سية
ثان،
بطريقة خمتلفة عن الطب النف�سي �إلى منوذج ٍ
ق ّدم الأ�س�س الداعمة حلركة علم النف�س االيجابي
( .)16ينظر علماء النف�س كالأطباء النف�سيني �إلى
اخلط املت�سل�سل (ال�سمات) بد ًال من الفئات ،يف
حني �أنك يف الطب �إما تواجه مر�ض ًا �أم ال .ي�شيع
يف علم النف�س التدخل لتح�سني الذكاء املتالئم
�أو املهارات االجتماعية ،بينما يعد التدخل يف
وظيفة الغدة الدرقية املالئمة �أو الهيماتوكريت
�أو املزاج الطبيعي يف جمال الطب �سبب ًا لإثارة
املتاعب .فالفرد الذي يخترب �صحة جيدة ،كل
التدخالت النف�سية الدوائية ،مع الوقت� ،ست�سبب
فى تدهور �أداء الدماغ .لذا ،ف�إن الهدف الطبي
يكمن يف ا�ستخدام الدواء للق�ضاء على املر�ض
بينما يلج�أ علماء النف�س من خالله �إلى حتفيز
ال�صحة النف�سية االيجابية �ضمن منوذج تثقيفي.
منذ عام  ،1925كان الطبيب النف�سي �أز
ماير قد حذر من �رضورة التوقف عن «التحذير
الأخالقي» من ال�صحة النف�سية املثالية .واعترب
�أن ال�صحة النف�سية يجب درا�ستها من خالل
«درا�سة واعية غري منحازة» و»جت��ارب بناءة»

( .)17نتيجة لذلك� ،أ�شار عامل النف�س م� .سيليغمن
�إلى �أن علم النف�س االيجابي �سي�ستخدم جتارب
مبنية على الرباهني يف درا�سة ال�صحة النف�سية
االيجابية و�إ�ضافة االجنازات التجريبية �إلى علم
النف�س االدراكي (.)18
منذ �أواخر القرن التا�سع ع�رش� ،شكك الكثري
من علماء االجتماع فى االدراك التفا�ؤيل ،ال
�سيما التفا�ؤل الديني ،على �أنه وهم «�أمريكي»
غري تال�ؤمي يتدخل مع الفهم الدقيق للواقع .وقد
وجد كل من نيت�شيه وفرويد ومارك�س وداروين
التفا�ؤل دلي ًال على �سذاجة ثقافية مراهقة ،ال
كدليل على ال�صحة النف�سية النا�ضجة .لكن
املعاجلني يف جمال االدراك برهنوا حينها �أن
االدراك التفا�ؤيل ال يغري ال�سلوك فح�سب ،لكنه
يحدث تغيرياً �أي�ض ًا يف �أداء الدماغ (� .)19إذا كان
الت�شا�ؤم هو املعرفة الطاغية لدى االكتئابي،
ف�إن التفا�ؤل يبدو الإدراك الطاغي لدى ال�شخ�ص
ال�سليم �صحياً .من ناحية ،تعتمد �أهمية التفا�ؤل
يف ال�صحة النف�سية االيجابية على ا�سلوب
ادراكي للخ�صائ�ص الذي ي�ؤكد �أن الأ�شياء اجليدة
التي حت�صل مع الفرد هي من «ذنبه» و�ستبقى
�إلى الأبد وهي امل�سيطرة ،بينما ينح�رص وقوع
الأ�شياء ال�سلبية ،وهي لي�ست من ذنبه ومن غري
املحتمل �أن حت�صل جمدداً (.)20
حدد عاملي النف�س ك .بيرت�سون وم� .سيليغمن
�أرب���ع مكونات لل�صحة النف�سية االيجابية:
امل��واه��ب ،واخل��وا���ص املمكنة ،ون��ق��اط القوة،
والنتائج .ويف حني �أن املواهب ميزة فطرية،
ف ��إن ال��وراث��ي��ات قلما تت�أثر بالتدخل (مثالً،
معدل الذكاء) ( .)21وتعك�س اخلوا�ص املمكنة
ظروف اجتماعية حميدة ،وتدخالت ،وحظ بيئي
جيد (مثالً ،عائلة �صلبة ،نظام تعليم مدر�سي
جيد ،العي�ش يف نظام �سيا�سي يتيح التعبري عن
ال��ر�أي)ّ � .أما نقاط القوة ،فهي �سمات ال�شخ�صية
(الطيبة والت�سامح والع�رشية وال�صدق) التي
تعك�س �صحة نف�سية �سهلة التغيري .بينما تعك�س
النتائج املتغريات االعتمادية (مثالً ،العالقات
االجتماعية املتح�سنة والرفاه ال�شخ�صي) التي
ميكن ا�ستخدامها كدليل على �أن اجلهود التي
يبذلها االطباء ال�رسيريون لتح�سني نقاط القوة
مبينة.
تتمتع بفاعلية ّ
� ّأما حتديد نقاط القوة التي ترتبط ارتباط ًا
وثيق ًا مع ال�صحة النف�سية فهو �أمر يحمل الكثري
من اجلدل .فاحلكمة والطيبة والقدرة على احلب
وتقبل حب الآخر هي كلها نقاط قوة يعار�ضها
القليلون .لكن هل يجب اعتبار ال�شجاعة نقطة
قوة؟ و َ
مل مت ا�ستثناء الذكاء والدقة يف ال�صوت

املو�سيقي وحدته؟ �أ�ضف �إلى ذلك ،ثمة جدل وا�سع
بني العاملني يف جمال ال�صحة النف�سية حول ما
�إذا كانت ال�صحة النف�سية االيجابية عملية يجب
على برامج ال�ضمان �أن ت�شملها .مع مرور الوقت
�سيتحتم على املجتمع �أن يقرر من عليه �أن ي�سدد
كلفة ال�صحة النف�سية االيجابية :الأفراد �أو النظام
الرتبوي �أو �أطراف ثالثة �أو الهيئات الدينية �أم كل
تلك الفئات؟

ال�صحة النف�سية م��ن حيث الن�ضج
النف�سي
على عك�س �أع�����ض��اء اجل�سد التي تطورت
لت�ستقر �أو تتدهور �صحتها بعد �سن الر�شد ،ي�ستمر
الدماغ الب�رشي بالتطور يف الر�شد.
فمث ًال ت�ؤدي رئتا وكليتا �صبي يف العا�رشة
أداء مثالي ًا مقارنة مع رجل يف ال�ستني
من العمر � ً
من العمر ،لكن الأمر ذاته ال ينطبق على اجلهاز
الع�صبي املركزي� .إلى درجة ما ،تعك�س ال�صحة
النف�سية لدى البالغ عملية متوا�صلة من الن�ضج
املتزايد وتكون امليالني التقدمي يف الدماغ
خالل �ستة عقود ( .)23 ،22تك�شف الدرا�سات
اال�ست�رشافية يف هذا الإطار �أن الأفراد يف العقد
ال�سابع من العمر يظهرون ن�سبة اكتئاب وتغري
عاطفي �أق��ل مقارنة م��ع م��ا ي�شعرون ب��ه يف
الثالثني من العمر (.)24 ،5
لقد ا�ستبق �إ .ايريك�سن عام  1950ب�شكل
من الأ�شكال ما تقدمت به جاهودا وغرينكر
حيث قدم النموذج الأول من النمو احلياتي لدى
البالغني ( .)25فكافة النماذج ال�سابقة كانت قد
ر�صدت تدهوراً بعد �سن  50-45عاماً .باملقابل،
نظر �إيريك�سن �إلى كل من املراحل الثمانية من
النمو الب�رشي على �أنها «معيار» جديد «لل�صحة
النف�سية» .بالتايل ،قدم ج .لوفينغر منوذج ًا عن
منو الذات لدى البالغني ( )26وبنى ب .كولربغ
منوذج ًا للنمو الأخالقي لدى البالغني (� .)27إن
ما يكمن خلف كل هذه النماذج هو االفرتا�ض
ب���أن م�ستوى �أك�بر م��ن الن�ضج يعك�س �صحة
نف�سية �أف�ضل .قد يعترب تو�صيف ال�صحة النف�سية
الذي تقدم به و .مينينغر من حيث الن�ضج ()28
�أف�ضل التو�صيفات ،حيث ي�شمل احلب وغياب
الأمناط امل�سبقة حلل امل�شاكل ،والقبول الواقعي
للحتمية املفرو�ضة على الزمان واملكان يف هذا
العامل ،والتوقعات والأهداف املالئمة ،والقدرة
على التحلي بالأمل .يف هذا النموذج ،ال يعترب
الن�ضج م�ضاداً للرنج�سية فح�سب ،بل هو متنا�سق
مع مناذج �أخرى لل�صحة النف�سية .لدعم منوذج

�أي�ض ًا جن�سيه بحتة؛ و�أح��ي��ان �أخ��رى ،كما يف
االطار الديني ،قد تكون اعتمادية مع املجتمع.
ويعترب تعزيز اخل��ي��ار املهني مهمة يتم
اتقانها مع �أو بعد اتقان احلميمية .ويتيح �إتقان
هذه املهمة لدى البالغ القدرة على اعتبار املهنة
قيم متام ًا كاللهو الذي كان ي�ستهويه .وثمة
�أمر ّ
�أرب��ع��ة معايري تنموية حت��ول «الوظيفة» �إلى
«مهنة» :االكتفاء والتعوي�ض (�أي �أنها تعود
بالفائدة على الآخرين ،ولي�ست جمرد هواية)،
والكفاءة وااللتزام� .أما الف�شل يف تعزيز اخليار
املهني فهو عر�ض وا�صم ال�ضطراب ح��اد يف
ال�شخ�صية.
يت�ضمن اتقان املهمة الرابعة؛ رعاية اجليل
اجلديد ،الربهان على قدرة وا�ضحة لالهتمام
باجليل التايل و�إر�شاده .تك�شف الأبحاث القائمة
�أن حاجتنا �إلى الإجناز بني �سن  35و 55عام ًا
�أحيان ًا ترتاجع بينما ترتفع حاجتنا للمجتمع
وال�شعور باالنتماء له .ووفق ًا للفر�ص التي يتيحها
املجتمع ،ميكن �أن تعني رعاية اجليل اجلديد
العمل كم�ست�شار �أو مر�شد �أو م��درب للرا�شدين
اليافعني يف املجتمع الأو�سع .وتتحقق رعاية
اجليل اجلديد من خالل ن�سبة �أعلى بقليل من
ن�صف ال�سكان وهي م�ؤ�رش قوي لل�صحة النف�سية
االيجابية التي تقا�س بطرق �أخرى (.)32 ،31
ت��ع��د مهمة «�أو���ص��ي��اء امل��ع��رف��ة» املهمة
احلياتية ما قبل الأخرية .وتقت�ضي هذه املهمة،
كجزء من �أداء دور اجل ّد �أو اجل� ّدة ،وت�شمل نقل
العادات من الأجداد �إلى اجليل اجلديد� .إن تركيز
الو�صي يكون من خالل التوا�صل واحلفاظ على
املنتج اجلماعي للب�رشية .فرعاية اجليل اجلديد
وف�ضيلته حتتاج �إلى االهتمام ب�شخ�ص ال �آخر.
باملقابل ،ف�إن مهمة و�صي املعرفة وف�ضيلتها
كاحلكمة واالن�صاف لي�ست اختيارية؛ فاالن�صاف
عك�س الرعاية يعني �أال تنحاز لأحد.
�أما املهمة احلياتية الأخرية فهي التكامل،
وتعني �إجناز ح�س بال�سالم والوحدة حيال احلياة
ال�شخ�صية والعامل �أجمع ،وقبول الدورة احلياتية
ك�شيء يجب �أن يحدث ،كحاجة ،ال بديل عنها.
يف درا�ستنا اال�ست�رشافية ،اتبع منو الرا�شدين
ال�صحي منط رجال املدينة والن�ساء املوهوبات
كمتخرجات جامعيات ( .)32 ،5غري �أن لذلك
حاجة ما�سة �إلى اثبات �صحته عرب الثقافات.

الن�ضج يف ال�صحة النف�سية ،ي�صبح تقييم ال�سلوك
واحلاالت العاطفية على مر حياة الفرد اخلا�ضع
للدرا�سة �رضورياً .وعلى الرغم من �أن الدرا�سات
الطوالنية �أثمرت م�ؤخراً ،ف�إنها تو�ضح ارتباط
ال�صحة النف�سية بالن�ضج الدماغي املتزايد (،5
 .)31 ،30 ،29 ،24وبهدف �إي�ضاح االرتباط
بني ال�صحة النف�سية ون�ضج الدماغ ،ف�إن الأفراد
الذين يعانون �إ�صابة يف الدماغ �أو اكتئاب حاد
�أو ت�صلب ال�رشايني �أو الزهامير �أو �إدمان الكحول
�أو الف�صام يجب ا�ستثناءهم جميع ًا من الدرا�سة.
افرت�ض �إيريك�سن �أن الن�ضج ،الذي يتحقق من
خالل تطور النمو لدى البالغني من خالل جتارب
احلياة ،ينتج «قطراً اجتماعي ًا مت�سعاً» .ويتحقق
الن�ضج لدى البالغني يف من��وذج ايريك�سن مع
مرور الوقت من خالل �إتقان مهام �أربعة تعاقبية
ه��ي «ال��ه��وي��ة» و»احلميمية» و»رع��اي��ة اجليل
وبناء على بيانات جتريبية
اجلديد» و»التكامل».
ً
من درا�سة جامعة ه��ارف��ارد ح��ول النمو لدى
البالغني� ،أ�ضاف فياالنت مهمتني �إ�ضافيتني:
«ت��ع��زي��ز اخل��ي��ار امل��ه��ن��ي» قبل رع��اي��ة اجليل
اجلديد و»�أو�صياء املعرفة» قبل التكامل (.)32
وللمفاج�أة ،ف�إن �إتقان هذه املهام يبدو ن�سبي ًا
م�ستق ًال عن الرتبية �أو اجلن�س �أو الفئة االجتماعية
�أو رمبا �أي�ض ًا الثقافة� .إن العمل الذي يتيح �إتقان
�أي مهمة يختلف ب�شكل كبري ،لكن ن�ضج مراحل
احلياة يرتبط ب�شكل كبري بال�صحة النف�سية.
حل��ب الأن���ا،
لي�ست ال��ه��وي��ة جم��رد نتيجة
ّ
والهروب من البيت �أو الزواج للخروج من عائلة
متفككة .ثمة فرق كبري جداً بني الفعل الأ�سا�سي
للهرب من البيت ومهمة النمو التي تفرت�ض
معرفة القيم العائلية اخلا�صة بالفرد وانتهاءها
والقيم الذاتية و�أين تبد�أ� .إن الف�صل هذا ي�أتي من
القدرة على التمييز وا�ستدماج �أهمية الأ�صدقاء
يف املراهقة واملر�شدين من غري �أف��راد العائلة
كما من الن�ضج البيولوجي الب�سيط .فمثالً ،ت�صبح
لكنتنا ثابتة عند بلوغ �سن  16عام ًا وتنعك�س
تلك اخلا�صية عن جمموعة الأقران من املراهقني
بد ًال من لكنة �أهلنا.
تالياً ،يجب على البالغني ال�شباب تطوير
احلميمية ،التي ت�سمح باالرتباط املتبادل ،ال
االناين ،مع ال�رشيك .فالعي�ش مع �شخ�ص واحد
فقط يف عالقة اعتمادية متبادلة وملتزمة قد
تبدو غري مرغوبة �أو ممكنة يف عمر �صغري من
الر�شد .لكن عند الو�صول �إليها ،ف�إن القدرة على ال�صحة النف�سية كعواطف �إيجابية
احلميمية قد تبدو �سهلة وال تقت�ضي بذل جمهود
كبري ،ومرغوبة كركوب الدراجة� .أحيان ًا قد تكون
تناول �أطباء النف�س يف القرن التا�سع ع�رش
العالقة مع �شخ�ص من اجلن�س ذات��ه؛ قد تكون مفاهيم كـ «اجلنون املعني» و»الطابع اجليد»
املجلة العاملية للطب النفسي
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واعتربت ال�صحة النف�سية ذات �صلة بالأخالق
وال��دي��ن .خ�لال ال��ق��رن الع�رشين� ،أدت نه�ضة
الأنرثوبولوجيا الثقافية والتحليل النف�سي
وال�سلوكيات والبيولوجيا الذرية والعلمانية
ب�شكل ع��ام علماء النف�س �إل��ى ال�شك بوجود
عالقة بني الأخالق (ال �سيما التي ميثلها الدين)
وال�صحة .لكن التقدم الذي طال مفهوم الأحياء
والعواطف االيجابية فر�ض على الطب النف�سي
اتخاذها بجدية ( .)34 ،33ويف خ�لال العقد
املا�ضي ،اعتربت العواطف االيجابية ،والتي
كانت ق��د ارتبطت �سابق ًا ب��الأغ��اين ال�شعبية
واال�ست�شارة الرعوية والديانة ،ذات قدرة على
التطبيق العلمي.
منذ خم�سني عاماً ،كان طالب الطب يتعلمون
ب�شكل �أ�سا�سي حول العواطف الوطائية كال�شهوة
واجلوع واخلوف والغ�ضب .وهذه العواطف �أي�ض ًا
�شائعة ل��دى التما�سيح وال��ه��رر .كما اعتربت
العواطف امل�ؤيدة للمجتمع كال�شفقة والتعاطف
واحلب الأب��وي هي �سلوكيات مكت�سبة لذا فهي
موجودة يف الق�رشة احلديثة يف الدماغ ،وقد
وردت يف مناهج الرتبية املدر�سية ال الطبية.
حول ب .مكلني
ويف �ستينيات القرن املا�ضيّ ،
( )35وهـ .هارلو ( )36وج .بولبي ( )37االنتباه
�إلى احلب ك�شعور بالتعلق بد ًال من احلب كعمل
جن�سي ،وخلفوا بذلك ق��اع��دة للعلم الع�صبي
لتوفري مواد علمية للأفكار املبتذلة التي قدمتها
جاهودا ومازلو و�سان بول من خالل «الف�ضائل
الثيولوجيا» كالإميان والتعاطف والأمل واحلب.
�أ�شار عامل الأع�صاب احليوي ب .مكلني �إلى
�أن البناء ا ُ
حل��وفيِ ّ يطغى على قدرتنا الثديية،
لي�س فقط للتذكر (االدراك) بل �أي�ضا للهو (املتعة)
لن�رصخ عند االنف�صال (الأمل /الثقة) �أو �أن نهتم
مبن نحب.
فيما عدا الذاكرة االبتدائية ،تعرب الزواحف
عن �أي من هذه ال�صفات� .إذا �أزيلت ق�رشة الدماغ
لدى القداد لن يتمكن من ال�سري يف متاهة لكنه
�سيبقى ي��ؤدي مهام الأمومة ب�شكل كفء .و�إذا
�أحلق �رضراً باجلهاز احلُوفيِ ّ � ،ستتمكن القداد من
اخلروج من متاهة �إال �أنها لن تتمكن من االعتناء
ب�صغارها .تبدو يف الإط��ار منافع فكر داروين
وا�ضحة.
مل ت��ت��ن��اول درا���س��ات الت�صوير بالرنني
املغناطي�سي الوظيفي  fMRIحتى العقدين
الأخ�يري��ن علم الأع�����ص��اب احل��ي��وي للعواطف
االيجابية .وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات يف
التجارب الب�رشية املمتعة (كتذوق ال�شوكوالته،
وال��ف��وز ب��امل��ال ،وال��ت��أم��ل ف��ى وج��وه جميلة،
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واال�ستمتاع باملو�سيقى واالنت�شاء برع�شة
اجلماع) �إلى املناطق احلُوفِ ّية يف الدماغ ،ال �سيما
يف منطقة الق�رشة املخية اجلبهية احلجاجية
والق�رشة احلزامية الأمامية واجلزيرة� .إن هذه
البنيه املختلفة املتداخلة عن كثب ،منظمة
مل�ساعدتنا على ال�سعي واالعرتاف مبا ين�ضوي
�ضمن حب الثدييات والروحانية الب�رشية .ويف
خالل الع�رشين �سنة املا�ضية قام �أخ�صائيون يف
علم االع�صاب� ،أمثال ج� .آملن ( )38وج .ريزوالتي
( ،)39بتحديد اخلاليا املغزلية واخلاليا املر�آة
التي تكمن يف ال�شبكة التحتية من الن�شاط العقلي
الب�رشي امل�ؤيد للمجتمع .متكث ع�صيبات املر�آة
داخل اجلزيرة والق�رشة احلزامية الأمامية وتعمل
كو�سيطة لل�شفقة وجتربة «ال�شعور» مب�شاعر الآخر.
وتظهر �صورة  fMRIخلاليا امل��ر�آة امل�ؤيدة
للمجتمع يف الق�رشة احلزامية الأمامية واجلزيرة
�أعلى م�ستوى حركة لدى الأف��راد الذين ميلكون
�أعلى م�ستويات الوعي والتعاطف االجتماعي،
وقد �أكدت االختبارات اخلطية ذلك (.)40
تت�ضمن ثمانية م�شاعر ايجابية (احلب
والأم���ل وال��ف��رح واملغفرة والرحمة واالمي��ان
وال��ره��ب��ة واالم��ت��ن��ان) امل�شاعر «االخالقية»
الإيجابية املهمة امل��درج��ة يف ه��ذا النموذج.
وتتميز امل�شاعر االيجابية املختارة ب�أهميه
كربى ،فكلها ت�شرتك فى التوا�صل الإن�ساين ،وما
من �صفة بينها تتمحور حول «الأن��ا» ،بل هي
موجهة نحو امل�ستقبل ،وتظهر ك�أمنا هي القا�سم
امل�شرتك بني الديانات الكربى يف العامل (.)41
هذا وقد حذفت من القائمة خم�س �صفات حالية
�أخرى موجهة نحو امل�شاعر االيجابية (الإثارة،
واالهتمام ،والقناعة ،وروح النكتة ،وال�شعور
بال�سيادة) ،ذلك �أنه ميكن �أن ن�شعر بهذه اخلم�سة
الأخرية حتى و�إن كنا وحدنا على جزيرة جرداء.
ترتكز امل�شاعر ال�سلبية حول «الأنا» ،وذلك
له �أهمية كربى يف بقاء الفرد على قيد احلياة.
تتملكنا م�شاعر االنتقام واملغفرة ب�شدة على حد
�سواء ،ولكن النتائج طويلة الأم��د على ال�صحة
النف�سية لكل من هاتني العاطفتني خمتلفة جدا.
فامل�شاعر ال�سلبية لها �أهمية ك�برى من �أجل
البقاء يف الوقت احلا�رض .وت�سجل جتارب قام
بها علماء الأع�صاب مثل ج .بان�سكيب ()42
وعلماء النف�س مثل ب .فريدريك�سن ( )33و�س.
لوبورمي�سكي (� )43أنه على الرغم من �أن امل�شاعر
ال�سلبية ت�ضيق االنتباه فتغيب عنها التجربة
ال�شاملة ويتم الرتكيز على التفا�صيل ،ف�إن
العواطف الإيجابية ،خا�صة الفرح ،جتعل من
الفكر منط ًا �أكرث مرونة وابتكاراً وتكام ًال وكفاءة.

تركز العواطف الإيجابية على امل�ستقبل ،وتزيد
من تقبلنا للغرباء ،وتو�سع بو�صلتنا الأخالقية،
وتعزز قدرتنا على الإبداع (.)34
يتميز ت�أثري امل�شاعر االيجابية على اجلهاز
الع�صبي امل�ستقل بالكثري من القوا�سم امل�شرتكة
مع اال�ستجابة لال�سرتخاء والت�أملّ � .أما امل�شاعر
ال�سلبية ،عرب نظامنا الع�صبي ال��ودي ،حتدث
ا�ستثارة الأي�ض الغذائي و�أمرا�ض القلب .تخف�ض
امل�شاعر الإي��ج��اب��ي��ة ،ع�بر نظامنا الع�صبي
ال�سمبتاوي ،من عملية الأي�ض الغذائي القاعدي،
و�ضغط ال��دم وم��ع��دل ��ضرب��ات القلب ومعدل
التنف�س وانكما�ش الع�ضالت .وت�شري درا�سات
الرنني املغناطي�سي الوظيفي لليوغا الكونداليني
�أن الت�أمل يزيد من ن�شاط احل�صني واللوزة
اليمنى ،ما ي�ؤدي بدوره �إلى التحفيز ال�سمبتاوي،
والإح�سا�س العميق بال�سالم الداخلي (.)44

ال�صحة النف�سية كذكاء اجتماعي عاطفي
يعك�س الذكاء االجتماعي العاطفي العايل
م�ستوى �أعلى من متو�سط يف جم��ال ال�صحة
النف�سية متام ًا كما يعك�س معدل الذكاء املرتفع
كفاءة فكرية �أعلى من املتو�سط .ويقع الذكاء
العاطفي يف �صلب ال�صحة النف�سية الإيجابية.
يف كتاب «الأخالق لنيقوماخو�س» يورد �أر�سطو
تعريف ًا للذكاء االجتماعي العاطفي على النحو
ال��ت��ايل« :ميكن لأي �شخ�ص �أن يغ�ضب ،وهذا
�أمر �سهل .ولكن �أن يكون غا�ضبا من ال�شخ�ص
املنا�سب� ،إل��ى امل�ستوى امل�لائ��م ،يف الوقت
املالئم ،وللغر�ض املالئم ،وبالطريقة ال�صحيحة،
لي�س �أم��راً �سهالً ».ومع ذل��ك ،حتى ن�صف قرن
م�ضى ،رف�ضت الكتب الأ�سا�سية عن الذكاء مفهوم
الذكاء االجتماعي كما و�ضعه �أر�سطو لأنه «عدمي
الفائدة» .بالفعل ،ففي �سبعينيات القرن املا�ضي
اكت�ست نظرية «العالقة باملو�ضوع» للمرة الأولى
�أهمية �أكرب بالن�سبة لأطباء النف�س مقارنة مع
منوذج «الغريزة».
ميكن تعريف الذكاء االجتماعي العاطفي
وفق املعايري التالية ( :)45االدراك الواعي الدقيق
ومراقبة العواطف الذاتية؛ وتعديل عواطفنا لكي
نعرب عما هو منا�سب؛ حتديد م�شاعر الآخرين
واال�ستجابة لها بدقة؛ املهارة يف التفاو�ض يف
العالقات القريبة مع الآخرين؛ القدرة على تركيز
امل�شاعر (االندفاع) نحو الهدف املرغوب.
خ�لال اخلم�سة وع�رشين عام ًا املا�ضية،
جرت خطوات لتطبيق فهمنا للعالقة بني الذكاء
االجتماعي العاطفي وال�صحة النف�سية االيجابية.

ق�ضت اخلطوة الأولى يف �أن �أدت كل من �صورة
 fMRIوال��ت��ج��ارب الع�صبية اجل�سدية �إل��ى
تقدم يف فهمنا للتكامل بني الق�رشة ال�صدغية
 prefrontalواجلهاز احلُوفيِ ّ (.)47 ،46
� ّأم��ا اخلطوة الثانية قدماً ،فكانت التقدم
البطيئ ولكن الثابت ال��ذي �أجن��ز على اجلانب
املفهومي وقيا�س «الذكاء العاطفي» .وقد �شهد
العقد املا�ضي تقدم ًا كبرياً من حيث �إج��راءات
الذكاء العاطفي (.)48
وثمة اليوم الكثري من التمارين التي تتناول
ال��ع�لاق��ات ب�ين الأزواج واالع��م��ال التنفيذية
والدبلوما�سيني لكي ي�صبحوا �أكرث فاعلية يف حل
النزاعات والتفاو�ض .كما بذلت جهود متزايدة
خالل العقود املا�ضية لتعليم تالميذ املدار�س
كفاءات عاطفية واجتماعية �أ�سا�سية ،تو�صف
�أحيان ًا بـ»الرتبية العاطفية» (.)45

ال�صحة النف�سية كرفاه �شخ�صي
قبل �أن يبد�أ الفال�سفة فى طرح معايري ال�صحة
النف�سية وحتليلها ،تناولوا معايري ال�سعادة
و»احلياة اجليدة» .لكن� ،إذا اعترب الفال�سفة بعد
مئات ال�سنني ال�سعادة على �أنها اخلري الأ�سمى،
ف�إن علماء النف�س والأطباء النف�سيون مل يتحلوا
مب�ستوى التفا�ؤل ذاته.
�إن ال�سعادة التي تكون نتيجة الفرح �أو احلب
غري الأن��اين (الدين)� ،أو من خالل القدرة على
التحكم فى الذات والفاعليه الذاتية �أو من خالل
اللهو و»االن�سياب» (جهود حثيثة للم�شاركة)،
تعك�س ج��ودة ال�صحة .وتعترب ال�سعادة التي
تنتج عن االن�ضباط �أو الرتكيز الروحي �أو روح
الفكاهة النا�ضجة �أو الرتكيز الرنج�سي املن�رشح
على احلياء واالمتعا�ض و»ال�شفقة» ،نعمة.
ووفق ًا ل�سيليغمن ،ف�إن ال�سعادة تعتمد على
حتقيق االلتزام واملعنى وامل�شاعر االيجابية
والعالقات االيجابية (.)18
من ناحية �أخرى ،ميكن لل�سعادة ال�شخ�صية
�أن ت�ؤدي �إلى �سوء تكيف وتختلف �أوجه التكيف
فيها .ميكن للبحث عن ال�سعادة �أن يعك�س �أنانية
�أو نرج�سية �أو �سطحية �أو حتى بع�ض ال�سخافة.
ميكن للنهج التلذذي �أن يظهر ب�سهولة ويختفي
ب�رسعة .تتجلى ال�سعادة الوهمية يف بنية الطابع
ال�شخ�صي وترتبط باال�ضطرابات ثنائيه القطب
�أو اال�ضطرابات التفارقية مع ت�أليه «للذات»
جندها يف علم النف�س يف الواليات املتحدة .قد
ت�شري الأمثلة حول «ال�سعادة» غري املتكيفة �إلى
�أي من احلاجات البدائية الكافية كالأكل وادمان

امل��خ��درات ون��وب��ات الغ�ضب وت��ع��دد ال�رشكاء
اجلن�سيني واالنتقام� .إن عدم الو�ضوح يف معنى
ال�سعادة يربر يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام م�صطلح
«الرفاه ال�شخ�صي» بد ًال من ال�سعادة.
ل��ط��امل��ا ك���ان ال��ع��امل م�شكك ًا لالن�شغال
الأمريكي بال�سعادة .ومل ي�رش باحثون مثل
م� .سيليغمن و�إ .ديرن (� )50 ،49إال حتى ب�ضع
�سنوات �إلى �أن الوظيفة الأولية للرفاه ال�شخ�صي
هي تي�سري الرعاية الذاتية ،وحتويلها �إلى م�ضاد
النعدام احليل املكت�سبه .جمدداً ،ف�إن القدرة على
التحكم باملردود والتعليم وال��وزن والتدخني
و��شرب الكحول واملر�ض ،ميكن للنا�س الذين
يتمتعون برفاه �أعلى العي�ش مدة �أطول (.)51
لكن اجلهود التي بذلت يف قيا�س الرفاه
ال�شخ�صي اختلفت ومل ت�شرتك فى معيار قيا�سي
واح���د .فقد جل ��أ بع�ض الباحثني �إل��ى الرفاه
ال�شخ�صي كهدف �شامل ب�سيط للحياة؛ بينما ر�أى
باحثون يف تقييم جماالت حمددة كالوظيفة �أو
الزواج معياراً كافياً .يبقى ال�س�ؤال« :كيف ت�شعر
حيال حياتك ب�شكل عام؟» والذي تتم االجابة
عنه وفق ًا ملقيا�س من �سبعة نقاط ترتاوح بني
«م����سرور» �إل��ى «ال�سوء» كمعياراً ذات فائدة
جيدة.
مبا �أن املتغريات البيئية املتبدلة ب�رسعة
تتداخل �آثارها ،يربز االجماع حول هذه املناهج
التجريبية الطبيعية ك�أكرث املعايري �صحة و�سبي ًال
لتقييم الرفاه ال�شخ�صي .يتم االت�صال بالأفراد
امل�شاركني يف البحث عرب مناهج اختيار العينات
هذا ،من خالل رنان وب�أوقات ع�شوائية خالل
اليوم لأيام �أو �أ�سابيع ،ويف كل �إطار زمني يطلب
منهم تقييم الرفاه ال�شخ�صي اخلا�ص بهم (.)52
وبهدف ا�ستثارة تقرير الذات من الأفراد وحتديد
جتاربهم ،برهنت �إجراءات التواتر الف�سيولوجيه
(م��ث�لاً� ،إج���راءات ا�ستجابة الب�رشة اجللفانية
وكورتيزول اللعاب وت�صوير تعابري الوجه من
خالل كامريا خفية) فاعليه كبرية.

ال�صحة النف�سية كمرونة
ه��ن��اك ث�ل�اث ف��ئ��ات وا���س��ع��ة م��ن �آل��ي��ات
التكيف التي ي�ستخدمها الب�رش للتغلب على
املواقف الع�صيبة .الآليتان الأوليتان اللذان
تتمان بوعي هم :البحث عن الدعم االجتماعي،
واال�سرتاتيجيات املعرفية التي ن�ستخدمها عمدا
لإت��ق��ان ال�سيطرة على الإج��ه��اد .يكمن النمط
الثالث من املواجهة يف �آليات غري طوعية ت�شوه
ت�صورنا للواقع الداخلي واخلارجي من �أجل احلد

من ال�ضيق الذاتي ،والقلق واالكتئاب.
يتم حتديد الآليات غري الطوعية النف�سية هذه
عرب مقيا�س الوظيفة الدفاعية الواردة يف دليل
 DSM-IVب�أنها دفاعات� .إذ ميكنها �إلغاء
العفوية (مثالً ،عرب ت�شكيل رد فعل)� ،أو ب�شكل واع
(مثالً ،من خالل �إ�ساءة الت�رصف) �أو احلاجة �إلى
�أ�شخا�ص �آخرين (مثالً ،من قبل الوهم الف�صامي)
�أو الواقع (مثالً ،من خالل �إنكار ذهاين) .وميكنها
�إلغاء اعرتافنا الواعي بهذا املو�ضوع (مثالً ،من
خالل الإ�سقاط)� ،أو الوعي بوجود خطر من معت ٍد
(مثالً ،من خالل التحول �ضد النف�س)� ،أو �إلغاء
فكرة (مثالً ،عرب الكبح)� ،أو الت�أثري املرتبط بفكرة
(مثالً ،عزل الت�أثري/ا�ستذهان).
ت�شمل �أ�شد الفئات املر�ضية من �آليات التكيف
�إنكار وت�شويه الواقع اخلارجي .وتعد الدفاعات
الأك�ثر �شيوعا يف احلياة اليومية قلة الن�ضج
وعدم القدرة على التكيف املوجود يف املراهقني
والبالغني الذين يعانون من ا�ضطرابات يف
ال�شخ�صية :الإ�سقاط ،والعدوان ال�سلبي ،و�سوء
الت�رصف والوهم الف�صامي .ت�شمل الطبقة الثالثة
من الدفاعات ،التي ترتبط فى كثري من الأحيان
با�ضطرابات القلق واال���ض��ط��راب النف�سي يف
احلياة اليومية ،الكبح ،واال�ستذهان ،وت�شكيل رد
الفعل ،وال�ضياع (مثالً ،توجيه الت�أثري �إلى غر�ض
�أكرث حيادية).
متيز الفئة ال��راب��ع��ة م��ن �آل��ي��ات التعامل
غري الطوعي ال�صحة النف�سية ( .)53ال تزال
«امل���ق���اوم���ات ال��ن��ا���ض��ج��ة» ت�����ش��وه امل�شاعر
وال���وج���دان وال��ع�لاق��ات وال���واق���ع وت��غ�ّي�رّ ه��ا،
لكنها تنجز هذه التعديالت بر�شاقة ومرونة.
�إن معاملة الغري كما نحب �أن نعامل (الغريية)،
ومتلك الأع�����ص��اب (ال��ك��ب��ح) ،وال��وع��ي ب���أمل يف
امل�ستقبل (التوقع) ،وال��ق��درة على ع��دم اتخاذ
الأمور بجدية كربى (روح النكتة) ،وتقبل �أمور
احلياة (الت�سامي) هي اال�شياء التي تت�ألف منها
ال�صحة النف�سية الإيجابية .ولكن للأ�سف ،ال
ميكن �أن تتحقق هذه ال�سلوكيات بفعل ب�سيط
من الإرادة الواعية .وهكذا ،ف��إن الناظر يرى
هذه الدفاعات التكيفية على انها ف�ضائل ،متام ًا
كما يعترب الناظر احلكم امل�سبق على الإ�سقاط
ونوبات الغ�ضب و�سوء الت�رصف ب�أنها خطايا.
يف النهاية ،متام ًا كغريها من جوانب ال�صحة
النف�سية ،يتطلب حتديد موثوقية �آليات تكيف
ال�صحة غري الطوعية درا�سة طوالنية .وقد بينت
درا�سات من معهد بريكلي للتنمية الب�رشية ()54
ودرا�سة من جامعة هارفارد لتنمية الكبار ()55
على حد �سواء� ،أهمية الدفاعات النا�ضجة لل�صحة
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النف�سية.
كما يحتاج الطب النف�سي �إل��ى فهم كيف
يتحول ،على املحور اخلام�س ،جمموع من 75
�إل��ى ،90يحتاج الطب النف�سي �إل��ى فهم �أف�ضل
ال�سبل لت�سهيل حتويل �أ�ساليب املواجهة الأقل
جار يف
ن�ضج ًا �إلى �أ�ساليب �أكرث ن�ضجاً .التقدم ٍ
ا�ستخدام درا�سات الرنني املغناطي�سي الوظيفي
 fMRIلإظ��ه��ار عملية اط�لاق ال��دم��اغ لهذه
الآليات ( ،)47 ،46وكيفية ا�ستخدام املناهج
التجريبية لتو�ضيح الن�ضج يف الدفاعات خالل
العالج النف�سي (.)56

اخلال�صات

الق���ت ه���ذه ال��درا���س��ة دع���م منحة البحث
الأهلية �أو بيئة الطفولة الدافئة ب�شكل جيد ب�أي
 MH42248م��ن امل��رك��ز ال��وط��ن��ي لل�صحة
من النماذج اخلم�سة.
ي��ث�ير م��ف��ه��وم ال�صحة النف�سية م�س�ألة النف�سية.
التداخالت العالجية يف �إطار التو�صل �إليها� .أي مراجع
من جوانب ال�صحة النف�سية هي الثابتة و�أي منها 1. Leighton AH. My name is Legion:
the Stirling County Study, Vol. 1.
هي القابلة للتغيري؟ كما ورد �أعاله ،ميكن للمواد
New York: Basic Books, 1959.
الكيميائية تخفيف املر�ض النف�سي ،ولكنها ال 2. Clausen J. American lives. New
York: Free Press, 1993.
حت�سن وظيفة الدماغ ال�صحيحة .ميكننا تعزيز
3. Jones CJ, Meredith W. Developmental
ال�صحة النف�سية فقط من خالل الرتبية املعرفية paths of psychological health from
وال�سلوكية والنف�سية.
early adolescence to later adulthood.
Psychol Aging 2000;15:351-60.
وفى النهاية ،تتطلب درا�سة ال�صحة النف�سية
4. Vaillant GE. Adaptation to life.
االيجابية بع�ض ال�ضمانات� .أوالً ،ال بد من تعريف
Boston: Little Brown, 1977.
ال�صحة النف�سية على نطاق وا�سع من خالل 5. Vaillant GE. Aging well. New York:
Little Brown, 2002.
م�صطلحات تراعي االختالف الثقايف وتكون
6. American Psychiatric Association.
�شاملة .ثانياً ،يجب دع��م املعايري يف جمال
Diagnostic and statistical manual
ال�صحة النف�سية من خالل الرباهني التجاربيةof mental Disorders, 4th ed. ،
والتحقق من �صحتها بدرا�سة طوالنية� .أخرياًWashington: American Psychiatric ،
Association, 1994.
على الرغم من �أن ال�صحة النف�سية هي �إحدى
7. Srole L, Langer TS, Michael ST et
القيم الإن�سانية الهامة ،ال ينبغي �أن تعترب يف al. Mental health in the metropolis.
New York: Mc- Graw Hill, 1962.
نهاية املطاف بحد ذاتها اخلري الأ�سمى .علينا
امل�ضي قدما وب��ذل اجل��ه��ود م��ن �أج��ل حتقيق 8. Leighton DC, Harding JS, Macklin D
et al. The character of danger, vol.
ال�صحة النف�سية الإيجابية واحلفاظ على االحرتام 3. The Stirling County Study. New
York: Basic Books, 1963.
الواجب ال�ستقاللية الفرد.

اقرتحت هذه الدرا�سة �سبعة مناذج متميزة
م��ن الناحية املفاهيمية لل�صحة النف�سية
الإيجابية .كما هو مبني يف اجلدول رقم  ،1توفر
درا�سة النمو لدى البالغني يف جامعة هارفارد
تو�ضيح ًا جتريبي ًا للرتابط بني خم�سة من هذه
النماذج املختلفة يف درا�سة ا�ستطالعية حول
الرجال غري اجلانحني املقيمني يف املدن(.)55
مل يكن كل منوذج من النماذج اخلم�سة (مت قيا�سه
من خالل م�ؤ�رشات م�ستقله) مرتبط ًا ب�شكل كبري
مع الأربعة الأخرى ،ولكن كل منها تنب�أ بال�صحة
النف�سية ال�شاملة املو�ضوعية التي مت تقييمها تقدير
بعد  15عاماً .هذا ومل تتنب�أ الطبقة االجتماعية
اجلدول 1الرتابط العابر بني مناذج ال�صحة النف�سية يف منت�صف العمر وقيمتها التنب�ؤية وا�ستقالليتها
عن الطبقة االجتماعية االهليه والبيئية يف الطفولة :بيانات من درا�سة جامعة هارفرد حول النمو
لدى البالغني ()55
النموذج  :1املقيا�س
العام للأداء والعجز
( )GAFيف عمر 50
عام ًا
النموذج ب :الن�ضج
النموذج ت :الذكاء
االجتماعي
النموذج ث :الرفاه
ال�شخ�صي
النموذج ج :املرونة
النف�سية
ال�صحة
ال�شاملة املو�ضوعية
يف  65عام ًا
الطبقة االجتماعية
الأهلية
بيئة دافئة يف الطفولة
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كافة الرتابطات  > .25متلك قيمة عند p < 0.001
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للنماذج
مراجعة
thoughtfulمن aخالل
reviewيقدم فايان
Vaillant
provides
of
seven
models
for
conceptualizing
posال�سبعة حتديد ملفاهيم ال�صحة النف�سية
itive mental health. He proposes that the
االيجابية .ويقرتح ب�أن الطريقة الف�ضلى لفهم
best way to understand mental health is
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النف�سية تكمن يف �
to conduct
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متعددة من ال�سكان
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يف �tiple
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there is a need to clarify and integrate
أو�سع.
نطاق �شامل �
واملتمايزة يف �إطار
املتداخلة
the current
overlapping
but distinct
constructs
into
broader
overarching
و�صقل
تطوير
حاجة�aإلى
العملي ،ثمة
fraمن اجلانبmework.
النف�سيةOn
the empirical
أدواتside,
there
على
االيجابية
قيا�س ال�صحة
�
is a need to develop and refine instruالذاتي،
التقرير
ذلك
يف
مبا
متعددة،
م�ستويات
ments for measuring positive mental
البدين،
وا�ستجابة الأداء
levels,ال�سلوك،
inوتقييمالنف�سيhealth
constructs
at multiple
cluding
behavioral
ratings,
أي�ضا
self-report,حاجة �
البيولوجي .ثمة
أداء الع�صبي
وال
psychophysiological
responding,
andإلى ربط البحوث يف جمال ال�صحة النف�سية
�
neurobiological functioning. There is
الطبيعي
االيجابية بعلم النف�س يف الأداء
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functioningحتديد
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the lifespan.
particular,
و�سمات
والذكاءIn،وامل��زاج،
 wouldالitإيجابية
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خالل
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positive mental health and intelligence,
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 formsمنوذج
مثل
of intelligence in models such as Gardمن الوا�ضح �أن معدل الذكاء املرتفع وال�صحة
ner’s multiple intelligences (1). Clearly a
ذلك،
 mentalلي�سا
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areالنف�سية
معhigh
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حمدد
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والذكاء
النف�سية
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ف�إن
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health
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بحل
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على حد
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solving and adaptation to the environالذكاء
researchأ�سئلة البحثية
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اختبارات
يف
املحدد
الذكاء
بني
التداخل
ومدى concerns the nature and extent
of the
النف�سية overlap
between
psychometrically
االيجابية
وال�صحة
asالقيا�سات النف�سيةsessed intelligence and positive mental
خالل الدورة احلياتية.
health across the lifespan.
وي�شري فايان �إل��ى �أن ال�صحة النف�سية
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الإيجابية قد متت م�ساواتها مع الذكاء االجتماعي
والعاطفي .بينما ت�شري �أحد التعليالت �إلى �أن
الذكاء الوجودي �أو الروحي� ،أو �أي مرحلة متقدمة
من التطور الأخالقي ( ،)2قد يكون حموريا يف
جمال ال�صحة النف�سية االيجابية ،نظرا للرتابط
القائم بني املمار�سات الدينية والرفاه ( .)3يبقى
�أن العالقات بني ال�صحة النف�سية االيجابية
وغريها من �أ�شكال ال��ذك��اء؛ مثل املو�سيقى،
واحلركة والتناغم مع الطبيعة ،هي عالقة غري
وا�ضحة� .إن هذه التعليالت وغريها ،قد تهدف �إلى
ت�شكيل بنيه املوهبة والإبداع .فقد يكون بع�ض
الأفراد موهوبني ب�شكل ا�ستثنائي �أو يتمتعون
بروح خالقة يف طريقة معاجلة الق�ضايا التي
تتعلق ب�صحتهم النف�سية الإيجابية.
ت�شمل نظريات املزاج وال�شخ�صية �ضمناً
مفهوم ال�صحة النف�سية الإيجابية والتي تطول
نوع ًا معني من ال�شخ�صيات .على �سبيل املثال،
ميكن اعتبار الر�ضع الذين يتمتعون مبزاج
�سهل �أنهم يتمتعون ب�صحة نف�سية �أف�ضل من
ذوي املزاجات ال�صعبة �أو املزاجات احلادة
�سلوكي ًا .من خالل نظريات ال�سمات ال�شخ�صية؛
مثال نظرية العوامل اخلم�سة يف ال�شخ�صية،
ميكن اعتبار الأف��راد ذوي امل�ستويات العالية
من اال�ستقرار العاطفي ،واالنب�ساط ،واالن�سجام،
والوعي واالنفتاح على التجارب ب�صحة نف�سية
�أف�ضل من غريهم .ويلمح فايان الى هذا النوع
من املقاربات يف اجلزء الذي يخ�ص�صه لل�صحة
النف�سية كنقاط قوة ب�رشية متعددة .مع ذلك،
�أود �أن �أ�ؤكد على �أهمية ربط البحوث يف جمال
ال�صحة النف�سية االيجابية باملعرفة الوا�سعة
القائمة حول �سمات املزاج وال�شخ�صية (.)4
ت�سلط جمموعة كبرية من املن�شورات حول
التنظيم الذاتي ال�ضوء على العوامل ذات ال�صلة
بالقدرة على اال�ستمرار املندفع يف العمل
وحتمل ال�ضغط ( .)5قد تكون هذه القدرة جانبا
من جوانب ال�صحة النف�سية الإيجابية ،وترتبط
على الأرج��ح ب�آليات الدفاع التكيفية التي
متت مناق�شتها يف اجلزء الذي تناول فيه فيان
املرونة .لذا يجب على الدرا�سات امل�ستقبلية
الرتكيز على التنظيم الذاتي وال�صحة النف�سية
االيجابية.
من جانب �آخ��ر� ،أظهرت الدرا�سات حول

التعلق �إمكانية حتديد �أمناط التعلق الآمن وغري
الآم��ن عرب مراحل العمر ،حيث ترتبط �أمناط
التعلق الآمن بقدرة �أف�ضل على التكيف النف�سي
( .)6ويتطور لدى الأفراد الذين يظهر لديهم منط
االرتباط الآمن ،نتيجة للرتبية الأبوية احل�سا�سة
يف �أول حياتهم ،مناذج معاجلة داخلية للذات
وللآخرين تنطوي على توقع �أن الآخرين �سوف
يكونوا متواجدين لتوفري الدعم يف احتياجات
التعلق� .إن هذا اال�ستعداد للثقة قد يكون �أحد
املكونات الرئي�سية لل�صحة النف�سية الإيجابية،
وجمال يحتاج �إلى املزيد من البحث.
�إن التكامل بني النماذج احلالية لل�صحة
النف�سية الإيجابية التي تتناولها درا�سة فايان
يف �إطار �شامل ،والأبحاث التي تربط هذا النموذج
التكاملي بالذكاء واملزاج وال�صفات ال�شخ�صية
والتنظيم الذاتي والتعلق �سيجعل فهمنا لل�صحة
النف�سية الإيجابية �ضمن املعرفة احلالية حول
التطور الطبيعي للحياة عمالني ًا ،ويوفر قاعدة
علمية لتطوير برامج التدخل لتعزيز ال�صحة
النف�سية االيجابية.
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Vaillantعامة
 providesوحالة
ملحة تاريخية
historiيقدم فايانan admirable
cal and current
عنof the
concept
االيجابية»،
overviewالنف�سية
مفهوم «ال�صحة
 ofومهمة
“positive mental health”, outlining seven
ويحدد اخلطوط العري�ضة للمفاهيم ال�سبعة
different conceptions of this fortuitous
املثري
�ذه احلالة .وم�
ملحا�سن ه�
�ن state.
Interestingly,
although
املختلفة the
title of the
يثري
املقالة
عنوان
الرغم من �أن
article
asks
whether
على there
لالهتمامis a،
cross-cultural definition
of positive
للثقافات
تعريف عابر
mentalكان هناك
health,ؤل ما �إذا
ت�سا�
Vaillant does not spend much time adخا�ص بال�صحة النف�سية الإيجابية ،ف�إن فايان ال
dressing the cross-cultural issue. Are the
االختالفات
coveredم�س�ألة
validيف معاجلة
وقتاinطويال
culمي�ضseven models
other
ب�شكل
don’tلأخ�
الثقافات ا
الثقافية.
�رى?tures
We
تغطيreally
فهلknow.
Vaillant
does
introduce
relevant
metaphor
in disاجلوابaغري وا�ضح.
ال�سبعة؟
موثوق النماذج
cussing champion decathloners, saying
أبطال
يعر�ض فايان ا�ستعارة تتعلق ب�
“All decathloners will share the positive
عدائي
أقتب�س ofمنها «كل
الع�رشية �
ال�سباقات
characteristics
muscle
strength,
speed,
endurance,
and competitive
grit, alاخل�صائ�ص
graceيف
يت�شاركون
ال�سباقات الع�رشية
though the
combinations
may vary”.
والتحمل،
وال�رسعة
للقوة الع�ضلية
Thisإيجابية
ال
suggests that positive mental health might
تركيبتهاbeقد
لكن
التناف�سية،
والروح
والر�شاقة
characterized in the same basic ways
جمال
إمكانية
thoughإلى �
ي�شري ذلك �
culتختلف».و�صف in all
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even
particular
tures may
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االيجابيةinب�شكل �
ال�صحة النف�سية
tures
of
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(i.e.,
some
بني الثقافات ،على الرغم من �أن م�ستويات �أو
cultures might have more “strength”,
أخرى
ثقافة و�
“speed”).بني
 However,قد يختلف
Vaillantهذه ال�صفات
مزيج
others
more
يف
�notأكرث
speculateتكون
� howأوonال�رسعة قد
 differentالقوة
culأي �أن �صفة(�
does
tural types
evidence
more
less of
يتكهن
mightذلك ،ال
�رى) .مع
أقل يف �أخ�
ثقافةorما و�
the seven conceptions of positive mental
فايان حول ت�أثري الأنواع الثقافية على املفاهيم
health he reviews.
االيجابيةInالتي
lightال�صحة
 onيف
ال�سبعة
النف�سيةorder to
shed more
these
ي�رسدها.
issues, I will briefly discuss self-determination
of� motivational
هذه
 theory,على
a theoryمن ال�ضوء
إلقاء املزيد
من �أجل
health which has received extensive emالق�ضايا� ،سنناق�ش ب�شكل وجيز نظرية تقرير
pirical support over the last four decades,
وجدت
التحفيزية
 anلل�صحة
كنظرية
الذات،
التىwhich
I believe
provides
eighth
(and
العقود
مدى
على
النطاق
وا�سع
جتريبيا
دعما
perhaps most fundamental) conception
of mental
is possible
منوذج ًا
healthت�شكل
� (1-3).أنها قد
املا�ضيةIt،ونعتقد
thatلأربعة
ا
some readers of this journal are unfamilال�صحة
ثامن ًا (ورمبا النموذج الأكرث �أهمية) يف
iar with this theory, which fits into the
املجلة
ألف بع�ض
( .)3-1قد ال ي
النف�سية
قراءbroad
umbrella
of �“positive
psychology”.
An
advantage
of
the
theory
is
that
conهذهitالنظرية ،والتي تن�سجم مع املجموعة الأ�شمل
cerns
not
just
the
positive,
but
also
theمن «علم النف�س الإيجابي» .تعد �إحدى ميزات
struggle to obtain the positive in the conإيجابية
هذه النظرية ب�أنها ال تنح�رص فى ال
text of potentially negative conditions
على
Theمن �أجل
تنا�ضل
� alsoأي�ضا
 makesولكن
فقط،
احل�صولand
constraints.
theory
firm
claims
about
the
nature
of
positive
الإيجابية يف �سياق تطر�أ عليه ظروف �سلبية
motivation
across
which
have
بادعاءات
النظرية
cultures,تتقدم
حمتملة .كما
وقيود
been well confirmed empirically.
ح��ول طبيعة ال��دواف��ع االيجابية يف خمتلف
الثقافات ،والتي ت�أكدت ب�شكل جيد جتريبيا.
تفرت�ض نظرية تقرير الذات فرداً نا�شط ًا فى

الأ�صل ،يجد الدوافع الفطرية ويتبعها ،ويتعلم فيما ي�صفه الأفراد «�أكرث الأحداث �إر�ضا ًء» (.)5
وينمو ويزدهر خالل العملية .وتظهر الدوافع ظهرت الذاتية والكفاءة والرتابط ك�أبرز ال�صفات
الذاتية تلقائيا ،طاملا �أن البيئات تقدم الدعم يف هذه الدرا�سة؛ �أ ّم��أ متعة التلذذ ،والنجاح
لها (للأ�سف ،قد تق ّو�ضها «ال�سيطرة» على من الناحية املالية ،وال�شعبية  /املكانة
البيئة) .كما تقرتح النظرية �أن جميع الب�رش االجتماعية ،وال�سالمة  /الأمن ،وحتى ال�صحة
لديهم  3حاجات نف�سية �أ�سا�سية� ،أو حاجات البدنية وحتقيق الذات ،فلم جتد �أ�سا�س ًا داعم ًا
جتاربية ،يدعم ا�ستح�صالها الدافع والنمو ك�إحدى احلاجات الأ�سا�سية بح�سب معايري
وال�صحة الداخلية متام ًا كما ي�ساهم احل�صول الدرا�سة.
فيما خ�ص م�س�ألة االختالف بني الثقافات،
على االحتياجات املادية الأ�سا�سية يف دعم
منو و�صحة النباتات (� .)4أم��ا االحتياجات ف�إن االقرتاح الذي ي�شري �إلى �أن احلاجات هذه
الثالث فهي :الذاتية (احلاجة �إلى تنظيم الذات؛ هي حاجات �أ�سا�سية متطورة من جوهر الطبيعة
ال�سيطرة على الأفعال الفردية ومطابقة هوية الب�رشية يفرت�ض �أنها ذات �أهمية عاملية عابرة
ال��ذات ب�سلوك ال��ف��رد)؛ الكفاءة (احلاجة �إلى للثقافات .تدعم املن�شورات البحثية هذا االفرتا�ض
االجناز؛ التقدم نحو مزيد من الإتقان واملهارة) ،بو�ضوح :وجد �شيلدون و�آخ��رون (� )6أن هذه
والرتابط (احلاجة �إلى ال�شعور باالرتباط النف�سي احلاجات الثالث تتنب�أ مب�شاعر �إيجابية ور�ضا
مع �آخرين مهمني؛ دعم الآخرين واحل�صول على عن احلياة يف حوايل  20ثقافة خمتلفة ،منها
ثقافات �أفريقية و�آ�سيوية و�أوروبية والتينية،
دعمهم).
تتوافق هذه االحتياجات الثالثة مع نظرية وا�سرتالية .تتنب�أ هذه املقاربة التجريبية ،كدليل
«احلب والعمل» اخلا�صة بفرويد ،حيث يجب على حالة احلاجة التي ي�شعر بها الفرد ك�أنها
�أن يكون العمل هادف ًا وقد مت اختياره ب�شكل حاجة حقيقية ،للعاطفة االيجابية والرفاه
م�ستقل .كما جتد هذه االحتياجات يف تو�صيف املو�ضوعي (اثنان من املفاهيم ال�سبعة لل�صحة
جاهودا لل�صحة النف�سية ،الذي تتناوله درا�سة النف�سية الإيجابية التي ذكرها فايان).
يف نظرية تقرير ال���ذات ،تعد العاطفة
فايان والتي تفيد ب�أن ال�صحة النف�سية ت�شمل
«الذاتية» (�أي االت�صال مع الهوية وامل�شاعر الإيجابية وال��رف��اه ال�شخ�صي جم��رد نتيجة
الذاتية) ،واال�ستثمار يف احلياة (�أي حتقيق الذات الكتفاء احلاجة ،بدال من اعتبارها كم�ؤ�رشات
والتوجه نحو امل�ستقبل)؛ والفاعليه يف حل عن ال�صحة النف�سية ذاتها .وقد تدعي نظرية
امل�شاكل (�أي الت�صور الدقيق للواقع ،واملرونة تقرير الذات ب�أن كافة �أ�شكال ال�صحة النف�سية
�أمام ال�ضغوطات ،والتمكن من البيئة املحيطة) ،جتد �أ�سا�ساتها الداعمة يف احلاجة �إلى االكتفاء
والقدرة على احلب والعمل واللعب» .تقرتح النف�سي.
فكيف� ،إذن ،تختلف الثقافات يف ال�صحة
نظرية تقرير ال��ذات �أن اال�ستثمار يف احلياة
والتوجه نحو امل�ستقبل يظهران تلقائيا عند النف�سية؟ وفقا لنظرية تقرير ال��ذات ،تختلف
الثقافات يف امل��ق��دار ال��ذي ت�ؤيد فيه تلبية
ا�ستيفاء االحتياجات الثالثة الأخرى.
وفقا لنظرية تقرير الذات ،تطورت احلاجات احتياجات ال�شعوب الأ�سا�سية ،وبالتايل تكون
الثالثة هذه لأن الب�رش الذين �سعوا لهذه ال�سلع بع�ض الثقافات مزدهرة (مبعدل متو�سط) �أكرث
النف�سية ،والذين وجدوا قوة نف�سية عند احل�صول من غريها .مث ًال ،جند �أن احلاجة �إلى الذاتية
عليها ،متيزوا ب�أف�ضلية انتقائية مقارنة مع عادة ما يقل دعمها يف املجتمعات الآ�سيوية،
الب�رش الذين مل ي�سعوا لها .يدعم عدد كبري كما يت�ضح من انخفا�ض درجات احلاجة �إلى
من املن�شورات البحثية اليوم هذه العنا�رص الذاتية يف تلك الثقافات ،والتي حتمل م�س�ؤولية
الثالثة والتى لها ميزة حا�سمة يف ال�صحة جزئية يف انخفا�ض م�ستويات العاطفة
والرفاهية ،غري �أننا لن نتطرق �إليها هنا .لكن االيجابية والرفاه املو�ضوعي يف تلك الثقافات.
�سنورد مثا ًال واحد فقط؛ اختربت مقالة ن�رشت بالعودة �إلى ا�ستعارة ال�سباقات الع�رشية ،ثمة
احتياجات11:2 -
June 2012
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The clinical role of psychological
كل املجتمعات كميات كبرية من هذه
 النفسيwell-being
 الدور السريري للرفاه.املكونات
غري �أن املجتمعات تتفاوت يف دقة املزيج الذي

tive emotion and subjective well-being
seen in those cultures.
Returning to the decathlon metaphor,
there are certain key experiential ingredients to mental health. Psychologically
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 هذا ومتت املحافظة على.CM جمموعة عالج
املكا�سب العالجية بعد �سنة �أو �سنتني من
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 على �سبيل.تخفي�ض قيمتها يف الثقافات املادية
: �ألبورت. ذكر عامل النف�س الإن�ساين ج،املثال
 وحتقيق،“�إن الدافع الوجودي البدائي للنمو
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�إنها حقيقة كربى – حقيقة �أكرث و�ضوحا يف
طبيعة الإن�سان من نزعته لالن�صياع لل�ضغوط
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 بينما قد ت�ؤدي،) نهايات متعددة،خمتلفة (�أي
جمموعات خمتلفة من �سمات ال�شخ�صية �إلى
)النتائج ال�صحية نف�سها (�أي ت�ساوي النهايات
 ميكن القول �أن النماذج اخلطية، نتيجة لذلك.)2(
،املرحلية للتنمية كتلك التي و�ضعها �إيريك�سن
. وكولربج لي�ست كافية،وبياجيه
ترتك الديناميكيات املرجعية للرفاه �آثار
واعدة لرعاية ال�صحة النف�سية لأن ذلك يعني
�أن هناك م�سارات متعددة للو�صول �إلى الرفاه
والتي ميكن ا�ستيعابها من خالل نقاط قوة
 يف.و�ضعف فريدة من نوعها يف كل �شخ�ص
 �إن هذه الديناميكيات املعقدة،الوقت نف�سه
متثل حتديا �شديداً يف احل�صول على موثوقية
 وترتبط.القيا�سات املختلفة ملكونات الرفاه
قيا�سات كل من املفاهيم ال�سبعة اخلا�صة
بالرفاه التي و�صفها فايان باعتدال مع اختبار
،) وم�ستوى الن�ضج (�أيTCI( املزاج واخللق
 وانخفا�ض،)التوجيه الذاتي وروح التعاون
.)3( جتنب الأذى
 ف�إن قلة الو�ضوح تكتنف املتغرية،للأ�سف
املتبقية فيما خ�ص حمتوى �أو بنية �أو وظيفة
�أبعاد ال�شخ�صية الأخ��رى مثل جت��اوز الذات
 على الرغم من التقدم الذي مت �إحرازه،واملثابرة
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 من هذه الدرا�سة يربهن فايان �أن1 يف اجلدول
الرفاه ال�شخ�صي بالفعل يتنب�أ بال�صحة النف�سية
املو�ضوعية وفقا لأعلى معامل ارتباط حني
أخرىFirst,
إيجابية ال
ال�صحة ال
بنماذجwith
مقارنته
تتم
I do
not agree
Vaillant’s
ً
thatكانت
the كما
limits
of mental
illness
ؤيةstatement
�ال�صحة التنب
.عاما
15 على فرتة
are relatively
clear.يف
I think
that one
of the
�سنوات
6 حتليل للبقاء
5-WHO
ملقيا�س
mainوي�شري
problems
in  ًاmodern
فايان
.)8( عالية
القلب �أي�ضpsychiatry
 لدى مر�ضىis
of diagnostic
boundaries.
أةthe
� وطunclearness
ميكن �أن تخفف من
«الكيميائيات
�إلى �أن
As just one example, we recently showed
املر�ض النف�سي لكنها ال حت�سن �صحة الوظيفة
that changing the threshold for only one
للقيا�س
 مت �إدخال املثلث الدوائي.»الدماغية
question in a diagnostic interview resulted
م�ضادات
التجارب ع
بع�ض
النف�سي يف
in major��نchanges
in the
prevalence
rates
الكيميائيات
وتكون نتائجepisode
.)9 ،7 ،6(
of major depressive
(1).االكتئاب
The use
 ال يراد.الدوائية للقيا�س النف�سي �أي�ض ًا مثلثة
World Psychiatry
11:2م�ضادات
- June 2012
انخفا�ض نوعية
االكتئاب معاجلة
من
 بل عالج املر�ض االكتئابي،احلياة ب�شكل مبا�رش
.)(�أ) واحلد من الأعرا�ض اجلانبية قدر االمكان (ب
حني يتم تقييم التوازن بني (�أ) و(ب) من خالل
املر�ضى ذاتهم على مقايي�س الرفاه ال�شخ�صي21/05/12
 حيث �إن الهدف هو،) (ج5-WHO كمقيا�س

ف��ات ال��ص��ح��ة النفسيةProblems
�� ف���ي ت��وص��يin
ك��لthe
م��ش��اdefinitions
of positiveاإليجابية
mental health

 �أظهر انت�شاراً بن�سبة،»�أو “على الأقل ن�صف يوم
 تنطبق هذه امل�شكلة. بالرتتيب،%11.9 و%9.2
ذاتها على احلدود غري الوا�ضحة بالطبع �أي�ضا
.فى م�س�ألة ال�صحة النف�سية الإيجابية
متثل �صعوبة حتديد ال�صحة النف�سية
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عر�ضه
فايان على
�ورج
�أود �أن �أهنئ ج
�
I would
like to
congratulate
George
Vaillant
his balanced
presentation
 للنماذجforالتف�صيلية
ومناق�شته
��ت��وازنand
امل
thoughtful discussion of seven main mod.إيجابية
النف�سية الmental
لل�صحةhealth.
الرئي�سيةAlthough
ال�سبعة
els
of positive
الكثريpaper
ت�ستحق
درا�ستهmerits,
من �أنit also
الرغمevokes
على
the
has many
several
.ؤالت عدةquestions.
��أي�ضا ت�ساDue
يثريtoإنهrestricted
� ف،التقديرspace,
من
I will just focus on a couple of them.
لكن ون��ظ��راً مل��ح��دودي��ة امل�ساحة يف هذا
. �سوف �أرك��ز فقط على اثنتني منها،التعليق
 �أنا ال �أتفق مع ما يتقدم به فايان ب�أن،�أوال
 و�أعتقد.حدود املر�ض النف�سي وا�ضحة ن�سبيا
�أن واح��دة من امل�شاكل الرئي�سية يف جمال
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”of the threshold “depressed mood all day
yielded
of 4.7%,
هذه
a prevalenceتعترب
التو�صيفات .حيث
 whileمن
 usingالكثري
يف
the thresholds of “depressed mood most
التو�صيفات �أن الأداء الأعلى من امل�ستوى
time of the day” or “at least half of the
امل��رء،
ق��وة ل��دى
ووج���ود ن��ق��اط
الطبيعي،
day” yielded
prevalence
rates of 9.2%
and
كمعايري.
والرفاه ال�شخ�صي
االيجابية
ofوامل�شاعر
11.9%, respectively.
This
same problem
boundaries
also
unclearأن
أ�سا�سية هي �
appliesالفكرة ال
�courseإذا ofكانت
مع ذل��ك،
to the question of positive mental health.
جمرد
ال�صحة النف�سية الإيجابية هي �أكرث من
The difficulty of defining positive menإ�شكالية
ذلك isيطرح �
النف�سي ،ف�إن
غياب
tal health
exemplified
املر�ضby
the obvious
shortcomings
امليزات of
many of
ال�صحة
هي �أ�سا�س
�definitions.إنtheهذه
يف القول
In
these
definitions,
functioning
above
النف�سية الإيجابية ،وذلك �أن غيابها له ارتباط
normal, the presence of human strengths,
وثيق باملر�ض النف�سي.
positive emotions and subjective wellمفهوم
ال�شمال،
 However,منظور
 if theيبدو م��ن
being are
دول listed
as criteria.
basic
على idea is
that positive
health
أحد
اعتباره �
 mentalبالأخ�ص،
“الروحانية”
is more than just the absence of mental
مكونات ال�صحة النف�سية الإيجابية غريبا.
illness, it is problematic to say that these
أكرث
أوروب����ا �
�ofل��دان
 positiveب�
 mentalق��د ت��ع� ّد
حتما
features
�شمال �are
the core
وبالن�سبة
 theال��ع��امل.
 lackدول
من ofمعظم
علمانية
health, because
them
has a
high
correlation
with
mental
illness.
لباحث فنلندي مثلي ،ف��إن ا�ستخدام كلمات
From a Nordic perspective, especially
�سياق
مثل «االمي���ان» و»ال��روح��ان��ي��ة» يف
the concept of “spirituality” as one comجدا.
غريبا
إيجابية يبدو
النف�سية ال
ponent of positive
mental
ال�صحة health
appears
odd. The
countries
تغري are
probably
ال�سنني
 Nordicمر
الروحانية على
تعريف
لقد
more
secular
than
most
other
countries
� .)2(inإذا ك��ان م�صطلح «الروحانية» يعني
the world. For a Finnish scholar like me,
ال�صحة
هنا التدين� ،أعتقد �أنه من اخلط�أ ربط
using words such as “faith” and “spiriأيديولوجيا.
 contextمن
إيجابية ofب�أي نوع
النف�سية ال
theالtuality” in
positive
mental
health sounds
very strange.
يظهرون
النا�س الذين ال
ميكن �أن يعني ذلك �أن
The definition of spirituality has
نف�سية
نزعات دينية ،ال ميكن �أن يتمتعوا ب�صحة
changed over the years (2). If “spiritu”alityال
«الروحانيون.
أ�شخا�ص
thinkكما Iيفعل ال
�سليمة
here means
religiosity,
it is
يتمتع
� positiveأن
درا�سات تبني
 healthثمة
�toأعتقد �أن
امللحدwrong
to link
mental
an ideology
of any kind.
could
imply
أ�شخا�ص
مقارنة بال
�Thisأ�ضعف
نف�سية
ب�صحة
that people without religious tendencies
«الروحانيني».
cannot be as mentally healthy as “spiriتو�صيف
 Asاعتماد
�رىfar� ،إذا مت
thereناحية �
 areمن
tual” people.
أخ� as
I know,

�أو�سع للروحانية ،هناك بالفعل بع�ض الدرا�سات

التي تبني ترافق الروحانية مع ال�صحة النف�سية.
لكن امل�شكلة تكمن هنا يف �أن القيا�سات احلديثة
للـ»روحانية” تقي�س �أ�شياء مثل ال�شعور
بالقيمة ومعنى احلياة ،والرتابط االجتماعي،
والتفا�ؤل والوئام وال�سكينة والرفاه العام(.)3 ،2
والتكرار يف املعنى هنا وا�ضح ،فاملر�ضى الذين
يعانون من الأمرا�ض النف�سية عادة ال يحملون
عند املر�ض هذه امليزات .وبالتايل ،ف�إنه لي�س
من امل�ستغرب �أن ترتبط هذه القيا�سات ب�شكل
�إيجابي بال�صحة النف�سية.
�أ ّما بالن�سبة للتو�صيفات اخلا�صة بالن�ضج
وال��ذك��اء االجتماعي العاطفي ،ف�أعتقد �أنها
ال تطرح م�شكلة كبرية لكن امل�س�ألة هنا �أنها
تنح�رص يف املجال النف�سي� .إذا افرت�ضنا �أن بع�ض
اخل�صائ�ص مثل القدرة على احلب ،والتحلي
بالأخالق ،والتحديث وحل النزاعات ،والتفاو�ض،
هي بع�ض ال�سمات الأ�سا�سية لل�صحة النف�سية
الإيجابية ،ينبغي لنا �أن ن�شمل يف تو�صيفها
الدليل على �أن هذه القدرات مطبقة يف الواقع .لذا
�سيكون علينا تعريف ال�صحة النف�سية الإيجابية
من حيث الأفعال التي تتخذ جتاه جمتمع هو
�أكرث عدال و�أقل تناف�سية وا�ستغاللية من معظم
املجتمعات احلالية.
�إن النقطة الأخرية التي �أود التطرق �إليها هي
�أن ال�صحة اجل�سدية تعرف �أ�سا�سا من الناحية
البيولوجية� .إذا كانت جذور الفكر الب�رشي يف
الدماغ� ،ألي�س من املفرت�ض �أن يعتمد التو�صيف
اال�سا�سى لل�صحة النف�سية الإيجابية على الأداء
الأمثل للدماغ؟ ثمة بع�ض الأف��ك��ار عن ذلك
يف مقالة فايان حني ي�صف مناذج العواطف

الإيجابية والذكاء االجتماعي العاطفي .وعلى
الرغم من �أنني واثق ب�أن الطب الع�صبي احليوي
�سي�ساهم يف امل�ستقبل ب�شكل هائل يف هذا
النقا�ش ،ال �أعتقد �أننا ذات يوم �سن�صل �إلى و�صف
ع�صبي حيوي وا�ضح يحدد الوظيفة املثلى
للدماغ ك�أ�سا�س لل�صحة النف�سية الإيجابية.
�أعتقد �أن ال�سبب الرئي�سى لذلك هو �أن الأ�شكال
«النف�سية» تبينّ خ�صائ�ص نا�شئة تتعلق
بوظائف الدماغ ( .)4يكمن ال�سبب الآخر يف �أن
التو�صيفات تعتمد ويجب �أن تعتمد �إلى درجة
ما على ال�سياق� .إن ال�صحة النف�سية الإيجابية
لي�ست خا�صية حم�صورة بفرد و ب�آخر ،لكنها
مت�أثرة ب�شكل كبري باملظاهر االجتماعية (.)5
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concept of positive mental health
 Theمن
إيجابية
يعد مفهوم ال�صحة النف�سية ال
is doubtless “too important to ignore”.
الوقت
يف
جتاهله”.
Vaillantمن �asأن يتم
�statesشك “�أهم
inدون �أي
At the same time,
his thought-provoking
�studyه“the،
املعمقة
 paper,فايان يف درا�سته
وكما ي�ؤكد
ذات�
of
positive
mental
health
requires
safeواملثرية للجدل�“ ،إن درا�سة ال�صحة النف�سية
guards”. Here I wish to emphasize two
أ�شدد
thatهنا �
حافظة”.
mentalعوامل
 healthتتطلب
reلإيجابيةا
points:
positive
إيجابية
ال�صحة
نقطتني :تبقى
على
النف�سية اaلmains
fuzzy and
contested
construct,
بنية غري وا�ضحة وحتتمل النقا�ش ،و�أن ثمة قليل
من البيانات احلالية حول التداخالت ال�رسيرية

النموذجية قائم ًا ( ،)2ف�إن التوافق حول تلك
لل�صحة النف�سية الإيجابية.
يف حني �أن فايان يقدم خدمة من خالل اخلا�صة بال�صحة النف�سية �أقل.
نظراً للأهمية املحتملة لل�صحة النف�سية
حتديد من��اذج املفاهيم اخلا�صة بال�صحة
النف�سية� ،إال �أن تعدد هذه النماذج ي�شدد على الإيجابية ،كيف ميكننا تطوير التوافق؟ ي�شري
�أن بنيتها مثرية للجدل .ففي حني �أن هناك فايان �إلى م�صطلحات تراعي الإط��ار الثقايف
بع�ض االتفاق حول حدود اال�ضطرابات اجل�سدية وتكون �شاملة� .إن هذا الهدف ال يبدو ممكن ًا
النموذجية ،فهذا التوافق ترتاجع وتريته حيال فالثقافات ميكن �أن تكون خاطئة كلي ًا حيال
مفاهيم اللياقة البدنية .على الرغم من كل �شيء ،البنية العلمية .وتكمن �إحدى املقاربات الأخرى
تعتمد تو�صيفات اللياقة اجل�سدية كثرياً على يف االعتماد على نظرية تطورية ،كما ح�صل يف
الفرد املعني ،ال على الن�شاط بذاته الذي نقوم مقاربات اال�ضطرابات ( .)3لكن نظراً للمرونة
بتحديد اللياقة بعده ( .)1على خط مواز ،ف�إذا الوا�ضحة للطبيعة الب�رشية ،ف ��إن النظرية
World Psychiatry 11:2 - June 2012
كان التوافق حول حدود اال�ضطرابات النف�سية التطورية قد ت�شدد على تلك املرونة بد ًال من
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الرتكيز على اخل�صائ�ص العاملية الثابتة يف
ال�صحة النف�سية .ويف �إطار مت�صل ،وعلى عك�س
ما يقول فايان ،ف�إن النظرية التطورية ت�شدد ب�أن
امل�شاعر ال�سلبية قد تكون ذات فائدة ،بينما قد
تكون امل�شاعر الإيجابية �سيئة التكيف (.)4
ويف ح���ال اال����ض���ط���راب ،ع��ن��د احل���االت
النموذجية (مث ًال ،االلتهاب احلاد) ،قد جند توافق ًا
عاملي ًا هائ ًال ب�أن هذه احلالة م�ؤذية ،و�أن الفرد
لي�س م�س�ؤو ًال عن الإ�صابة بهذا املر�ض و�أن
التدخل الطبي واجب .لكن ،حني تكون احلالة
غري منوذجية (مث ًال ،ا�ستهالك حاد للكحول) ،قد
جند اختالف ًا هائ ًال بني زمن و�آخر ومكان و�أخر
حول ما �إذا كانت احلالة م�رضة و�إذا كان الأفراد
م�س�ؤولني و�إذا كانت احلالة ت�ستحق التدخل
الطبي ( .)5ميكن اتخاذ قرار عقالين على �أ�سا�س
التعليالت امل�ساندة واملعار�ضة لت�صنيف فئوي
حلالة غري منوذجية كا�ضطراب طبي .و�أي�ض ًا ،قد
يكون هناك �إجماع هائل يف ال�صحة النف�سية
الإيجابية حول مكونات منوذجية (مثل ،املرونة
�أمام التوتر) ( ،)6وقد يطال اجلدل حول املكونات
غري النموذجية (مث ًال ،االندماج الوظيفي) .يف
الكثري من املناطق ،ت�شكل امل�ستويات العالية
من البطالة والعوامل االجتماعية الأخرى حاجزاً
�أمام حتويل «الوظيفة» �إلى «مهنة» .كما يف
حاالت ت�صنيف ال�رشوط اخلا�صة باال�ضطرابات
النف�سية ،ف�إن قراراً عقالني ًا ميكن اتخاذه على
�أ�سا�س التقييم اخلا�ص بالوقائع والقيم ذات
العالقة (.)5
فيما خ�ص التداخالت يف ال�صحة النف�سية
الإيجابية ،ميكننا الإجماع ب�سهولة على �أن
اجل��راح التجميلي ال��ذي ي�ساعد يف معاجلة
الأطفال امل�شوهيون هو طبيب .ميكننا �أي�ض ًا
القول �إن جراح ًا م�ستعداً جلعل فرد ما ي�صبح
�أ�شبه من حيث ال�شكل بنجم الأفالم املف�ضل لدى
هذا الفرد لي�س طبيب ًا ،بل �أحمق ( .)7كما ميكننا
اجلدل حول ما �إذا كانت اجلراحة التجميلية
الهادفة لتح�سني ال�شكل ب�شكل خا�ص لبع�ض
الأفراد عمل طبي �أم حماقة.
على نحو م�شابه ،ففي ح��االت ال�صحة
النف�سية االيجابية ،قد يجد الأطباء ال�رسيريون
يف ال�صحة النف�سية اهتمام ًا �أك�بر يف نواح
�أ�سا�سية (مث ًال ،املرونة بعد ال�صدمة) .قد يكون
احل�صول على �إجماع يف القول �إن الأطباء
ال�رسيريني الذين ي�ساعدون الأف��راد من خالل
القول «توا�صل مع طاقات الكون» هم حمقى ال
46

املجلة العاملية للطب النفسي

�أطباء �أكرث �صعوبة� .أي�ض ًا و�أي�ض ًا ،ميكننا اجلدل
حول اعتبار تداخالت ال�صحة النف�سية اخلا�صة
الهادفة �إلى حت�سني الذهن طب ًا �أم حماقة.
�صحة
ي�شمل هذا اجلدل يف �إحدى نواحيه ّ
الأهداف ذات ال�صلة (مث ًال ،اجلراحة التي تهدف
�إلى جعل فرد �أ�شبه فى ال�شكل بنجمه ال�سينمائي
املف�ضل م�س�ألة �صحية) ،ويتناول �أي�ض ًا بفاعلية
ن�سبة التكلفة (مث ًال ،قد يكون املجتمع قادراً
على حتمل تكاليف اجلراحة التجميلية يف
الت�شوهات الكربى ،لكن ال يف حاالت التجميل
التح�سيني) .من جانب �آخر ،ميكن للمجتمعات
�أن تقرر الرتكيز على معاجلة املر�ضى الذين
يعانون ا�ضطرابات نف�سية حادة ،بد ًال من متويل
التداخالت ال�رسيرية لتح�سني املرونة.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن الكثري من التداخالت
التى من املحتمل �أن ت�ساعد الفرد على التفتح
نف�سي ًا ومنها الرتبية وامل�شاركة يف الفنون� ،إلخ.
بالفعل ،ف�إن عدد املن�شورات يف جمال العمل
املفاهيمي حول معنى احلياة ( ،)8والأبحاث
التجريبية حول الرفاه وال�سعادة ( )11-9فى
تزايد .مع ذلك ف�إن النقطة اجلدلية حول ما
�إذا كانت التداخالت لتح�سني ال�صحة النف�سية
الإيجابية تقع ك�رضورة يف �إطار عمل الأطباء
ال�رسيريني يف ال�صحة النف�سية.
من جهة �أخرى ،نحتاج �إلى درا�سات جتريبية
حول الفاعلية غري املكلفة التداخلية ليكون
ثمة �إعالم وا�ضح للمري�ض .يناق�ش فايان �أن
التداخالت النف�سية الدوائية يف الأفراد الأ�صحاء
�سلبية .هذا وي�ستخدم عدد كبري من العامة من
النا�س عوامل ذهانية لأهداف حت�سينية ( .)12لكن
ما من �سبب �سابق ال�ستخال�ص ب�أن هذه العوامل
م�ؤذية دوم ًا ،فمع بع�ض املتغريات اجلينية ،قد
تكون ا�ستجابة الأفراد غري متجان�سة (.)13
ي��رى فايان �أن��ه ميكننا حت�سني ال�صحة
النف�سية من خالل الو�سائل املعرفية وال�سلوكية
والنف�سية الديناميكية .لكن ثمة بيانات جتريبية
كثرية ح��ول فاعلية التداخالت يف ال�صحة
النف�سية الإيجابية والفاعلية غري املكلفة
يف هذا الإط��ار� .إن التغذية اجليدة وممار�سة
الريا�ضة قد تكون من �أكرث التداخالت يف ال�صحة
النف�سية الإيجابية التي لها فاعلية عالية غري
مكلفة ( .)14والأكيد هو �أننا بحاجة �إلى �أبحاث
�إ�ضافية يف هذا املجال .باخت�صار �إن النقا�ش
حول ال�صحة العامة ي�شري ال �إلى اال�ضطرابات
النف�سية و�إمنا �إلى ال�صحة النف�سية .وقد يتجلى

ذلك ب�أو�ضح �صوره يف �شعار منظمة ال�صحة
العاملية « ال�صحة النف�سية جزء ال يتجزّ�أ من
ال�صحة العامة»� .إن هذا االفرتا�ض قد يتيح عدداً
من املنافع .يعد علم ال�صحة النف�سية الإيجابية
جما ًال هام ًا يحتاج �إلى الأبحاث .يف الوقت
ذاته ،علينا احلذر .ففي حني يلتئم االجماع على
احلاجة �إلى عالج بع�ض اال�ضطرابات اجل�سدية
والنف�سية النموذجية املرهقة ،يت�ضاءل هذا
االجماع حول مكونات ال�صحة النف�سية االيجابية
و�أي من التدخالت ال�رسيرية �أف�ضل و�أقل تكلفة
ن�سبة لفاعليته .قد ت�ساعدنا البيانات التجريبية
لدى توفراها يف �إلقاء املزيد من ال�ضوء على
هذه الأ�سئلة الأ�سا�سية.

مراجع

1.

Caspersen CJ, Powell KE,
Christenson GM. Physical activity,
exercise, and physical fitness:
definitions and distinctions for
healthrelated research. Public
Health Rep 1985;100:126-31.
2. Stein DJ, Phillips KA, Bolton D,
et al. What is a mental/psychiatric
disorder? From DSM-IV to DSM-V.
Psychol Med 2010;40:1759-65.
3. Wakefield JC. Disorder as harmful
dysfunction: a conceptual critique
of DSM-III-R’s definition of mental
disorder. Psychol Rev 1992;99:23247.
4. Nesse RM. Natural selection and the
elusiveness of happiness. Philos
Trans R Soc Lond B Biol Sci
2004;359:1333-47.
5.
Stein
DJ.
Philosophy
of
psychopharmacology. Cambridge:
Cambridge University Press,2008.
6. Stein DJ. The psychobiology
of
resilience.
CNS
Spectr
2009;14(Suppl. 3):41-7.
7. Parens E. Is better always good? The
enhancement project. In: Parens
E (ed). Enhancing human traits:
ethical and social implications.
Washington:
Georgetown
University, 1998:1-28.
8. Metz T. New developments in
the meaning of life. Philosophy
Compass 2007;2:196-217.
9. Kahneman D. Well-being: the
foundations of hedonic psychology.
New York: Russell Sage Foundation,
2003.
10. Cloninger C. The science of wellbeing: an integrated approach to

Biol Med 1998;41:200-11.

14. Stein DJ, Collins M, Daniels W et

al. Mind and muscle: the cognitiveaffective neuroscience of exercise.
CNS Spectr 2007;12: 19-22.

47

املجلة العاملية للطب النفسي

12. Greely H, Sahakian B, Harris J
et al. Towards responsible use of
cognitive-enhancing drugs by the
healthy. Nature 2008; 456:702-5.
13. Stein DJ. Philosophy of
psychopharmacology.
Perspect

mental health and its disorders.
World Psychiatry 2006;5:71-6.
11. Haidt J. The happiness hypothesis:
finding modern truth in ancient
wisdom. New York: Basic Books,
2006.

تقرير بحثي

RESEARCH REPORT

 السريريةof
وغير
بني العينة السريرية
 االختالف:الهلوسية
طبيعة التجارب
Quality
hallucinatory
experiences:
differences
between a clinical and a non-clinical sample
GIOVANNI STANGHELLINI1, ÁLVARO I. LANGER2, ALESSANDRA AMBROSINI1, ADOLFO J. CANGAS2
1Department of Biomedical Science, G. d’Annunzio University, Chieti, Italy;
2Department of Clinical Psychology, University of Almeria, Spain

In this study, we asked people from two samples (a clinical one, consisting of patients with schizophrenia, and a non-clinical one, includ �شملت، و�أخرى غري �رسيرية، تتكون من مر�ضى الف�صام،(عينة �رسيرية
 طلبنا من،يف هذه الدرا�سة
ّ عينتي
ّ م�شاركني يف
ing university students) to complete the Revised Hallucination Scale (RHS) as a self-questionnaire.
When the participants responded
توفري و�صفtoمنهم
 طلب،أ�سئلة
�أحد اencouraged
امل�شاركون بنعم على
أجابfurther
� عندماdetailed
.كا�ستبيان ذاتي
(RHS)للهالو�س
املنقحofاملقيا�س
ال�ستكمال
)جامعاتconcerning
طالب
positively
an item,
they ل
were
to provide
descriptions
(i.e., examples
their own
experiences)
that
item.
found
that the
descriptions
provided
by theأنtwo
groups
wereبالبند
very تتعلق
different.
We suggest
that
it is�(not
advisable
لي�س من
�أنهWe
نقرتح
.االختالف
كلkinds
اختلفofنتني
العي
أفراد
�
قدمه
الذي
الو�صف
�
وجدنا
.املطروح
)اخلا�صة
جتاربهم
من
أمثلة
تف�صيال
 �أكرثto
ّ
explore the presence of hallucinations in non-clinical samples using research protocols based exclusively on yes-or-no answers to ques�شبيهة بـlike
ا�ستبيانات
ال يفHallucinatory
إجابات بـ نعم �أوor� على
بروتوكوالت البحوث املبنية
با�ستخدام
نة غريand
عي
الهالو�س
يف وجود
البحثaامل�ستح�سن
ّ يف
tionnaires
the RHS.
hallucinatory-like
experiences
cannot�رسيرية
be reliably
validly
assessed
without
precise characterization
of theللنوعية
phenomenal
qualityبدون
of the
experience.
.الظاهرية للتجربة
تو�صيف دقيق
و�صحيح
 ال ميكن �أن يتم تقييم جتارب للهالو�س �أو التجارب ال�شبيهة بالهالو�س ب�شكل موثوق.RHS
Key words: Continuum model, hallucinations, psychotic–like experiences, phenomenology, qualitative analysis, schizophrenia

 الف�صام،الكمي
ّ  التحليل، علم الظواهر،  التجارب ال�شبيهة بالهالو�س،  الهالو�س، النموذج اال�ستمراري:الكلمات الرئي�سية

(WorldPsychiatry
Psychiatry2012;11:110-113)
2012;11:110-113)
(World

))؛ ج9( )بد�أت الفكرة القائلة ب�أن الأفراد الذين يبدون �أ�صحاء ميكن �أن يعانوا الظاهري اال�ستمراري الأكرب (لي�س بال�رضورة يف الإطار ال�رسيري
 قد يعد الأفراد الذين يظهرون منط ًا ظاهري ًا ذهاني ًا غري �رسيري جمموعة.)1( »�أعرا�ض ذهانية كاالوهام والهالو�س «تتحول �إلى العقيدة ال�سائدة
The notion that apparently healthy
can experience
Having
the presence
of hallucinations
in non.)9(people
�رسيرية للذهان
نات غري درا�سية
عي
التجارب التي تفيد
االفرتا�ض ب�أن
وت�شمل هذه العقيدة
ّ عنهاidentified
psychotic
symptoms
such
as
delusions
and
hallucinations
“is
clinical
samples,
studies
have
started
to
explore
the
relationعلى الرغم من الدليل التجريبي الوا�ضح ب�أن ن�سبة كربى من العامة
 �أو على الأقل تظهر بع�ض الت�شابه مع تلك التي ي�شار،�رسيرية تتداخل
now becoming
dogma”
(1).جتارب
Part of
thisأ�صحاء
“dogma”
ships between these experiences and other psychological or
تتناول
الدرا�سات ملthe
 منaccepted
 ف�إن �أي ًا،بالذهان
�شبيهة
تخترب
م�سار ال
 «التجارب ال�شبيهة بالذهان» تقع على،�إليها يف عينات �رسيرية (�أي
is the assumption that the experiences reported by non-clin- psychopathological variables or domains such as anxiety,
عينات غري �رسيرية هي بالفعل �شبيهة
عنها
تفيد
التي
التجارب
كانت
إذا
�
ما
 ن�رش،1981  يف عام.)2( )ا�ستمراري بني العامة والأفراد ال�رسيريني
ّ or at least show some similarity, لوناي
ical samples are overlapping,
depression and stress (10), emotions (11), personality (12),
بنعم
نتني
العي
إجابات
�
كانت
إذا
�
،آخر
�
مبعنى
.ال�رسيرية
العينات
جتارب
إلى
�
12
من
 امل�ؤلف،LSHS الهالو�س
و�ساليدon
لوناي
)3(ofو�ساليد
ّ
with those reported by clinical samples (i.e., that “psychotic- and metacognition
(13). Based
the ا�ستبيان
analysis
these reالتجربة
إلى
�
ت�شري
كانت
إذا
�
ما
ا
ً
وا�ضح
لي�س
،اال�ستبيان
يف
أ�سئلة
ل
ا
من
أي
ل
أ�شكال
ل
وا
االدراكي
املر�ض
جتارب
انت�شار
تقييم
إلى
�
يهدف
فردي ًاmade:
ً بنداa)
like experiences” exist on a continuum between general and sults, important theoretical assumptions have been
.)�شبيهة
أو
�
(
ذاتها
فىthat
للتقليد
أطلق هذا
� .بالهالو�س
املتعلقة
ال�رسيرية
 دونdisclinical populations) (2).
theالعنان
sameاملقيا�س
symptoms
seen
in patients
with
psychotic
 يفIn
ا�سئلة1981,
بنعم على
أجابواand
� الذين
(لأف��راد3)
ألنا اpublished
� الدرا�سة �سthe
 هذهLaunayيف
Launay
Slade
can
be
found
and
measured
in
non-clinical
populaغريorders
عينات
يف
الهالو�س
حول
ا
ً
عام
30
مدى
على
الدرا�سات
من
العديد
ّ
بتلك
املتعلقة
التجربة الذاتية
وو�صف
تعليق �أو�سع
اال�ستبيان لإ�سداء
Slade
Hallucination
Scale
(LSHS),
a 12-item
self-report وقدtions
(2);LSHS
b) that
clinical
definition
of ،ذلك
psychosis
may en.)6-4(
منthe
معدله
عدة ن�سخ
قد مت تطوير
 منذ.�رسيرية
questionnaire
aimed
assessتلك
theطبيعة
prevalence
of perceptual
compass
only
a
minority
of
the
whole
(not
necessarily
تقييم
هدفنا يكمن يف
 كانto
.التجارب
بهدف تو�صيف
 الأ�سئلة،بالتف�صيل
 وبهدف تقييم الهالو�س الب�رصية،)5( قام موري�سون و�آخرونclinipathological
experiences
and
sub-clinical
forms
related
to
cal)
phenotypic
that the population showأ�صلية وم�ضيفني �أربعه ال�سبل التي يعتمدها الأفراد من العينات غري ال�رسيرية وال�رسيرية لفهمcontinuum
� (ثالثة �أ�سئلة9);
منهc)م�ستثنني
بتعديل اال�ستبيان
hallucinations.
This
scale
started
a
tradition
of
almost
30
ing
a
non-clinical
psychosis
phenotype
may represent an
.العينتني بحث ًا عن �أوجه الت�شابه واالختالف
ومقارنة
اال�ستبيان
أ�سئلة
�
ّ
 (اجلدولRHS  عرف ذلك اال�صدار با�سم املقيا�س املنقح للهالو�س.جديدة
years of studies of hallucinations in non-clinical samples. appropriate group for studying clinical psychosis (9).
.)8 ،7( ال�رسيرية
وغريempirical
نات ال�رسيرية
العي
)1
ّ ا�ستخدامه يف
Since then, several modified versions of LSHS have been
Despite
the wide
evidence
that a و�صار
substantial
RHS
ع
املراج
الهالو�س
ا�ستبيان
من
أ�سئلة
�
1
جدول
تنظيمها
مت
أخرى
�
وا�ستبيانات
LSHS
ا�ستبيان
أن
�
من
الرغم
على
َ to assess in detail visual hallucina- proportion of the healthy general population has psychosisdeveloped (4-6). In order
أنها �أحداث
حقيقيةexcluding
تبدو �أفكاريthree
.1 ال�ضعف
 منط،) (�أي3( الهالو�س
لتجارب
اال�ستعداد امل�سبق
بطريقة لقيا�س
tions, Morrison et al (5)فعلية
modified
the�كLSHS
like experiences,
virtually
no studies
have addressed
whether
original
items
and،عملي
adding
the experiences
samples
are indeed
إلى
� أفكار �أخرى
� تت�سلل
 علىfour
الرتكيزnew
أحاولones.
� أي مدىThis
�  �إلىversion
 ال يهم.2 of اال�ستبيانات
التالية لتلكreported
إن الدرا�ساتby�فnon-clinical
،)املر�ض الظاهري
الظاهري ال منط
LSHS was called Revised Hallucination Scale (RHS)
(ذهنيTable العينات غري ال�رسيرية كواحدة
ّ ا�ستخدمت النتائج التي ظهرت خاللها يف
1) and has been used in clinical and non-clinical samples  �أي عن�رصا هاما من، من التعليالت الأ�سا�سية التي ت�شري �إلى �أن الهالو�س
 اختربت جتربة �سماع �صوت �أحد من ثمة اكت�شف �أن ما من �أحد يتكلم.3
(7,8).
Table
Itemsم�شرتكة
of the ظواهر
Revised
Scale
(RHS)
يف1 ن�سبي ًا
هيHallucinations
،املفرت�ض للذهان
الظاهري
النمط
ومميزة
اليقظة وا�ضحة
يف �أحالم
أ�سمعها
� التيscales
لأ�صواتwere
تكون اconstructed
 عادة ما.4 العامة
Although
the LSHS
and
similar
 ويعد االقتبا�س التايل مثالاً وا�ضح ًا وعايل الت�أثري.من ال�سكان
1. My thoughts seem as real as actual events in my life
أنني
كبري حتىpredisposition
اليقظة واقعيني �إلى حد
أ�شخا�ص يف احالم
 يبدو ال.5(3) يف هذا
to �measure
to hallucinatory
experiences
2.نات
Noعي
how much
I try to
concentrate
on my«عملت
work, unrelated
طالب
الهالو�س يف
جتارب
تقييم
درا�سات على
:)9( االجتاه
ّ matter
(i.e., the vulnerability phenotype and not theكذلك
illness
أظنهمpheno�
thoughts always creep into my mind
أظهرت
�
و
مت�سقة
نتائج
إلى
�
تو�صلت
وقد
.اال�ستبيانات
با�ستخدام
اجلامعات
type),
have
results
3. I have had the experience of hearing a person’s voice and then found
إليه
� أ�صغيsubsequent
�  كما لو كنتstudies
حلن وا�ضح
�صوتused
أ�سمعthe
� اليقظة
أح�لامobtained
�  يف.6
الهالو�س يف
�أن ن�سبة كبرية من الأفراد يختربون جتربة
through these scales in non-clinical populations as one of من مراحل
thatمرحلة
there was
no one there
بالفعل
4. The sounds I hear in my daydreams are usually clear and distinct
the main arguments suggesting that hallucinations – i.e., a
.»حياتهم
5. The people in my daydreams seem so true to life that I think they are
�أفكاري عاليillness
أ�صوات ًا تردد
�  �أ�سمع.7 of الدرا�سات
significant component of the  ًاsupposed
phenotype
ّ بعد حتديد وجود الهالو�س يف
real بد�أت،عينات غري �رسيرية
�أ�صوات ًا يف ر
� �صعوبة و�أ�سمعinأعاين
psychosis – are a relativelyأ�سي
common
phenomenon
the� .8
gen- املر�ضية
6. Inأوmy
daydreams
I can hearتلك
theالتجارب
sound of بني
a tune
almostيف
as clearly
as if I
� النف�سية
واملتغريات
العالقة
بالتعمق
eral population.
A very
example
of وجه
thisأيت
trend
actually listening to it
بالفعل هناك
أحدinfluential
� أمامى ومل يكن من
� �شخ�ص
� ر.9 is وامل�شاعرwere
،)10(
وال�ضغط
واالكتئاب
كالقلق
املحددة
املجاالت
أو
�
النف�سية
7. I hear a voice speaking my thoughts aloud
encapsulated in the following
يل غريبةquotation
(لأ�شياء تبدو9):
“ �إلى اA
�أنظرnumber
 حني.10 of حتليل تلك
علىbeen
.)13(
البعديvoices
لإدراكinواmy
،)12(
ًوا�ستنادا
8. I have
troubled
by hearing
head وال�شخ�صية،)11(
studies have assessed hallucinatory experiences in samples
9. I have seen a person’s face in front of me when no one was there
ً
ً
ا
أبد
�
�شيء
هناك
يكون
ال
حني
ال
أ�شكا
�
و
ال
ظال
أرى
�
.11
ً
ذاتها
أعرا�ض
ل
ا
تظهر
)أ
�
:هامة
نظرية
افرتا�ضات
إلى
�  مت التو�صل،النتائج
of healthy college students using questionnaire measures.
10. When I look at things they appear strange to me
واقعية
غري
تبدو
،أ�شياء
ل
ا
إلى
�
أنظر
�
حني
.12
النا�س
من
ال�رسيرية
غري
العامة
يف
كما
الذهان
ا�ضطرابات
These studies have yielded consistent findings, showing that
11. I see shadows and shapes when there is nothing there لدى مر�ضى
12.من
When
things,
theyقد
look
unrealال�رسيري
to me )؛ ب) التو�صيف2(
قليلةI look
أقليةat� على
ي�شمل
للذهان
أبدو خمتلف ًا
� نف�سي يف املر�آة
حني �أنظر �إلىhalluci.13 النمط
a considerable proportion
of individuals
experience
nations at some time in their lives”.
110

13. When I look at myself in the mirror I look different
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النتائج

عينة �رسيرية و�أخرى غري �رسيريه ،ع�شوائياً .ت�ألفت العينة
مت اختيار ّ
ال�رسيرية من  23مري�ض ًا مت ت�شخي�صهم بالف�صام كما يرد تو�صيفه يف
دليل  ،DSM-IV-TRمن م�ست�شفيات الرعاية اليومية التابعة خلدمة
الرعاية ال�صحية الوطنية يف حمافظة �أملرييا (ا�سبانيا) .ترواحت �أعمارهم
بني � 21إلى  63عاماً؛ توزعوا بني رجال  %73ون�ساء  .%27كل املر�ضى
كانوا ا�سبانيي الأ�صل وعاطلني عن العمل ،مل يكن بينهم مهاجرون .كانوا
جميع ًا يتلقون عالج ًا بدواء م�ضاد للذهان و�/أو م�ضاد لالكتئاب عند
التقييم� .شملت العينة غري ال�رسيرية  60طالب ًا جامعي ًا من جنوب ا�سبانيا
(الأندل�س) .وتراوحت �أعمارهم من � 17إلى  29عاماً؛  %48من الرجال
و %52من الن�ساء.
ا�ستكمل امل�شاركون كلهم ا�ستبيان  RHSذاتياً .حني �أجابوا على
�س�ؤال بـ نعم ،طلب منهم توفري و�صف مف�صل ،مث ًال التعليق �أو �إعطاء �أمثلة
عن جتارب خا�صة بهم .وقد قام املحاورين بن�سخ املقابالت عن الإجابات
خطياً.
وقد قام كل باحث ،بعد �أن متت تعمية العينتني التي انتمى �إليها كل
فرد ،بقراءة الو�صف ب�شكل م�ستقل (�سطراً ب�سطر متحققني من البيانات)،
�سعي ًا لتحديد املفاهيم والرموز .ثم مت جمع الأو�صاف وفق ًا للمظاهر
التطابقية (مثالً ،الأح�لام والتجارب ال�شبيهة باحللم)� ،أو التطابق يف
�سياق التجربة (مثالً ،احلاالت الـ نعا�سية  /تنوميية) .وقد مت حتديد الفئات
الأخرية من خالل مقارنة ومناق�شة الرتميز الذي و�ضعه كل باحث .وقد
متت ت�سمية الفئات من خالل �أدوات �شاملة للتقييم النف�سي املر�ضي (نظام
 .)14( )AMPDمت ت�صنيف هذه الأو�صاف التي مل يتم �شملها يف نظام
 AMDPوفق ًا لفئات املر�ض النف�سي بح�سب دليل معياري �أو و�صفي
للمر�ض النف�سي (.)15
متت املوافقة على بروتوكول الدرا�سة من قبل جلنة الأخ�لاق يف
م�ست�شفى �أملرييا وم�ست�شفى بونيينتي.

ترد �أو�صاف النماذج التي �أعطيت للأفراد الذين متت مقابلتهم يف
اجلدول  2و .3اختلفت �أنواع الأو�صاف التي قدمتها املجموعتان ب�شكل
العينة غري ال�رسيرية يف ال�س�ؤال 12 ،9 ،8 ,4 ,3
ملحوظ .مث ًال و�صفت ّ
(ج��دول  ،)1الهالو�س التنوميية والنعا�سية (مثالً�« ،أك��ون ن�صف نائماً،
ل�ست نائما بالكامل �أو م�ستيقظ ًا متاماً ،و�أ�سمع �أ�شخا�ص ًا يرددون ا�سمي»)،
الأحالم والتجارب ال�شبيهة بالأحالم (مثالً« ،يف �أحالم اليقظة �أ�ستطيع �أن
�أرى وجه والدي») ،و الهالو�س اال�سمية (مثالً ،حني �أكون يف املنزل �أدر�س
�أ�سمع �صوت �أمي تناديني .هي تقيم معي وتناديني غالباً ،وذلك يجعلني
�أعتقد �أنها تناديني بينما ال تفعل») .من جهة �أخرى ،و�إجابة على الأ�سئلة
ذاتها ،و�صفت العينة ال�رسيرية الهالو�س ال�سمعية (مثالً�« ،أ�سمع �صوتا
يطلب مني �أن �أفعل �شيئ ًا �أو يخربين �شيئ ًا عن �أحد ما») ،التجارب املركزية
(مثالً« ،م�شاهدة التلفاز والتفكري ب�أنه يكلمني») ،و الهالو�س الب�رصية
(مثالً�« ،أرى �أمي �أو �شقيقي ]ظهور[ ،ويظهران يل �آملهم»)؛ �أو �أ�شاروا �إلى
الردود العر�ضية املقدمه (مثالً�« ،سماع �أغنية لـ �آنا بيلني« ،وم�شاهدة مرور
الوقت« ،بوابة �آلكاال� .أنا من مدريد وهو �أمر ي�ؤثر فى حتى البكاء ،لأنه يعيد
�إيل ذكريات جيدة ك�أيام املدر�سة»).
يف البند الأول يف نظام «( RHSتبدو �أفكاري واقعية ك�أحداث فعلية
يف حياتي») ،ت�صف العينة غري ال�رسيرية التجارب كما لو �أنها تفكري �سحري
(مثالً�« ،أحيان ًا �أتخيل و�ضع ًا ما �أريده �أن يحدث معي ويتم ذلك») ،بينما
العينة ال�رسيرية جتارب ذاتوية التفكري (مثالً« ،اعتقدت �أن �شقيقي
و�صفت ّ
ميت ًا يف حني �أنه كان حياً») .يف البند الثاين يف «( RHSمهما حاولت
العينة
الرتكيز فى عملي ،ال تنفك �أفكار �أخرى تت�سلل �إلى تفكريي») ،و�صفت ّ
غري ال�رسيرية حلظات تداخل �أفكار خمتلفة (مثالً ،حني �أحاول درا�سة املواد
العلمية ،تراودين با�ستمرار �أفكار عن خالف مع ال�رشيك») ،بيمنا و�صفت
العينة ال�رسيرية ظاهرة الو�سوا�س القهري (مثالً�« ،أحيان ًا �أهاجم �أ�شخا�ص ًا
بينما �أنا ل�ست �شخ�ص ًا �سيئ ًا ومل �أقم مبا ي�ؤذي �أي �أحد»).
يف البند العا�رش («حني �أنظر �إلى الأ�شياء تبدو يل غريبة») ،و�صفت

اجلدول � 2أو�صاف منوذجية حول جتارب توفرها العينة ال�رسيرية
بنود RHS

1
11 ،10 ،8 ،3 ،1
8 ،7 ،3
9 ،5 ،4 ،3
6

الفئات

التفكري التما�سي
جتارب مركزية
هالو�س �سمعية و�شفهية
هالو�س ب�رصية
تخيالت حية

12 ،2
13 ،10

الو�سوا�س القهري
جترد من الواقع – جترد من الذات

12 ،11 ،9 ،4

ا�ستجابات التما�سية

13 ،7 ،5 ،3 ،2

الفئة الباقية

 : RHSاملقيا�س املنقح للهالو�س

الأو�صاف
اعتقدت �أن �شقيقي ميت ًا يف حني �أنه كان حي ًا
م�شاهدة التلفاز والتفكري ب�أنه يكلمني
�أ�سمع �صوتا يطلب مني �أن �أفعل �شيئ ًا �أو يخربين �شيئ ًا عن �أحد ما
�أرى �أمي �أو �شقيقي ]ظهور[ ،ويظهران يل �آملهم
عادة ما على �أن �أتخيل الأغنية يف ذهني و�أ�سمعها مع كل الأدوات املو�سيقية وبكل
�أجزائها
�أحيان ًا �أهاجم �أ�شخا�ص ًا بينما �أنا ل�ست �شخ�ص ًا �سيئ ًا ومل �أقم مبا ي�ؤذي �أي �أحد
حني �أنظر �إلى النا�س ،يبدون �أحيان ًا غرباء ،ك�أنهم غري حقيقيني ،كما الأغرا�ض
يف املنزل
�سماع �أغنية لـ �آنا بيلني« ،وم�شاهدة مرور الوقت« ،بوابة �آلكاال� .أنا من مدريد وهو
�أمر ي�ؤثر فى حتى البكاء ،لأنه يعيد �إيل ذكريات جيدة ك�أيام املدر�سة
حماولة التخاطب مع الفكرة ،ظن ًا ب�أنها تقول �شيئاً .يف تلك اللحظة �شعرت ك�أنني
ذات �سلطان و�أن الآخرين ميكنهم �سماعي ]انتقال الأفكار[ تخيلت �أن امر�أة �أخرى
هي �أنا (�أن امر�أة �أخرى ت�سكن يف ج�سدها) ]جتربة �سلبية[
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اجلدول � 3أو�صاف منوذجية عن جتارب قدمتها العينة غري ال�رسيرية
بنود RHS
9 ،8 ،5 ،4 ،1
9 ،8 ،4 ،3

الفئات
الأحالم والتجارب ال�شبيهة باحللم
هالو�س نعا�سية وتنوميية

12 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3

هالو�س مزيفة

6 ،5 ،4
1
2
2

حية
تخيالت ّ
تفكري �سحري
تداخل الأفكار
الإلهاء

12 ،10

عملية االنتباه/التفكري

13

تقلبات املزاج

13

تخيالت عاطفية

11

الفئة الباقية

8،12
 : RHSاملقيا�س املنقح للهالو�س

العينة غري ال�رسيرية جتارب متعلقة بعملية الرتكيز/التفكري (مثالً« ،بعد
ّ
�أن �أراقب بع�ض الوجوه لفرتة طويلة �أراها خمتلفة� .أي �أنني �أراها بطريقة
تختلف عما ر�أيته �سابقا») ،بينما و�صفت العينة ال�رسيرية جتارب جمردة
من الواقع (مثالً« ،حني �أنظر �إلى النا�س ،يبدون �أحيان ًا غرباء ،ك�أنهم غري
حقيقيني ،كما الأغرا�ض يف املنزل»).
يف البند احلادي ع�رش («�أرى ظال ًال و�أ�شكا ًال بينما ال يكون هناك �أي
العينة غري ال�رسيرية الأوهام العاطفية (مثالً« ،حني �أكون
�شيء») ،و�صفت ّ
م�ستلقي ًا يف �رسيري يف املنزل� ،أرى ظال ًال على اجلدار ومن ثم �أكت�شف �أنه
ال�ضوء من ال�شارع يت�سلل من نافذتي») ،بينما و�صفت العينة ال�رسيرية
جتارب مركزية (مثالً�« ،أكت�شف �أنها كانت هناك من �أجلي»).
�إجابة على البند ال�ساد�س («ميكنني �أن �أ�سمع �صوت حلن يف �أحالم
اليقظة بو�ضوح ك�أنني �أ�ستمع �إليه بالفعل») ،قدم املجموعتان و�صف ًا
احلية (مثالً ،يف العينة غري ال�رسيرية،
متداخ ًال لتجارب تتعلق باملخيلة ّ
«حني �أحب �أغنية� ،أ�ستطيع اال�ستماع �إليها من دون �سماعها بالفعل» ،ويف
العينة ال�رسيرية« ،عادة ما على �سوى �أن �أتخيل الأغنية يف ذهني و�أ�سمعها
مع كل الأدوات املو�سيقية وبكل �أجزائها»).

املناق�شة
تو�ضح نتائجنا ب����أن ال��ن��ا���س م��ع الف�صام وط�ل�اب اجلامعات
الأ���ص��ح��اء وف��ق�� ًا ل��ب��ن��ود  RHSي��ق��دم��ون �أو����ص���اف��� ًا خمتلفة ج��دا
لتجاربهم .م��ا يختلف ه��و طبيعة ال�شخ�صية ف��ى ه��ذه التجارب.
ال ميكن تقييم جتارب الهالو�س �أو تلك ال�شبيهة بالهالو�س ب�شكل موثوق
و�صحيح فقط باعتبارها م�س�ألة متكررة �أو �شديدة .بل يتطلب تقييمهم
تو�صيف ًا دقيق لنوعية ظاهرية لهذه التجربة� .أما االختالف الأهم بني
العينتني ،فكان �أن هذه التجارب ارتبطت لدى مر�ضى الف�صام ارتباطا
ّ
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الأو�صاف
يف �أحالم اليقظة �أ�ستطيع �أن �أرى وجه والدي
�أكون ن�صف نائماً ،ل�ست نائما بالكامل �أو م�ستيقظ ًا متاماً ،و�أ�سمع �أ�شخا�ص ًا
يرددون ا�سمى
حني �أكون يف املنزل �أدر�س �أ�سمع �صوت �أمي تناديني .هي تقيم معي وتناديني
غالباً ،وذلك يجعلني �أعتقد �أنها تناديني بينما ال تفعل
حني �أحب �أغنية� ،أ�ستطيع اال�ستماع �إليها من دون �سماعها بالفعل
�أحيان ًا �أتخيل و�ضع ًا ما �أريده �أن يحدث معي ويتم ذلك
حني �أحاول درا�سة املواد العلمية ،تراودين با�ستمرار �أفكار عن خالف مع ال�رشيك
بعد �أن �أراقب بع�ض الوجوه لفرتة طويلة �أراها خمتلفة� .أي �أنني �أراها بطريقة
تختلف عما ر�أيته �سابقا
�أياماً� ،أجد نف�سي �أملك طاقة �أكرب ،و�أبدو �أجمل لأنني ال �أرى التجاعيد حول عيني،
بينما �أقول �أيام �أخرى «اليوم لن �أخرج حتى من بيتي».
حني �أكون م�ستلقي ًا يف �رسيري يف املنزل� ،أرى ظال ًال على اجلدار وثم �أكت�شف �أنه
ال�ضوء من ال�شارع يت�سلل من نافذتي
عندما �أكون يف حالة ع�صبية �شديدة ،يبدو �أحيانا النا�س وما يفعلون ،بال معنى،
ويبدو الأمر كما لو كانت “مزحة” ]التجرد عن الواقع[
عندما �أعاين حمى طفيفة� ،أ�سمع �أ�صواتاً .حني كنت طف ًال حدث هذا يل يف كثري
من الأحيان ]هالو�س ع�ضوية[

وثيقا بهوية ال�شخ�ص ،مع بع�ض ال�شذوذ الدائم يف �شعورهم بالذات ووجود
�سمات حتول يف العالقة الذاتية مع العامل ( ،)18-16بينما يف املجموعة
غري ال�رسيرية كانت تتعلق بحالة ظرفية (مثالً ،حالة من احلداد)� ،أو مت
الإبالغ عنها كظاهرة واحدة �أو معزولة.
كما ورد يف درا�سة لـ كيندلر م�ؤخرا ( ،)19ينبغي �أال يقت�رص تقييم
املر�ض النف�سي على حتديد وجود �أو عدم وجود �أعرا�ض معينة ،وال ينبغي
�أن يركز فقط على الأعرا�ض ال�سطحية التي مت اختيارها ملوثوقيتها .بل
يجب �أن نبحث عن ظواهر �أعمق قد تن�ش�أ فقط من حتليل الظواهر الدقيق.
ت�شري نتائج هذه الدرا�سة �إلى �أنه لي�س من امل�ستح�سن يف حتليل الهالو�س
العينات غري ال�رسيرية ،ا�ستخدام بروتوكوالت
ودرا�ستها ،وخ�صو�صا يف ّ
الأبحاث التي ت�ستند فقط على �إجابات بنعم �أو ال يف اال�ستبيانات املعتمدة.
هذا ال ينفي �أهمية الدرا�سات حول الهالو�س يف الأ�شخا�ص غري الذهانيني
�أو يفرت�ض غياب الهالو�س يف العامة من ال�سكان ،بل ي�شري �إلى حتدي
املنهجية املتبعة حتى الآن لتقييم هذه الظاهرة .تركز هذه الدرا�سة على
�أهمية نوعية هذه التجارب وطبيعتها ،وما يجعلها مماثلة �أو خمتلفة
اختالفا جذريا عن تلك التي يف الأ�شخا�ص امل�صابني بالف�صام.
�إننا بحاجة �إل��ى تو�صيف معمق ودقيق لنوعية الظواهر النوعية
اخلا�صة بالتجارب احل�سية غري الطبيعية ،مبا يف ذلك الهالو�س .يتيح
هذا التو�صيف جتنب االخطاء الت�شخي�صية ،على �سبيل املثال ،الت�شخي�ص
املفرط ملر�ض الف�صام ،ف�ضال عن تطوير مناذج ال ميكن االعتماد عليها
مل�سببات الهالو�س املبنية على تقييم غري دقيق للخربات احل�سية غري
العادية يف العامة من النا�س .بدون مثل هذا اجلهد للتو�صيف الظواهري
للتجارب العادية وغري العادية� ،أي حماولة لإجراء مقارنة مهددة ب�إعطاء
نتائج غري مفيدة وخال�صات ال قيمة لها (.)20
ميكن اعتبار �شمول الدرا�سة على عينة غري �رسيرية من الطالب فقط
�إح��دى النواحي ال�سلبية التي ت�شوبها ،وال ميكن اعتبارها بذلك �شاملة
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 يجب فهم التفا�صيل التي قدمها امل�شاركون، بالإ�ضافة �إلى ذلك.للمجتمع
 قد يكون من املفيد يف امل�ستقبل مقارنة هذه.يف �سياق الثقافة اال�سبانية
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effects.
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 قد تقو�ض هذه، من ناحية �أخرى، لكن. لدى بع�ض الأطفال، على م�ؤ�رشات الرفاه النف�سي وبع�ض الأعرا�ض التي تتعلق با�ضطراب الكرب التايل لل�صدمة
 و�إننا بحاجة �إلى املزيد من الأبحاث لدرا�سة ت�أثري نوع اجلن�س والعمر والتجارب املتعلقة باحلرب القائمة.التدخالت التعايف الطبيعي لدى بع�ض الأطفال
(World Psychiatry 2012:11:114-122)
.يف ت�أثريات التدخل املتفاوتة
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The civil war in Sri Lanka, which ended in 2009 when
government security forces claimed victory over the Liberation Tigers of Tamil Eelam, has had an extensive impact on
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م�شاكل ال�صحة النف�سية يف �أماكن النزاع امل�سلح وازدياد �شعبية التدخالت
لدى الأطفال املت�أثرين بفعل احلرب يف البلدان ذات الدخل املتو�سط 
واملحدود  ،LMICثمة حاجة �إلى املزيد من الدرا�سات الوا�ضحة والدقيقه
لتقييم نتائج التدخالت.
تهدف هذه الدرا�سة الى تقييم نتائج التدخل املدر�سي الوقائي الثانوي
للأطفال املت�أثرين بفعل احلرب الدائرة يف �شمال �رسيالنكا .لقد افرت�ضنا
�أن التدخل من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى حت�سني �صحة الطفل النف�سية .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،ركزنا على العوامل ا ُ
مل َع َّدلة والعوامل الو�سطية يف التدخل .مبا �أن
التدخالت املدر�سية يف الأطفال املت�أثرين بفعل احلرب حددت �آثار خمتلفة،
ت�شكل مراجعة العوامل الو�سطية للم�رشفني �إ�سرتاتيجية هامة لتحديد
الأفراد والظروف التي ميكن وفق ًا لها �أن ي�ؤتي التدخل بفاعلية �أكرب .تهدف
درا�سة العوامل الو�سطية يف حتديد ال�سبب خلف ت�أثري التدخالت وكيفية
�إتيانها بنتائج جيدة (.)21 ،20
بينت درا�سات �سابقة ت�أثري نوع اجلن�س والعمر على تعديل �آثار
ّ
التدخالت املدر�سية يف الأطفال املت�أثرين بالنزاع امل�سلح .يف اندوني�سيا،
برهن التدخل على فاعليه يف ا�ضطراب  PTSDواالعتالل الوظيفي فقط
لدى الفتيات ،يف حني �أن فاعليته حافظت على الأمل يف النجاح يف كل
من البنني والبنات ( .)14 ،13يف نيبال ،مل يتم العثور على �آثار رئي�سية،
ولكن ظهرت ت�أثريات التدخل على الفتيان يف ال�صعوبات النف�سية العامة
والعدوان ،وبالن�سبة للفتيات يف ال�سلوك االجتماعي ال�سليم .كما ظهر �أن
للعمر وقعه ,حيث �أن الأطفال الأكرب �سنا الذين خ�ضعوا للتدخل� ،أظهروا
حت�سنات �أكرب فيما خ�ص ال�شعور بالأمل .كما مت حتديد ت�أثري للعمر ونوع
اجلن�س يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،حيث �أظهر تدخل مدر�سي �آثار العالج على
النتائج العاطفية وال�سلوكية يف الأطفال تالميذ املدر�سة ،وخا�صة البنني.
وقد برزت ت�أثريات التدخل يف الأطفال الأكرب �سنا يف الفتيات يف �سن
املراهقة فقط (.)16
من جانب �آخ��ر ،متت مناق�شة �أهمية التعر�ض للعنف يف املا�ضي
وارتباطه بالتجربة احلالية وال�ضغوطات املتعلقة باحلرب يف جمال
ال�صحة النف�سية ،ولكن مل يتم تقييمها فى درا�سات الأطفال (.)24-22
�أظهرت درا�سات عدة �أن التجربة احلالية من «ال�ضغوطات اليومية»
املرتبطة باحلرب (�أي ،عدم احل�صول على احلاجات الأ�سا�سية ،والعنف
املنزيل ،وعنف الأح��ي��اء ،وتعاطي امل��خ��درات) تو�سطت جزئيا ارتباط
التعر�ض لأحداث العنف (م�شاهدة  /معاناة القتل والتفجريات والعنف
اجلن�سي والوقوع و�سط تبادل النار ،الخ) واعرا�ض ا�ضطراب PTSD
( .)25،26ونظرا لأن دور الو�ساطة هذا مت حتديده يف ا�ستق�صاء تقاطعي،
توقعنا ب�أن يكون التدخل �أقل فاعلية يف احلد من ال�شكاوى النف�سية بني من
يعانون من م�ستويات عالية من ال�ضغوطات اليومية جراء ا�ستمرار احلرب
(�أي عالقة تعديل مع درا�سة التقييم).
ختاماً ،يرتكز اهتمامنا على �سلوك التكيف كعامل و�سيط حمتمل
لت�أثريات التدخل� .أكدت الأبحاث ال�سابقة يف الأطفال املت�أثرين باحلرب
عالقة بني ال�سلوك التكيفي والأعرا�ض النف�سية ،مع �أنه يبقى من غري الوا�ضح
�أي من �أ�ساليب التكيف (مثالً ،الرتكيز على العواطف مقارنة بالرتكيز على
امل�شكلة) هي وقائية �أكرث يف �إطار مماثل ( .)27هدف التدخل وتقييمه
(�أدناه) ب�شكل خا�ص �إلى حت�سني �سلوك التكيف .توقعنا �أن التدخل �سيزيد
من عدد و�سائل التكيف التي ي�ستخدمها الأطفال ،بالإ�ضافة �إلى اكتفائهم
بتلك الو�سائل ،و�أن تلك الزيادات تكون بدورها مرتبطة بانخفا�ض يف
الأعرا�ض النف�سية.

املناهج
الإطار العام وامل�شاركون
جمعنا البيانات من تيليبايل و�أودوفيل يف مقاطعة جافنا� ،شمال
�رسيالنكا ،بني �سبتمرب  2007ومار�س  .2008يف �أغ�سط�س  ،2006مت
التخلى عن اتفاق �سالم كان �ساري ًا منذ  ،2002تاله قطع الطريق الربي
الوحيد �إلى �شبه جزيرة جافنا .ومتيزت الفرتة الالحقة بكميات غذائية
ومواد �أ�سا�سية حم��دودة ،وحظر جتول وحواجز ا�سمنتية واختفاء �أفراد
وقتل بخارج املحاكم وا�شتباكات بني اجلي�ش ومنور التحرير .وا�ستناداً
�إلى جتارب مراحل �سابقة من النزاع امل�سلح ال�شديد يف املنطقة ،توقعنا
�أن تكون حماية امل�شاركني والعاملني وا�ستمرار املدار�س �أمراً م�ضمون ًا يف
تلك املنطقة.
عينة ع�شوائية يف التجربة بد ًال من جتربة ع�شوائية فردية
اعمتدنا ّ
إجراء ع�شوئي ًا م�ؤلف ًا
�
ا�ستخدمنا
املدار�س.
بني
التدخل
يف
لتفادي التلوث
ً
من خطوتني� .أو ًال خ�ص�صنا ب�شكل ع�شوائي� ،ضمن �أق�سام املقاطعة ،كل ق�سم
�إما ملجموعة التدخل �أو و�ضعناهم على قائمة االنتظار (�صورة  .)1ثانياً،
اخرتنا ب�شكل ع�شوائي مدار�س ل�ضمها �إلى الدرا�سة .ت�أهلت كل املدار�س
على القائمة التي وفرتها احلكومة للدرا�سة.
يف املدار�س التي مت اختيارها ع�شوائياً ،قمنا مبقابلة الأطفال من
ال�صف الرابع حتى ال�سابع (12-9عاماً) لتحديد ا�ستيفاء معايري الإ�ضمام
من خالل ا�ستبيان الإجهاد النف�سي االجتماعي لدى الأطفال ،CPDS
الذي يعد �أداة م�سح مت ت�أكيد موثوقيتها البنيوية العابرة للثقافات والتي مت
تطويرها لدى الأطفال املت�أثرين بالنزاع امل�سلح ( .)29 ،28وفق ًا للأهداف
الوقائية الثانوية للتدخل (�أي ،ا�ستهداف الأعرا�ض النف�سية واالجتماعية
للإجهار واال�ضطرابات النف�سية امل�شرتكة والعوامل الوقائية املقوية)،
ي�ستهدف امل�سح امل�ؤلف من  7بنود التقييم التايل لدى التالميذ والأ�ساتذة:
�أ) وجود عوامل خطر (�أي ،الإفادة عن التعر�ض لأحداث تتعلق باحلرب،
والإجهاد خالل التعر�ض حلدث كهذا ،والأعرا�ض النف�سية احلالية ،والأداء
املدر�سي املت�أثر به)؛ ب) غياب العوامل الوقائية (�أي ،الإفادة عن نق�ص
الدعم االجتماعي والقدرة على التكيف) .مل يتم ا�ستثناء �أي من الأطفال
بعد موافاتهم معايري الإ�ضمام ،وقد مت توفري ا�ست�شارة اجتماعية فردية
ملجموعة �صغرية من الأطفال �أفادت عن م�شاكل نف�سية حادة بالإ�ضافة
�إلى �ضمهم للدرا�سة (عدد=.)%4.8 ،19
ا�ستندنا يف اختيارنا على  12مدر�سة لكل حالة من حاالت الدرا�سة
وفق ًا حل�سابات �سابقة .ح�سبنا حجم الت�أثري  1.10ال�ضطراب PTSD
و 0.78للأعرا�ض االكتئابية يف درا�سات نتائج التدخل املبكر التي اعتمدت
الأدوات ذاتها ( .)30،31ويف عملية ر�صد التغيريات يف حجم الت�أثري ذاته
كانت  bم�ساوية لـ  2( 0.02جانبية) و aت�ساوي  ،0.95ح�سبنا �أننا
بحاجة �إلى حد �أدنى من � 18إلى  35طف ًال (يف ا�ضطراب  PTSDواعرا�ض
االكتئاب بالرتتيب) .ويف حتديد الرتابط بني العينتني ،قمنا ب�رضب 35
بـ  1 + (m–1)rحيث ( m=30معدل حجم العينة) ( r=0.1ترابط بني
العينات) وقوة  ،%95مما �أدى �إلى حجم عينة مالئم من  .137للتعوي�ض
عن اال�ستنزاف ،عملنا على زيادة عدد العينة للو�صول �إلى حوال  180طف ًال
لكل حالة من الدرا�سة .وو�ضعنا تقديرات ب�أن على الأقل جمموعة واحدة
من  15طف ًال لكل مدر�سة �سي�ستويف معايري الإ�ضمام بعد امل�سح ،لذا قررنا
حتديد  12مدر�سة لكل حالة يف الدرا�سة.
املجلة العاملية للطب النفسي
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النتائج
مت اختيار جميع النتائج املوحدة ا�ستنادا �إلى درا�سة لنوعية الأولية،
�شملت مقابلة امل�شاركني امل�ستنريين الأ�سا�سيني ،و20مناق�شة �ضمن
جمموعات الرتكيز ،و  23مقابلة �شبه منظمة فردية مع الأطفال و�أفراد
الأ�رسة بح�سب وجود �شكاوى حول ال�صحة النف�سية ( .)33ا�ستخدمت �أي�ضا
بيانات نوعية لبناء قيا�سات جديدة .وقد ترجمت مقايي�س ومعايري التقييم
املوحدة لتاميل با�ستخدام منوذج ر�صد الرتجمة ،الذي يوفر طريقة منظمة
لإعداد وثائق البحوث عرب الثقافات (.)34

النتائج الأولية
مت تقييم �أعرا�ض ا�ضطراب الكرب التايل لل�صدمة  PTSDمن خالل
مقيا�س �أعرا�ض ا�ضطراب  PTSDلدى الأطفال ) ،(CPSSوهو مقيا�س
من  17بنداً يقي�س �أعرا�ض ا�ضطراب  PTSDوفقا لدليل DSM-
 IVمع نطاق ا�ستجابة من  4نقاط (نطاق  .)35( .)51-0بلغ االعتماد
الداخلي (كرونباخ �ألفا) يف العينة  .0.84متت مراجعة �أعرا�ض االكتئاب
من خالل مقيا�س تقييم االكتئاب الذاتي امل�ؤلف من  18بنداً )،(DSRS
الذي ي�ستخدم مقيا�س ا�ستجابة من 3نقاط (نطاق  .)36( )36-0بلغت
املوثوقية الداخلية يف عينتنا  .0.65قمنا بتقييم �أعرا�ض القلق مع ن�سخة
من  5بنود من مقيا�س ا�ضطرابات العاطفة املرتبطة بالقلق (SCARED
 - 5مقيا�س ا�ستجابة من  3نقاط ،نطاق ( .)37( )10-0بلغت املوثوقية
الداخلية يف عينتنا .0.52

النتائج الثانوية
ا�ستخدمنا ن�سخة ذاتية اال�ستبيان لنقاط القوة وال�صعوبات م�ؤلفه من
 25بنداً لقيا�س نتيجة ال�صحة النف�سية ال�شاملة ،الذي كان متاحا يف لغة
تاميل ومت التحقق من �صحته يف منطقة جافنا ( .)38وبح�سب ما اقرتح
املطورون ،مت تلخي�ص املقايي�س الفرعية الأربعة التي ت�شري �إلى �صعوبات
نف�سية وفق ًا ملجموعة درجة ال�صعوبات الكليه (املدى  ،40-0املوثوقية
الداخلية  ،)0.78و�ساهم بند خام�س يف تقييم ال�سلوك االجتماعي ال�سليم
(نطاق  ،10-0واملوثوقية الداخلية .)0.60
قمنا من خالل املقابالت النوعية يف الدرا�سة الأولية ،ب�رسد ال�شكاوى
النف�سية للم�شاركني وت�صنيفها ،وحددنا جمموعتني من الأع��را���ض ال
تغطيها مقايي�س ومعايري التقييم املوحدة :ال�شكاوى اخلارقة للطبيعة
(ت�أثري الأرواح ال�رشيرة �أو ال�شعوذة �أو ال�شياطني) ،امل�شاكل ال�سلوكية التالية
للحرب (ا�ستخدام العنف كو�سيلة حلل النزاعات ،وتقليد جنود  /املتمردين).
من خالل اختيار ال�شكاوى الأكرث �شيوعا ،و�ضعنا مقايي�س من  6و  8بنود،
وحددنا ت�صميم الإجابة وفق  4نقاط (نطاق  18-0و  ،24-0املوثوقية
الداخلية  0.58و  0.61بالرتتيب).
كما و�ضعنا مقيا�س ًا لتقييم االعتالل الوظيفي ( .)39بعد املراقبة
الوجيزة للم�شاركني ،وجمع اليوميات اخلا�صة بهم ،ومتابعة جمموعات
الرتكيز التي �شملت الأطفال ،مت اختيار  10ن�شاطات من احلياة اليومية
الفردية للأطفال (مثالً ،النظافة والنوم) ،كما الن�شاطات الأ�رسية (مثالً،
القيام بالأعمال املنزلية) ،والن�شاطات مع الأقران (مثالً ،اللهو) ،يف املدر�سة
(مثالً ،امل�شاركة ،والواجبات املنزلية) ،واملجتمع (مثالً ،م�ساعدة كبار
ال�سن) ،وتلك الدينية (مثالً ،ممار�سة دينية يف املنزل) .وقد �سئل الأطفال �إذا

�شعروا ب�ضعف يف هذه الأن�شطة وفق ًا لأربع نقاط (نطاق  ،30-0املوثوقية
الداخلية .)0.80

العوامل امل َُع َّدلة والعوامل الو�سطية
مت تقييم نوع اجلن�س والعمر (بال�سنوات) ،كجزء من ق�سم الرتكيبة
ال�سكانية لال�ستبيان .ومت تقييم التعر�ض للعنف وال�ضغوطات اليومية
مع مقيا�س ت�صنيف حملي .بعد حتديد املحن الكربى املتعلقة باحلرب
مب�ساعدة  20موظف �إغاثة حمليه ،اخرتنا الأحداث املتعلقة باحلرب الأكرث
وروداً والتي قد يتعر�ض لها الأطفال� .أدى ذلك �إلى مقيا�س ثنائي التفرع
(نعم  /ال) من  10بنود تعك�س التعر�ض ال�سابق للحرب (نطاق ،10-0
مثالً ،ور�ؤية التفجريات ،ور�ؤية جرائم القتل ،واختبار التعذيب �أو ر�ؤيته،
والعنف اجلن�سي) و  11بنداً يقيم ال�ضغوطات اليومية جراء التعر�ض احلايل
للحرب (نطاق  ،11-0مثالً ،االحتياجات الأ�سا�سية غري امل�ستوفاة ،والعنف
املنزيل ،و�إدمان الكحول واالنف�صال عن �أفراد الأ�رسة ،والت�رشيد).
ج��رى تقييم مرجع التكيف والر�ضا من خ�لال نظامKidcope
اخلا�ص بالأطفال (�إ�صدار للأطفال اال�صغر �سن ًا  2-7عاماً) ( .)40يحتوي
نظام  Kidcopeعلى � 15س�ؤا ًال يتعلق ب 10ا�سرتاتيجيات للتكيف ،وقد
مت تقييمها وفق ًا مل�شكلة مدر�سية مفرت�ضة (الدرا�سة بجديه واحل�صول
على عالمات �سيئة) من خالل ال�س�ؤال �أي من ا�سرتاتيجيات املواجهة قد
�صوت عليها الأطفال عن
ا�ستخدمت (البنود ثنائية التفرع :نعم  /ال) وكيف ّ
ارتياحهم ال�ستخدام طرق التكيف على مقيا�س من  3نقط (� 1.أبداً 2. ،قليال،
 .3كثريا؛ نطاق 30-0؛ املوثوقية الداخلية ملرجع التكيف .)0.77

الإجراءات والناحية الأخالقية
�أج��رت جمموعة من املقيمني غري امل�س�ؤولني يف تو�صيل الرعاية
املقابالت م�ستخدمني الأدوات املذكورة يف بيئة خا�صة يف املدار�س .وقد
مت تدريب ه�ؤالء امل�ساعدين على فرتة � 3أ�سابيع يف �إدارة مقايي�س ومعايري
التقييم بكفاءة.
مل يكن املقيمون على علم ب�أي من املدار�س خ�ضع تالميذها للتدخل.
قبل البدء يف ن�شاطات البحث ،ناق�شنا �إ�سرتاتيجيتنا مع القيادات املحلية،
واملدار�س ،و�أولياء الأمر يف اجتماعات �شملت املجتمع املحلي .مت تزويد
جميع الأطفال و�أولياء الأمر مبوافقة خطية بعد �أن �رشح لهم هدف ووقائع
الأن�شطة البحثية .ومت منح املوافقة الأخالقية ر�سمي ًا من قبل املجل�س الدويل
للمراجعة الأخالقية يف جامعة  VUواللجنة الأخالقية يف منطقة جافنا.

االح�صاءات
بهدف مقارنة ظروف الدرا�سة وامل�ؤ�رشات الدميغرافية وم�ؤ�رشات
ال�صحة النف�سية يف نقطة القاعدة قمنا مبقارنة  x2م��ع ت�صحيح
اال�ستمرارية �أو اختبار في�رش املحدد للتواتر واختبارات ت  t-testsللعينة
امل�ستقلة للقيا�سات امل�ستمرة.
متت مراجعة التغريات الطوالنية للنتائج من خالل منذجة منحنى النمو
الكامنة ) (LGCMيف �إطار معادلة النمذجة الهيكلية ( .)41وا�ستخدمت
مناذج النمو ال�رشطي لتحديد مدى الت�أثري الأ�سا�سي للتدخل ومنذجة ت�أثري
العوامل ا ُ
مل َع َّدلة و�ضبط الآثار الرئي�سية وفقا لذلك .مت �ضبط النماذج لتحديد
العينات على م�ستوى كل مدر�سة� .أجريت منذجة  LGCMيف خطوتني.
املجلة العاملية للطب النفسي
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يف خطوة �أولى ،قمنا بنمذجة منحنيات النمو ،وذلك با�ستخدام �إطار زمني
من الأ�سبوع  1و  6و  ، 18وحددنا تقديرات ت�أثري التدخل على التغيري
مع مرور الوقت .يف اخلطوة الثانية� ،أ�ضفنا العوامل ا ُ
مل َع َّدلة وت�أثريتها
الرئي�سية ال�ستك�شاف املتغريات املحتملة يف ت�أثريات التدخل.
ومبا ان اثنني من امل�شاركني مل تتوفر بيانات حول نتائجهما يف
التقييم الثالث (فقِدوا يف املتابعة عند الأ�سبوع � ،)18أجرينا حتليل حالة
كاملة ،با�ستثناء امل�شاركني االثنني الذين كانت بياناتهما ناق�صة.

النتائج
اخل�صائ�ص عند القيمة القاعدية
قمنا مبقارنة اخل�صائ�ص الدميوغرافية (نوع اجلن�س ،الدين ،ونوع
املنزل ،ومهنة ويل الأمر ،وحجم الأ�رسة) والتعر�ض للعنف وال�ضغوطات
امل�ستمرة املتعلقة باحلرب ،وجمموع النتائج ومل جند اختالفات ذات داللة
�إح�صائية بني ظروف الدرا�سة (اجلدول  .)1ت�ألفت العينة من عدد �أكرب من
البنني ( ،)٪61.4ب�أغلبية من الهندو�س ( ،)%81.0وتراوحت �أعمار الأطفال
بني  9و � 12سنة (متو�سط.)1.05 ± 11.03
تعر�ض الأطفال �إلى متو�سط نوعني من الأح��داث املتعلقة باحلرب.
وكانت الأنواع الأكرث �شيوعا :ر�ؤية جثث قتلى ( ،)٪51.9ر�ؤية وفاة �أفراد
الأ�رسة ( ،)٪35.3وجمع �شتاتهم بطريقة مهينة ( .)٪32.6بالإ�ضافة �إلى
ذلك� ،أفاد الأطفال متو�سط �أربعة �أنواع من ال�ضغوطات اليومية القائمة،
�أكرث �شيوعا :الت�رشد ()٪73.9؛ الت�أثر بالفقر (� ،)٪67.9صعوبة يف تلبية
احلاجات الأ�سا�سية ( ،)٪62.7وامل�شاجرات يف احل��ي( .)%62.7تراوحت
معامالت ارتباط النتائج ( )ICCداخل العينة بني  0،034-و 0،174.

تغريات يف النتائج والعوامل امل َُع َّدلة والو�سيطة
�أوال ،قمنا بتقييم متو�سط التغيرياتاخلام (�أي من دون الت�صحيح يف
متغريات العينة) كتحليل ا�ستك�شايف للتغيريات يف النتائج (اجلدول .)2

و�أظهرت هذه التحليالت حت�سن ًا �إح�صائيا �أكرب بكثري بالن�سبة للبنني يف
حالة التدخل حول القلق و�ضعف الأداء (�أحجام ت�أثري� 27.إلى � .)29.أما
بالن�سبة للفتيات ،فوجدنا ت�أثرياً �سلبي ًا غري مق�صود ،حيث �أظهرت الفتيات
يف قائمة االنتظار حت�سن ًا �أكرب يف �أعرا�ض ا�ضطراب الكرب التايل لل�صدمة
 PTSDمقارنة مع الفتيات يف حالة التدخل (حجم ت�أثري .)37.
قمنا ثاني ًا بتقييم م�سارات طوالنية من التغيريات على مقايي�س النتائج
وت�أثري متغريات العوامل الو�سيطة ،اعتمدنا مقيا�س  ،LGCMوقمنا
بت�صحيح جتميع االختالف يف املدار�س .نظرنا فيما �إذا كانت حالة الدرا�سة
قد توقعت م�سارات منو خمتلفة ،و�إذا كان نوع اجلن�س والعمر والتعر�ض
املا�ضي للعنف ،والتجربة احلالية من ال�ضغوطات ذات ال�صلة باحلرب
قامت بتهدئة ت�أثري التدخل مع مرور الوقت (اجل��دول  .)3مل يتم العثور
على عالقة ذات داللة �إح�صائية بني حالة الدرا�سة والتقديرات الطارئة يف
النتائج ،ما ي�ؤكد على املقارنة بني ظروف الدرا�سة يف الأ�سا�س .مل تختلف
امل�سارات الطوالنية اختالفا كبريا بني ظروف الدرا�سة يف النتائج االولية
(ا�ضطراب الكرب التايل لل�صدمة  PTSDوالقلق واالكتئاب) ،لكننا وجدنا
م�سارات خمتلفة �إلى حد كبري لقيا�س النتيجة الثانوية .و�أظهر امل�شاركون
يف حالة التدخل املزيد من التح�سن (انخفا�ض) يف م�شاكل ال�سلوك مع
مرور الوقت مقارنة مع امل�شاركني يف حالة قائمة االنتظار (تقديرات
منحدر  .)P = 0.003 ،- 0.132كما برز �أي�ضا تفاعل كبري يف حالة
الدرا�سة والعمر وم�شاكل ال�سلوك ،حيث �أن الأطفال الأ�صغر �سنا �أظهروا
حت�سن ًا �أكرب من الأطفال الأك�بر �سنا يف حالة التدخل ).(P = 0.019
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،وجدنا عددا من ت�أثريات التدخل ملجموعات فرعية
حمددة .وقد ظهر نوع اجلن�س كعامل تهدئة كبري يف ا�ضطرابPTSD
(تقديرات منحدر -1.169؛  ،)P = 0.009و�أعرا�ض القلق (تقديرات
منحدر  ،)P = 0.032 ،- 0.308حيث �أظهر الفتيان يف حالة التدخل
املزيد من التح�سن مع مرور الوقت مقارنة مع �أولئك يف قائمة االنتظار
امل�ضبوطة� .أي�ضا ،و�إح�صائيا وقد مت حتديد تفاعل كبري مع التقدم يف ال�سن
فى ال�سلوك االجتماعي الإيجابي (تقديرات منحدر .)P = 0.032 ،0.112
وارتبطت الزيادة يف ال�سن بفوائد تدخل �أقل� ،أي �أن التدخل كان له فاعلية
يف زيادة ال�سلوك االجتماعي الإيجابي يف الأطفال الأ�صغر �سنا فقط.

جدول  1مقارنة القيمة القاعدية من النتائج امل�سجلة حول التعر�ض والنتائج

عينة قائمة االنتظار
عينة العالج
(عدد=)200
(عدد=)199
.141 .888 . 1.91±1.45
1.93±1.34
تعر�ض
-.559
4.16±1.98
4.05±1.94
عوامل �ضاغطة م�ستمرة
-.476
6.34±1.44
6.27±1.44
امل�سح
-.748 15.70±9.12 15.03±8.89
�شكاوىPTSD
-.388
8.56±4.37
8.39±4.54
�شكاوى اكتئابية
.566
3.17±2.16
3.29±2.13
�شكاوى قلق
1.034
1.97±1.92
2.21±2.59
�شكاوى عن عوامل خارجة عن الطبيعة
.039
1.99±2.23
2.00±2.84
�شكاوى �سلوكية
.823 10.29±5.44 10.74±5.57
�صعوبات كاملة)(SDQ
-.755
8.34±1.72
8.21±1.82
�سلوك اجتماعي �سليم
.082
7.87±2.88
7.89±3.07
�أ�ساليب تكيف
.079 18.23±7.44 18.29±8.11
تكيف �سليم
.933
3.23±4.37
3.64±4.47
اعتالل وظيفي
 ICCمعامل االرتباط فى العينات؛  PTSDا�ضطراب الكرب التايل لل�صدمة ؛  SDQا�ستبيان نقاط القوة وال�صعوبة
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)t(df=397
.888
.576
.634
.455
.698
.571
.302
.969
.411
.451
.935
.937
.351

p
.006
.174
.050
.002
.000
-.005
.008
-.029
.005
.021
-.032
-.034
.003

البحث يف الدور املحتمل ل�سلوك التكيف.

قمنا مبراجعة التعر�ض املا�ضي للعنف وال�ضغوطات اليومية احلالية للحرب
(اجلدول  .)3ومبا �أن �أيا من التحليالت ال�سابقة مل تظهر م�سارات تغيري
ذات قيمة �إح�صائية يف �أعرا�ض االكتئاب ،وال�شكاوى من �أحداث خارجة
عن الطبيعة ،و�أعرا�ض نف�سية عامة ،مل نراجع هذه املجموعة من نتائج
هذه التحليالت .حددنا دورا مهما يف التهدئة والتخفيف من ال�ضغوطات
اليومية جراء احلرب القائمة .كان لهذه التجربة ت�أثريات عالجية ُم َع َّدلة
حيث �أن الأطفال يف حالة التدخل مع م�ستويات منخف�ضة من ال�ضغوطات
�أظهروا م�ستوى �أكرب من التح�سينات يف ا�ضطراب ( PTSDتقدير ،.244
 ،)P = 0.024والقلق (تقدير  ،)P = 0.039 ،.066واالعتالل الوظيفي
(تقدير  )P = 0.016 ،.167مقارنة مع الأطفال يف حالة قائمة االنتظار.
وقد مت قبول ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ النموذج لـ  LGCMملعظم النماذج ،وقد تراوحت
بني � 0,87إلى  1.00على ﻤ�ﺅ�ﺸﺭ ﺍﻤﻟﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻤﻟﻘﺎﺭﻥ.
ختاماً ،در�سنا �سلوك التكيف كعامل و�سيط حمتمل لت�أثريات التدخل.
مل ينجح حتليل التغريات اخل��ام وتلك اخلا�صة بـ LGCMيف �إظهار
االختالفات بني ظروف الدرا�سة فيما يتعلق مب�سارات التكيف واكتفاء
التكيف .مبا �أن الرتابط الكبري بني التدخل والعالقة املحتملة بعامل و�سيط
هي �رشط م�سبق لدور الو�ساطة(و�أن هذا ال�رشط مل يتحقق) ،مل نتعمق يف

املناق�شة
ي�سري هذا التقييم للتدخل الوقائي الثانوي مع �أطفال املدار�س يف
�رسيالنكا يف م�سار الأدلة النا�شئة يف جمال ال�صحة النف�سية وتدخالت
الدعم النف�سي واالجتماعي يف املناطق املت�رضرة من النزاع امل�سلح .وقد
برزت كما يف تدخالت مدر�سية �سابقه للأطفال املت�رضرين من احلرب،
اختالفات بعد التدخل .وجدنا ت�أثرياً رئي�سي ًا على مقايي�س معدة حملي ًا على
م�سار امل�شاكل حيث برزت منافع �أقوى للتدخل لدى الأطفال الأ�صغر �سنا.
وقد �شكلت م�شاكل ال�سلوك ،مبا يف ذلك مث ًال االجت��اه ال�ستخدام العنف
كو�سيلة حلل النزاع وتقليد اجلنود وعدم احرتام كبار ال�سن ،فئة مهمة من
ال�شكاوى النف�سية املتعلقة باحلرب كما بينّ الأطفال ،والآباء ،واملعلمني
يف هذه الدرا�سة النوعية .عالوة على ذلك ،مت حتديد ت�أثريات التدخل لدى
الأطفال الذين اختربوا انخفا�ض ًا يف م�ستويات االجهاد اليومي الناجت عن
احلرب احلالية (ا�ضطراب الكرب التايل لل�صدمة  ،PTSDالقلق ،االعتالل
الوظيفي) ،الفتيان (ا�ضطراب  PTSDو�شكاوى القلق) ،والأطفال ال�صغار

جدول  2متو�سط تغري االختالفات يف نتائج البنني والبنات (القيمة القاعدية حتى � 3أ�شهر من املتابعة)
البنني
عينة قائمة
عينة العالج
(عدد= )122االنتظار
(عدد=)125
متو�سط  ± SDمتو�سط t(df=243) ± SD

النتائج

العالج مقارنة مع
قائمة االنتظار

�أعرا�ض PTSD
�أعرا�ض اكتئابية
�أعرا�ض قلق
جمموع ال�صعوبات
�شكاوى من �أحداث
خارجة عن الطبيعة
0.94±2.55
م�شاكل �سلوكية
�سلوك اجتماعي �إيجابي 0.11±2.11
2.13±4.27
اعتالل وظيفي
5.49±8.15
1.64±4.80
1.70±2.46
3.35±5.55
1.11±2.53

5.49±7.75
1.62±4.48
1.07±2.21
2.07±5.55
0.43±1.75

004.033.
2.090
1.809
1.667

p

997.
974.
038a.
072.
097.

البنات
العالج مقارنة مع قائمة
عينة قائمة
عينة العالج
االنتظار
االنتظار
(عدد=)76
(عدد=)78
p
متو�سط  ± SDمتو�سط t(df=152) ± SD

4.83±8.17
1.42±3.86
1.29±2.44
3.37±5.18
1.09±2.49

7.88±8.49
2.03±4.02
1.55±2.43
3.06±5.59
0.77±1.97

-2.274
951.667.350.
. 895.

733. 0.27±2.83 0.55±1.85 271.
1.103 0.60±2.21
780.- -0.09±1.87 -0.30±1.49 947.
067.- 0.12±1.91
515. 1.60±5.33 2.00±4.15 24a.
2.276 0.94±3.89
 - PTSDا�ضطراب الكرب التايل لل�صدمة ؛ �أحجام الت�أثري � 27.إلى 29.؛ حجم الت�أثري 37.

024b.
343.
506.
727.
323
465.
437.
607.

جدول  3تقديرات منوذجية للتغري الطوالين يف النتائج ،حيث نوع اجلن�س والعمل عامال تهدئة
النتائج
�أعرا�ض PTSD
�أعرا�ض اكتئابية
�أعرا�ض قلق
جمموع ال�صعوبات
�شكاوى من �أحداث
خارجة عن الطبيعة
م�شاكل �سلوكية
�سلوك اجتماعي �إيجابي
اعتالل وظيفي

اعرتا�ضa
تقدير

SE

منحنى :الت�أثري
الأ�سا�سيb
SE
تقدير

منحنى :التفاعل
مع نوع اجلن�سc
SE
تقدير

306.385.075.-

879.
454.
188.

281.
115.
037.-

332.
112.
065.

080.
030.427.-

209.
166.
482.

132.016.
036.-

089.- ***045.
101.052.
346.143.

037.
149.

516.
280.

198.121.-

280.
*064.

-1.169
206.308.409.116.-

منحنى :التفاعل مع منحنى :التفاعل مع
منحنى :التفاعل
التعر�ض ال�سابق للعنف aال�ضغوطات احلالية
مع العمرd
SE
SE
SE
تقدير
تقدير
تقدير

**444.
242.
**144.

293.-.
134.
035.

261.
152.
062.

048.-

100.
095.
178.

112.
107.102.

**048.
**050.
109.

028.014.
000.

225.
101.

102.022.-

184.
071.

001.

134.

244.

**108.

050.

066.

**032.

076.
032.
111.

015.
035.167.

043.
020.
**069.
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ي�شري التقدير ال�سلبي �إلى تراجع يف نتيجة ال�سن الأكرب ب�سنة؛ * ذات قيمة �إح�صائية عند  a <0.06,؛ ** ذات قيمة �إح�صائية عند  *** ، a <0.05ذات قيمة �إح�صائية عند a <0.01
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(ال�سلوك االجتماعي ال�سليم) .ومع ذلك ،حددنا لها ت�أثرياً �ضاراً غري مق�صود
يف التدخل لدى الفتيات يف �أعرا�ض .PTSD
قبل �أن نناق�ش هذه النتائج مبزيد من التف�صيل ،ن�شري �إلى عدد من �أوجه
الق�صور يف منهجية الدرا�سة التطبيقية� .أوال ،على الرغم من �أننا مل نك�شف
عن حالة درا�سة االختيار امل�ضبوطة للمقيمني وقمنا باختيار م�ساعدين
من خارج ن�شاطات التدخل ،مل نكن قادرين على �ضبط �إمكانية الك�شف عن
حالة درا�سة من قبل الأطفال امل�شاركني فيها .ثانياً ،على الرغم من �أننا مل
ن�شمل �إجراء موثوق ًا حمليا (ا�ستبيان نقاط قوة ال�صعوبات) ،بقيت النتائج
الأولية ال�ضطراب الكرب التايل لل�صدمة  PTSDواالكتئاب والقلق ذات
معيار �صحة حملي ًا غري وا�ضح .ثالثاً ،كانت املوثوقية الداخلية لبع�ض
النتائج �أقل قليال من املقبول (ال �سيما �أعرا�ض القلق) .على الرغم من هذه
القيود ،ف�إن لهذه الدرا�سة قيمة �إ�ضافية على املن�شورات ب�صفتها درا�سة
نتائج تدخل �صارم تتوافق مع املبادئ التوجيهية القرينة CONSORT
� ،ضمن �إطار جتربة واقعية (.)42
على الرغم من ر�صد بع�ض الت�أثريات الواعدة ،ف�إن التح�سن الأف�ضل
مع مرور الوقت يف �أعرا�ض ا�ضطراب  PTSDلدى الفتيات يف حالة
قائمة االنتظار مقارنة مع الفتيات يف حالة التدخل ،يعد نتيجة هامة غري
متوقعة للدرا�سة .ن�شري �إلى التداخل يف ت�أثريات عامل نوع اجلن�س كعامل
تهدئة يف تف�سري هذه النتيجة ،كما �إلى ال�ضغوطات اليومية الناجتة عن
احلرب .كل من املتغريتني �ساهمتا يف تهدئة العالقات بني حالة الدرا�سة
والتغريات يف ا�ضطرابات  PTSDوالقلق .من املمكن �أن تكون جتربة
ال�ضغوطات الناجتة عن احلرب خمتلفة بالن�سبة للفتيان والفتيات ،و�أن
هذه االختالفات هي التي توجه الت�أثريات املتباينة للتدخل .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،من املمكن �أن تكون جوانب حمددة من مكونات العمل يف التدخل
(مثالً ،تعزيز �أ�ساليب التكيف �أو ا�سرتاتيجيات دعم اجتماعي حمددة) قد
�ساهمت يف الت�أثريات التفا�ضلية للفتيان والفتيات .يف هذه احلاله ،يكون
االفرتا�ض مت�سق ًا مع النتائج التي تو�صلت �إليها التدخالت النف�سية ال�سابقة
مع الأطفال واملراهقني املت�أثري باحلرب ،حيث عادة ما يالحظ ت�أثري نوع
اجلن�س ( .)18 ،15-13يف هذا التدخل ،قد يكون من املهم النظر يف التنفيذ
مع جمموعات منف�صلة وفق ًا لنوع اجلن�س.
ت�سلط النتائج التي تو�صلنا �إليها ال�ضوء على ماهية التدخالت املنا�سبة
لعالج ت�أثريات احلرب على ال�صحة النف�سية للأطفال .من ناحية ،وا�ستناداً
�إلى عدم وجود ت�أثريات رئي�سية حمددة للتدخل يف النتائج الأولية يف
هذه الدرا�سة ،ميكن القول �إن تدخالت العالج النف�سي ال�رسيري خيار �أكرث
مالئمة للتدخل مقارنة مع التدخالت املدر�سية .مثالً ،وجدت درا�سات يف
البلدان ذات الدخل املرتفع دعم ًا للعالج ال�سلوكي املعريف و�إعادة معاجلة
حركة العني واملعاجلة بنزع احل�سا�سية يف حاالت ال�صدمة ( .)43ومع ذلك،
ف�إننا ندعم �أهمية تدخالت الوقاية الأولية والثانوية مع الأطفال املت�أثرين
بالنزاعات امل�سلحة وذلك ل�سببني� .أوال ،قد تكون لهذه التدخالت فوائد على
النتائج يف حاالت �أخرى غري ا�ضطرابات  ،PTSDوالتي تكت�سي �أهمية
كربى  -ولو �أنها مل تخ�ضع لأبحاث كافية – حيث �أنها ت�ؤثر على ال�صحة
النف�سية للأطفال جراء احلرب (.)33
على �سبيل املثال� ،أظهرت هذه الدرا�سة حت�سينات يف م�شاكل ال�سلوك،
والقلق ،وال�سلوك االجتماعي الإيجابي ،واالعتالل الوظيفي ،كما �أظهرت
الدرا�سات ال�سابقة بالإ�ضافة �إلى حت�سن يف الأمل ،والدعم االجتماعي،
وخف�ض م�ستوى العدوان ،وال�صعوبات النف�سية العامة ( .)15-13ثانياً،
على الرغم من الت�أثريات البارزة ملثل هذه التدخالت كانت حتى الآن �أ�صغر
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يف احلجم باملقارنة مع ت�أثري التدخالت ال�رسيرية الفردية وقد اقت�رصت
على فئات حمددة من ال�سكان ،ف�إن هذه التدخالت متلك القدرة على الو�صول
�إلى جمموعات �أكرب من ال�سكان �ضمن موارد حمدودة وقدرة و�صول �أكرب،
لذا فقد تكون ت�أثرياتها على رفاه ال�سكان يف التدخالت ال�رسيرية الأو�سع
مت�شابهة الآثار ( .)44من ناحية �أخرى ،ف�إن النتائج التي تو�صلنا �إليها
ت�شري بو�ضوح �إلى �رضورة بذل جهود �أكرث حذرا يف حتديد م�سارات تعديل
حمددة من عوامل اخلطر واحلماية للأطفال املت�أثرين بالنزاع امل�سلح
( ،)45،46من �أجل احليلولة دون تقوي�ض التعايف الطبيعي (.)47 ،14
هذا و�أ�شارت جهود �أخرية هادفة �إلى الأهمية الكربى لهذا البحث يف �إطار
حتديد �أولوية البحوث الداعمة لل�صحة النف�سية والدعم النف�سي واالجتماعي
يف بيئات الإغاثة الإن�سانية (.)49 ،48
تبني هذه الدرا�سة �أوجه الق�صور املحتملة لالجتاه احلايل يف LMIC
لتحول مهام تدخالت ال�صحة النف�سية يف املجتمع وتكاملها القائم على
ال�ضبط .ويكمن �أن نتوقع حني تتحول التدخالت من الإطار ال�رسيري �إلى
املجتمعي ،ومن تنفيذها من قبل �أخ�صائيني �إلى حمرتفني غري �أخ�صائيني،
�سنجد �أن ت�أثريات التدخل رهن تهدئة �أكرب نتيجة العوامل الظرفية (مثالً،
الفقر والتعر�ض للعنف والتهمي�ش االجتماعي) .ت�شري هذه الدرا�سة �إلى
�رضورة تقييم تدخالت ال�صحة النف�سية ال�ستك�شاف لي�س فقط ملعرفة ما
�إذا كانت هذه التدخالت فعالة ولكن �أي�ضا كيف قد تكون فعالة ،من �أجل
و�ضع التدخل املتنا�سب مع ال�سياق والفئات ال�سكانية.
�سبق �أن �أ�شري �إلى �أن دور الطبيب ال�رسيري يف  ،LMICال �سيما مع
�شح الأخ�صائيني النف�سيني يف هذا املجال ،يجب �أن يكون كذلك اخلا�ص
مبوفر الرعاية ال�صحية العامة و�إدارة اجلهود يف رفع خدمات ال�صحة
النف�سية وتو�سيع �إطار �شمولية الرعاية ال�صحية ( .)50تظهر هذه الدرا�سة
كما غريها �أن الأطباء ال�رسيريني قد يتمكنوا يف املناطق املت�أثرة بالعنف
الإ�رشاف بنجاح على تغيري املهام للعاملني املدربني يف جمال ال�صحة
لتعزيز ال�صحة النف�سية (مثالً ،رفع قدرة التكيف والدعم االجتماعي والأمل)
وخف�ض الإجهاد واالع��ت�لال .لكن يف احل��االت التي تكون ال�ضاغطات
اليومية متوا�صلة ،على الأطباء �أن يتوخوا احلذر من العوامل ال�سياقية
ا ُ
مل َع َّدلة للجهود الوقائية وعالج �أعرا�ض ا�ضطرابات  PTSDالتي قد
حتتاج �إلى مقاربة �أكرث تخ�ص�ص ًا �أو و�سيلة عالجية خمتلفة (مثالً ،مقاربة
فردية �أو عائلية).

�شكر وتقدير
نود �أن نتقدم بال�شكر �إلى م�ؤ�س�سة  PLAN Netherlandsلتمويل
هذه الدرا�سة .مل يكن للجهة الداعمة �أي دور يف ت�صميم الدرا�سة �أو �إجرائها؛
�أو جمع البيانات و�إدارتها وحتليلها وترجمتها ،و�إعداد الن�ص �أو مراجعته
�أو املوافقة عليه.
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Peer support is largely considered to represent a recent advance in community mental health, introduced in the 1990s as part of the men-
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Recognition of the value of peer support among persons
with severe mental illnesses thus goes back centuries, with
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Much of the research conducted on peer support to date
123

املهام املعنية .يف هذه املرحلة الأولية ،حددت �أدوار للموظفني الأقران يف
املقام الأول يف م�ساعدة املوظفني التقليديني ودعمهم وم�ساعدة امل�س�ؤول
عن الق�ضية �أو م�ساعديه؛ وهي �أدوار تتطلب مهارات �أو كفاءات حمددة
وقليلة� .أظهرت �أربع جتارب ع�شوائية م�ضبوطة �أجريت خالل ت�سعينيات
القرن املا�ضي با�ستمرار قدرة املوظفني الأقران على �أداء هذه الأدوار على
نحو كاف ،وحتقيق نتائج ،على الأقل ،على قدم امل�ساواة مع تلك التي ي�أتي
بها املوظفون العاديون ( ،)12-9هذا و�أظهرت درا�ستان نتائج �أف�ضل قليال
لأولئك الذين يتلقون دعم الأقران بالإ�ضافة �إلى العناية العادية ،باملقارنة
مع الذين تلقوا الرعاية العادية فقط (.)11 ،9
�شملت املرحلة الثانية من البحوث درا�سات مقارنة بني املوظفني
الأق���ران واملوظفني غري الأق���ران ،يعملون كلهم يف وظائف تقليدية
كـم�س�ؤولني عن احل��االت وموظفي �إع��ادة الت�أهيل وعاملني يف جمال
التوعية .وقد وجدت معظم الدرا�سات يف مراجعة اخلدمات التقليدية التي
يقدمها الأقران� ،أن املوظفني الأقران يعملون مب�ستوى على الأقل جيد كما
يفعل املوظفون غري الأقران ،ومتت مقارنة النتائج ( .)16 ،13وبد�أ العديد
من الدرا�سات يف هذه املرحلة الثانية من البحث بتحديد االختالفات
الثابتة بني هاتني احلالتني ،ولكن ،مع اخلدمات التي يقدمها الأقران التي
ت�ؤدي �إلى نتائج �أعلى فيما خ�ص �إ�رشاك “من ي�صعب الو�صول �إليهم” من
العمالء ،وانخفا�ض معدالت دخول امل�ست�شفى وعدد �أيام الدخول كمر�ضى
داخليني ،وتراجع تعاطي املخدرات بني الأ�شخا�ص ذوي املر�ض املتزامن
مع ا�ضطرابات تعاطي املخدرات ( .)20-17دفعت هذه النتائج الواعدة
بالباحثني يف ه��ذا املجال �إل��ى الرتكيز على حاجة اجليل اجلديد من
الأبحاث لتحديد ال�سبل التي متكّن املوظفني الأقران من �أداء دورهم ب�شكل
خمتلف عن املوظفني غري الأقران وتقييمها ،وذلك ا�ستنادا �إلى التجارب
املبا�رشة من الإعاقة وو�صمة العار والتعايف ،وعما �إذا كان ميكن �إن�شاء
�أدوار جديدة يف نظام ال�صحة النف�سية التي ميكن �أن ت�ستخدم فيها هذه
التجارب احلياتية بفاعلية �أكرب لتعزيز تعايف الآخرين (.)24-8،21
بعبارة �أخرى ،توقفت هذه الدرا�سات يف املرحلة الثانية من البحث
حول تقييم �أداء الأق��ران يف تقدمي اخلدمات التقليدية �ضمن اال�ضطالع
بالأدوار التقليدية ،عن البحث فيما �إذا كان ميكن �أن ي�ؤدي الأقران وظائف
جديدة ب�أدوار جديدة فريدة من نوعها لأنها منبثقة عنهم وعن جتاربهم
اخلا�صة من املر�ض والتعايف واخلدمة – وهي جتارب ال يدركها املوظفون
غري الأقران.
احتاجت الأبحاث الو�صول �إلى اجليل الثالث من الدرا�سات حتى بد�أنا
يف احل�صول على �إجابات على الأ�سئلة التالية� :أ) هل تختلف التدخالت
املقدمة من قبل الزمالء ب�شكل كبري عن التدخالت ذاتها التي قدمها
املوظفون غري الأق��ران؟ ب) هل هناك �أي تدخالت ال ميكن توفريها من
قبل الأ�شخا�ص الذين مل يختربوا جتربة املر�ض النف�سي مبا�رشة ،وبالتايل
يتحول دعم الأقران �إلى �شك ًال فريداً من �أنواع اخلدمات ال�صحية؟ ج) �إذا
كان الأمر كذلك ،ما هي املكونات الن�شطة يف دعم الأقران ،وما هي النتائج
التي ميكن �أن تنتجها؟
حتى الآن ،ت�شري املن�شورات �إلى ثالث م�ساهمات �أ�سا�سية لدعم الأقران
من �ش�أنها �أن تبدو فريدة� ،أو على الأقل منا�سبة متاما للموظفني الأقران.
امل�ساهمة الأولى هي تر�سيخ ال�شعور بالأمل من خالل الإيجابية يف الك�شف
عن التجربة الذاتية ،مما يربهن ملتلقي اخلدمة �أنه من املمكن �أن ينتقل من
حالة ي�سيطر عليها املر�ض �إلى ك�سب بع�ض ال�سيطرة على املر�ض ،ومن
كونه �ضحية لكونه املنت�رص يف رحلة حياته اخلا�صة ( .)23،25امل�ساهمة
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الثانية هي تو�سيع وظيفة املثال الأعلى لت�شمل الرعاية الذاتية للمر�ض
وا�ستك�شاف �سبل جديدة ال�ستخدام املعرفة التجريبية� ،أو «ذك��اء �أبناء
ال�شوارع» ،يف التفاو�ض يف �أمور احلياة اليومية ،لي�س فقط مع املر�ض
ولكن �أي�ضا مع حمدودية الدخل �أو انعدامه ،وال�سكن غري الثابت ،والتغلب
على و�صمة العار والتمييز ،وال�صدمات النف�سية الأخ��رى ،كل ذلك �إلى
جانب حماولة التفاو�ض يف متاهة �أنظمة اخلدمة االجتماعية واخلدمات
الإن�سانية (.)23،26
تركز امل�ساهمة الثالثة من دعم الأقران على طبيعة العالقة بني موفر
الرعاية من الأقران ،واملتلقي ،والتي يعتقد �أنها �أ�سا�سية للمكونني الأولني
ليكونا ذات فاعليه .وتتميز هذه العالقة بعامل الثقة والقبول والتفاهم،
وا�ستخدام التعاطف ،يف هذه احلالة يتم ربط التعاطف مع “االعتبار
امل�رشوط” – والذي يعرف فيما عدا ذلك بقدرة موفر الرعاية من الأقران
على «ق��راءة» املري�ض� ،إذ �أنه كان يف حالته يف يوم من الأي��ام .وميكن
ا�ستخدام قدرته على التعاطف ب�شكل مبا�رش وفوري مع املري�ض بطريقة
خا�صة لأنه قد يكون له م�ستوى �أعلى من التوقعات ،وميكنه طلب املزيد
منه ،ال �سيما و�أنه مدرك لإمكانية التعايف ،ولكن �أي�ضا �أن ذلك يحتاج �إلى
العمل ال�شاق (مثالً�« ،أنا �أعرف كم ت�شعر الآن بالي�أ�س ،لكنني �أعرف �أي�ضا
�أنك قادر على حتقيق حياة �أف�ضل») ( .)27-26قد ت�ؤدي هذه التوقعات
يف بع�ض الأحيان �إلى ال�رصاع ،ولكن �أي�ضا قد ت�ؤدي �إلى ت�شجيع املري�ض
و�إلهامه (.)29-26
ويف حني تع ّد هذه امل�ساهمة الثالثة للبحث اخلا�ص بالأقران  -والتي
تركز على ال�صفات الفريدة املحتملة التي قد تتميز بها خدمات الأقران
البديلة – يف �أوائل مراحل انطالقتها ،ت�شري درا�ستان �أخريتان �إلى الكثري من
املنافع التي تكمن يف هذه املقاربة .على �سبيل املثال� ،أجنز فريق البحث
يف �إحدى درا�ساتنا ،بتمويل من املعهد الوطني لل�صحة النف�سية ،والتي
تناولت الرعاية املكيفة وفق اال�ستجابة الثقافية والتي تركز على املري�ض
يف حاالت الذهان بني الرا�شدين من �أ�صل افريقي و�/أو ا�سباين ،حيث �أدى
املوظفون من الأقران دوران مت تطويرهما ب�شكل خا�ص للدرا�سة .فقمنا
من خالل هذه املمار�سة القائمة على الأدلة من �إدارة املر�ض والتعايف
) ،(IMRكحالة مقارنة ( ،)30بتدريب املوظفني الأقران لتقدمي واحدة
من جمموعتني من التدخالت .ت�ضمنت املجموعة الأولى الت�رصف كمدافع
عن املري�ض لت�سهيل ا�سرتاتيجية الرعاية املرتكزة على املري�ض ،وذلك
لإ�رشاكه ب�صورة �أكرث ن�شاطا يف توجيه العالج وعملية التعايف اخلا�صة به.
و�شملت املجموعة الثانية الت�رصف كـ”و�سيط اجتماعي” لدعم امل�شاركني
يف متابعة الأن�شطة املجتمعية والأدوار التي حددت يف خطة الرعاية
ال�صحية اخلا�صة بهم .مت اختيار  290را�شداً يعانون من مر�ض نف�سي
حاد ع�شوائي ًا �إلى واحد من احلاالت الثالثة التي تقوم على بع�ضها البع�ض
بطريقة متدرجة� :أ) الرعاية املعتادة بالإ�ضافة �إلى الدعوة �إلى امل�شاركة
يف �إدارة املر�ض والتعايف ()IMR؛ ب) الرعاية املعتادة بالإ�ضافة
�إلى �إدارة املر�ض والتعايف ( ،)IMRبالإ�ضافة �إلى العالج املرتكز على
املري�ض ( )PCPمب�ساعدة الأقران؛ ج) الرعاية املعتادة بالإ�ضافة �إلى
�إدارة املر�ض والتعايف ( )IMRوالعالج املرتكز على املري�ض ()PCP
مع برنامج الو�سيط االجتماعي الذي يديره الأقران.
وجدنا يف هذه الدرا�سة منافع لكل من �أ�شكال دعم الأقران باملقارنة
مع الرعاية املعتادة بالإ�ضافة �إلى �إدارة املر�ض والتعايف ( .)IMRعلى
وجه اخل�صو�ص� ،أدت �إ�ضافة موظف من الأقران لتي�سري عملية التخطيط
املرتكزة على ال�شخ�ص �إلى رفع الدرجة التي �شعر بها امل�شاركون �أن

رعايتهم كانت ا�ستجابية و�شاملة مل�سائل غري عالجية (مثل ال�سكن والعمل)،
وزادت من �إح�سا�سهم بال�سيطرة والقدرة لإح��داث تغيريات يف حياتهم.
كما رفع برنامج الو�سيط االجتماعي الذي يديره الأقران �شعورهم بالأمل
ودرجة امل�شاركة يف �إدارة مر�ضهم ،ودرجة الر�ضا عن احلياة الأ�رسية،
وامل�شاعر االيجابية حول نف�سهم وحياتهم ،والدعم االجتماعي ،وال�شعور
باالنتماء للمجتمع� .أخريا ،فقد �ساهم برنامج االندماج يف املجتمع الذي
يديره الأقران يف خف�ض م�ستوى الأعرا�ض الذهانية للم�شاركني ،بينما زاد
حجم ال�ضائقة التي عا�شوها نتيجة لهذه الأعرا�ض .وقد �أ�شارت البيانات
النوعية �إلى �أن هذه الزيادة يف م�ستويات ال�ضيق رمبا كانت نتيجة ت�شجيع
امل�شاركني على بذل املزيد من اجلهد يف حياتهم وحتويل النظرة �إلى
الأعرا�ض املر�ضية املتبقية �إلى �أنها حواجز حتول دون متابعة الأن�شطة
التي يهتمون بها ،يف حني �أن هذه الأعرا�ض ذاتها ،و�إن كان �أكرث طغيان ًا
يف املا�ضي ،مل يكونوا ينظرون �إليها ب�أنها حواجز حتول دون عي�شهم حياة
كاملة (.)31
ذكرت الدرا�سة الثانية التي بينت على النتائج ال�سابقة ،املذكورة �أعاله،
�أن دعم الأق��ران قد يكون مفيداً يف خف�ض معدالت دخول امل�ست�شفيات
وق�ضاء �أيام يف امل�ست�شفى لدى الأ�شخا�ص الذين يك�شف تاريخهم الطبي
عن دخول متكرر للم�ست�شفيات.
لهذه الدرا�سة ،قمنا بتدريب املوظفني الأق��ران وتوظيفهم ليكونوا
مبثابة «موجهي تعايف» (اال�سم الذي اختاروه لأنف�سهم) ،وهو دور �أو�سع
ي�شمل مداخالت بني كل من برنامج  PCPوالو�سيط االجتماعي للدرا�سة
ال�سابقة� .أ�شارت مالحظات كل من امل�شاركني واملوظفني الأق��ران يف
الدرا�سة ال�سابقة �إلى تف�ضيل قوي لكل من وظائف تكامل الدعم والإ�رشاك
باملجتمع التي ي�ؤديها �شخ�ص واحد على نحو م�ستمر ،بدال من الطلب من
امل�شاركني تطوير �شعورهم بالثقة يف �شخ�صني خمتلفني .نتيجة لهذه
املالحظات ،و�ضعنا منوذجا لتوجيه التعايف يجمع هذه الوظائف و�أخرى
مت�صلة يف دور موفر رعاية واحد من الأقران ،والذي والأهم من �أي �شيء
يكون مدرب ًا على كيفية ا�ستخدام جتربته احلياتية يف م�ساعدة امل�شاركني.
وبالإ�ضافة �إلى اال�ستخدامات الإيجابية للك�شف عن التجربة الذاتية ،جرى
تدريب الأق��ران العاملني على تطويرعالقات تعاطف ،وذلك با�ستخدام
االعتبار امل�رشوط ،ودور املثل االعلى يف الرعاية الذاتية.
مت يف هذه الدرا�سة توزيع امل�شاركني ع�شوائي ًا �إما ملجموعة الرعاية
العادية �أو الرعاية العادية مع موجه تعايف من الأق��ران .لكي يت�أهل
املر�ضى لالن�ضمام �إلى الدرا�سة كان يجب �أن يكونوا قد اختربوا حالتي
دخول م�ست�شفى �أو �أكرث خالل فرتة � 18شهراً قبل قبولهم يف الدرا�سة،
ويعانون من تاريخ موثق من املر�ض النف�سي احلاد .مت جمع البيانات
عند القيمة القاعدية (خالل م�ؤ�رش دخول امل�ست�شفى) وجمدداً بعد  3و9
�أ�شهر من بعد اخلروج من امل�ست�شفى .كانت النتائج الرئي�سية لعدد دخول
امل�ست�شفى ولعدد الأيام التي �أم�ضاها امل�شارك يف امل�ست�شفى خالل فرتة
الدرا�سة التي ا�ستمرت � 9أ�شهر والتي مت قيا�سها من خالل ال�سجالت الطبية
وقواعد البيانات الإدارية والتقرير الذاتي.
ا�ستخدمنا وج��ود نية للمعاجلة والتحليل و�شملت ال��درا���س��ة 74
م�شاركاً .ا�ستخدم التحليل الإح�صائي الأويل حتلي ًال �أحادي املتغري لتقييم
االختالفات بني حاالت قبول املر�ضى الداخليني ،والعدد الإجمايل للأيام
يف امل�ست�شفى ،يف نهاية ال�شهر التا�سع من امل�شاركة ،وال�ضبط على م�ستويات
خط الأ�سا�س قبل � 18شهرا ( .)2اعترب مربع �إيتا اجلزئي (� )n2أداه تقدير
حلجم الت�أثري بني احلالتني .بالن�سبة لتحليل النتائج الأولية ،اختربنا ما

�إذا كانت �إعادة دخول امل�ست�شفى (املرات وعدد الأيام) قد عك�ست تغيريات
ذات داللة �إح�صائية عند نهاية الدرا�سة بني احلالتني (موجهي التعايف �أو
ال�سيطرة) على �أنها املتغرية امل�ستقلة بني – الأفراد .على عك�س النماذج
اخلطية املعممة ،تنظر النماذج اخلطية املختلطة  -التي ت�ستخدم عادة يف
البحوث املجتمعية – يف التباين بني الأفراد ،وعلى نف�س م�ستويات تقدير
الرتابط مع عوامل رئي�سية �أخرى ،وهي قادرة على ا�ستيفاء القيم يف الأعداد
املتفاوتة من القيا�سات املتكررة .و�ضعنا معيار الأهمية عند ،P ≤ 0.05
ويف حالة دخول امل�ست�شفى ،ا�ستخدمنا اختباراً واحداً متت متابعته على
�أ�سا�س الفر�ضية التي طرحناها وهي �أن وجود موجه للتعايف يرتافق مع
عدد مرات �أقل من دخول امل�ست�شفى.
برزت نتائج رئي�سية ذات داللة �إح�صائية لعدد دخول امل�ست�شفى وعدد
الأيام التي مت ق�ضا�ؤها يف امل�ست�شفى ،حيث �أظهر امل�شاركون الذين القوا
رعاية من موجه التعايف حا ًال �أف�ضل بكثري من �أولئك الذين مل يلقوا تلك
الرعاية يف كل من حاالت دخول امل�ست�شفى ( 0.89± 1.35مقابل 1.53
 1.53 ±حالة ،F = 3.07 ،مدافع =  ،P<0.042 ،1متابعة واحدة)
وعدد �أيام م�ست�شفى ( 10.1 ± 17.31يوما مقابل � 21.6 ± 19.1أيام،
 ،F = 3.63مدافع =  ،P<0.03 ،1متابعة واحدة) .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
قمنا بتحليل جمموعة من القيا�سات ملعرفة ما �إذا كانت ت�شكل نوع ًا من
املتغريات املتدخلة التي قد تعك�س �آليات عالجية لدعم الأقران ،وقد دعمت
هذه النتائج الفر�ضية العامة ب�أن تعيني موجه تعايف كان له �أي�ض ًا ت�أثري
مفيد .تتوافق انخفا�ضات م�ستويات االدمان بني الأ�شخا�ص الذين القوا
م�ساعدة موجه تعايف مع الدرا�سات ال�سابقة.غري �أن النتائج اجلديدة،
�شملت �أي�ض ًا انخفا�ض ًا يف االكتئاب وزيادة م�ستوى الأمل والرعاية الذاتية
وال�شعور بال�صحة ( – )32وكل هذه جماالت مهمة يف التعايف وتتنا�سب
مع النموذج املذكور �أعاله لدعم الأقران (.)35-33
ن�سعى حاليا �إلى اخلطوة التالية يف هذا الإطار البحثي ،وجنري جتربة
ع�شوائية م�ضبوطة تتحكم بوترية وح ّدة االت�صال ،وتقارن فاعليه موجهي
التعايف من الأقران يف �إدارة احلاالت القرينة ،من جهة ،وموجهي التعايف
من غري الأقران ،من جهة �أخرى ،يف حماولة ال�ستخال�ص �أهم العنا�رص يف
دعم الأقران (مثالً ،ال�س�ؤال الثالث من الأ�سئلة الثالثة الواردة �أعاله) .ويف
حني �أن الكثري من العمل ال يزال �أمامنا لفهم طبيعة دعم الأقران وفاعليته،
ف�إن الكثري من العمل �سبق و�أن مت بالفعل ،وثمة الكثري الذي يتم العمل
عليه حالي ًا جللب هذه املمار�سة التي ارتكزت عليها العالجات االخالقية
يف القرن الثامن ع�رش �إلى �سياقها املنا�سب يف القرن الواحد والع�رشين من
الرعاية املجتمعية.

التجربة
مبا �أن توظيف الأقران يحفز ويحتاج �إلى الكثري من التغيري يف ثقافة
ال�صحة النف�سية التقليدية ،ف�إن الكثري �أي�ض ًا قد ن�رش حول التحديات التي
تعرت�ض طريق التطبيق ،واال�سرتاتيجيات لتخطي تلك التحديات كما حول
النتائج .نراجع كل من التحديات واال�سرتاتيجات املعتمدة �أدناه ،ون�ست�شف
من جتربة ع�رشين عام ًا يف توظيف الأقران وتدريبهم ون�رشهم واالحتفاظ
بهم ومن جتارب العاملني الآخرين يف املجال ( .)44-36 ،27نبداً من
خم�سة �أ�سئلة ع��ادة ما ي�س�ألها العاملون والإداري���ون يف �إط��ار ال�صحة
النف�سية ،ونتبعها ب�إجابة ب�سيطة .ثم نقدم جمموعة من التو�صيات و�آليات
التطبيق.
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خماوف الأطباء املمار�سني
�ألي�س العاملون الأقران «�أ�ضعف» من �أن يتحملوا عبء وظيفة جمهدة؟
ال� .إن العمل يف ال�صحة النف�سية جمهد للجميع ،لي�س فقط للعاملني
الأق��ران .نتيجة لذلك ف�إن الرعاية الذاتية جمال هام من الرتكيز لكافة
العاملني يف ال�صحة النف�سية ،ولي�س فقط للأقران� .صحيح �أن الأقران
يطلب منهم حمل عبء �إ�ضايف يف الك�شف عن جتاربهم ال�شخ�صية الأكرث
خ�صو�صية وو�ضع تلك التجارب لال�ستخدام اجليد وم�ساعدة الآخرين كما
حتمل التدقيق الإ�ضايف يف متثيل كافة الأقران (�أي� ،أنهم �إذا مل ي�ؤدوا عم ًال
جيداً ،قد ي�ؤثر ذلك على تقييم امل�ؤ�س�سة خلدمة الأقران)� .إن �إدارة هذه الآليات
�أمر هام يف املراقبة .وفيما خ�ص عبارة “�أ�ضعف”� ،إن معظم الأ�شخا�ص
الذين ي�سريون يف طريق التعايف يجب �أن يكونوا قد �أظهروا م�ستوى من
املثابرة واملرونة يف وجه ال�ضعف ،ويف حماربة املر�ض .فالتعايف مع كل
�شيء �أمر �صعب وجمهد وهوعمل متوا�صل.
على الرغم من اجلهود الهائلة للأقران يف م�ساعدة امل�شاركني يف
تخطي النواحي املعيقة للمر�ض ،ف�إن الكثري من الإدارات ال تزال ت�شعر
بالقلق حيال انتكا�سات ممكنة �أو حاالت معاودة وقد نظرت يف عدد من
م�ؤ�رشات اال�ستقرار يف عملية التوظيف .وقد اتخذت هذه اجلهود �أ�شكال
خمتلفة ،كتحديد مدة �سنة على الأقل منذ �آخر دخول للم�ست�شفى �أو �سنتني
على الأقل منذ االدمان على املواد .بالإ�ضافة �إلى نق�ص املوثوقية فيما
خ�ص القيمة التنبوئية ،ف�إن ت�أ�سي�س هذه ال�رشوط يف توظيف الأقران قد
ي�شكل متييزاً �ضد الكثري من الت�رشيعات احلقوقية يف عدد من البلدان .طاملا
�أن ال�شخ�ص قادر على �أداء الوظائف الأ�سا�سية لعمله ،ف�إن النظر يف تاريخه
النف�سي من خالل اعتماد معايري ع�شوائية للأداء ما عاد ممار�سة مقبولة.
تعد هذه �إحدى التغيريات الكبرية التي تطر�أ حني يتحول املمار�سون يف
املجال عن النظر �إلى الفرد امل�صاب مبر�ض نف�سي كونه مري�ض �إلى كونه
موظف.
�أال يخترب املوظفون الأقران انتكا�سات؟
يحتاج كافة املوظفني من بينهم الأق��ران �إل��ى �أي��ام عطلة ملر�ض
ي�صابون به .ويطلب الكثري من املوظفني الذين مل يتم حتديدهم ك�أقران
�إجازة جراء م�سائل تتعلق بال�صحة النف�سية .يجب اعتماد التوقعات ذاتها
من املر�ض والت�ساهل مع املر�ض لكافة املوظفني ومن بينهم الأقران.
حتى و�إن كانوا يعانون حالة �سيئة �أو ال ي�شعرون بخري ،ميكن للأقران �أن
ي�ؤدوا دور املثال الأعلى يف �إظهار ت�صميمهم ومرونتهم ومثابرتهم يف
العودة �إلى العمل بعد فرتة �صعبة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن الإجهاد من
العمل قد ي�شكل �أمراً �أقل �سوءاً من الإجهاد الذي يعانيه الفرد جراء فرتات
طويلة من البطالة والفقر واالنعزال.
هل ميكن للأقران التعامل مع املتطلبات االدارية للوظيفة؟
قد يكون بع�ض الأ�شخا�ص مل يعملوا لفرتات طويلة قبل االن�ضمام �إلى
العاملني الأقران ،ورمبا قد �أتيحت لآخرين فر�ص عمل حمدودة ،لكن الكثري
من الأقران يتمتعون بالكفاءة ذاتها �إن مل تكن كفاءة �أكرب يف اال�ضطالع
باملهام االدارية مقارنة مع املوظفني الآخرين� .أما بالن�سبة ملن يعانون
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من �إكمال تلك املهام ،ميكن تدريبهم حول كيفية �إدارة التفا�صيل الإدارية
اخلا�صة بعملهم ،حني تقت�ضي احلاجة ،وتوفري الدعم لهم ليتمكنوا من �أداء
العمل .وكمثال واحد ،تعد ا�سرتاتيجية ت�سجيل الكالم ون�سخ املالحظات
لدى الأ�شخا�ص الذين يعانون اعتالالت معرفية �أو لغوية �أمراً مفيداً يف
تلبية متطلبات التوثيق يف االجتماعات.
�ألن يقوم الأقران بانتهاك �رسية املري�ض �أو بقول �أ�شياء “خاطئة”؟
يتوقع من املوظفني الأق���ران ،كما هي احل��ال مع كافة املوظفني،
احرتام ال�سيا�سات والقوانني اخلا�صة بال�رسية واخل�صو�صية .و�إن التدريب
والإ�رشاف م�صممان بطريقة تدعم هذا الأمر .املوظفون الأقران هم موظفون
عليهم القدر ذاته من امل�س�ؤولية ك�أي موظف �آخر حلفظ املعلومات ال�رسية
اخلا�صة باملري�ض .ما من �سبب لالعتقاد ب�أن هذا الأمر �سيكون �صعب ًا
على �أي من املوظفني الأقران .ونظرا حل�سا�سية املوظفني الأقران حيال
ق�ضايا اخل�صو�صية ،وا�ستنادا �إلى جتاربهم اخلا�صة كم�ستخدم خدمة،
فمن املرجح �أنهم �سيكونون �أكرث حر�ص ًا على �رسية مر�ضاهم� ،إلى درجة
قد تكون �أكرث من املوظفني غري الأقران .كما �أنه ما من داع لالعتقاد �أن
املوظفني الأقران الذين خ�ضعوا للتدريب والإ�رشاف �أن يكونوا �أكرث عر�ضة
من املوظفني الآخرين لقول �أ�شياء «خاطئة» .اذا كانت الأ�شياء «اخلاطئة»
ت�شمل العالج املهني �أو امل�سيء لالحرتام ،ف�إن املوظفني الأق��ران على
الأرج��ح هم �أقل عر�ضة لالنخراط يف هذا النوع من ال�سلوك ،كما �أ�شار
بو�سان يف �أوائل امل�شاهدات.
�ألن يجعل املوظفون الأقران عملي �أكرث �صعوبة ً
بدال من تي�سريه؟
يوفر دعم الأق��ران �إ�ضافة هامة ومفيدة خلدمات ال�صحة النف�سية
القائمة .وميكن �أن يربهن املوظفون الأقران عن فاعليه يف �إ�رشاك النا�س
يف الرعاية والعمل كو�سيط بينهم وبني املوظفني الآخ��ري��ن .ي�ستطيع
املوظفون الأقران املدربني جيداً وحتت الإ�رشاف من تخفيف احلمل عن
عاملني �آخرين و�إغناء حياة املر�ضى من خالل ال�سماح للموظفني الآخرين
بالرتكيز على �أدوارهم املحددة.

ا�سرتاتيجيات فعالة يف تطبيق خدمات الأقران
وجدنا �أن اال�سرتاتيجيات التالية تتمتع بفاعليه يف توفري دعم الأقران
يف بيئة ال�صحة النف�سية التقليدية:
حتديد مهام عمل وتو�صيف دور وا���ض��ح ،يدعمه ا�صحاب القرار
الأ�سا�سيني (مبن فيهم الإداريني وامل�رشفني واملوظفني الزمالء املحتملني
يف الربنامج) ،يتطلب كفاءات ذات عالقة و�سيا�سة وا�ضحة لتقييم الكفاءات
والأداء.
�إ�رشاك املوظفني غري الأقران وامل�س�ؤولني الإداريني كما الأ�شخا�ص يف
ق�سم االنعا�ش� ،إلى جانب امل�س�ؤولني االداريني يف وقت مبكر وخالل عملية
خلق منا�صب للأقران ،ومنها حتديد مهام العمل واتخاذ قرارات التوظيف.
حتديد امل�ساهمات الفريدة للأقران يف الربامج وتقييمها والإطار
العام حيث �سيعملون .مثالً ،لتحقيق منافع مثلى يف توظيف الأقران كجزء
من طاقم �إدارة احلالة .يجب على املوظفني الأقران �أن يخ�ضعوا للتدريب
و�إال ال ميكن �أن نتوقع منهم اداء مهام �إدارة احلالة التقليدي ب�شكل جيد.
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 من املهم �أن يتم توكيل الأقران ب�أعمال حيث ميكنهم ا�ستخدام،مبعنى �آخر
 بد ًال من توكيلهم،املهارات التي اكت�سبوها يف جتربتهم احلياتية والتدريب
يف مهام يكون املوظفون العاديون بب�ساطة غري قادرين لآدائها ب�سبب
.)ان�شغالهم (مث ًال التغطية ل�شخ�ص �آخر �أو تو�صيل �أحد
البدء بتوظيف موظفني اثنني من الأقران على الأقل يف �أي برنامج �أو
طاقم �أو وحدة عمل لت�سهيل انتقالهم �إلى الدور اجلديد و�إعطائهم فر�صة
.مل�شاركة جتارب العمل وتوفري الدعم املتبادل
حتديد م�س�ؤول �إداري كبري التخاذ دور «بطل» املوظفني الأقران ميكنه
، ال امل�ستوى الفردي،معاجلة امل�سائل التي تطراً على م�ستوى املنهجية
.ويجعل من تطوير خدمات الأقران �أولوية يف امل�ؤ�س�سة
توفري التدريب للموظفني الأق���ران يغطي مهارات حم��ددة ومهام
 مث ًال ا�ستخدام ق�صة التعايف مبا فيه خري الأ�شخا�ص،تتطلبها �أدواره��م
، و�إن�شاء عالقات �إيجابية، ومهارات الإ�صغاء الفعال،الذين يعملون معهم
 وكيفية، وما يجب عمله يف ظرف جديد،وحتديد الأه��داف والإع���دادات
التوثيق بالإ�ضافة �إلى تدريب على الأخ�لاق وال�رسية واح�ترام احلدود
 كما كيفية التحدث علن ًا،والرعاية الذاتية و�سبل حل النزاع يف مكان العمل
.حول م�سائل ال�سلطة والرتاتبية �ضمن امل�ؤ�س�سة
 اخلا�صة باملوظفني،حتديد الإ�رشاف على مهارات العمل والأداء والدعم
 وت�أ�سي�س توقعات خا�صة، بد ًال من و�ضعهم ال�رسيري اخلا�ص،الأق��ران
.بالأقران تت�ساوى مع توقعات امل�ؤ�س�سة من املوظفني الآخرين
توفري التدريب والرتبية للموظفني غري الأق��ران يغطي الإعاقة ذات
ال�صلة و�أي �سيا�سة �ضد التمييز وتداعياتها يف التوظيف وتوفري �إقامة
معقولة وتوقعات للموظفني الأقران والأخالقيات واحلدود وتبني �شخ�ص
 و�سبل حل،– اعتماد لغة للتخاطب والت�رصف املحرتم جتاه كافة العاملني
 مبا يف ذلك كيفية التحدث علن ًا حول م�سائل ال�سلطة،النزاع يف مكان العمل
.والرتاتبية �ضمن امل�ؤ�س�سة
.ن�رش ق�ص�ص النجاح التي تبعث الأمل واال�ستمرارية يف كافة الأجزاء

اخلال�صات
 ف�إن اعتماد خدمات،كما �أ�رشنا �إليه يف قائمة اال�سرتاتيجيات �أعاله
دعم الأقران يف جمال ال�صحة النف�سية لي�س بالأمر ال�سهل ويجلب الكثري
 �إن �إحداث هذا التغيري كان وال.من ثقافة التغيري �إلى امل�ؤ�س�سات املعنية
 كما ر�أينا يف،يزال �إحدى القوى الدافعة لن�رش دعم الأق��ران منذ البداية
 ويف حني �أن احلاجة �إلى تغيري كهذا غري.حالة بينيل والعالج الأخالقي
ً حيث �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون مر�ض ًا نف�سي ًا حادا،وا�ضحة متام ًا الآن
ما عادوا مقيدين بقيود �أو يخ�ضعون ملعاملة قا�سية و�إ�ساءة يف معظم
 تبقى احلاجة املا�سة �إلى �إعادة احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية،املجتمعات
 قد تكون.له�ؤالء الأ�شخا�ص ودجمهم كمواطنني فعليني يف جمتمعاتهم
 لكنها حتتاج �إلى التغيري،�أ�شكال احلرمان والتمييز تختلف اليوم عما كانت
.بالنظام ذاته كما مت من خالل العالج االخالقي
يعد التحول من متلقي للخدمة العالجية �إلى موفرها من خالل دعم
الأقران �أحد الأ�شكال امللمو�سة لهذا النظام وت�ساهم يف �إحداث التغيريات
املطلوبة يف عدد من ال�سبل بد ًال من اللجوء بب�ساطة �إلى حت�سني النتائج
.الفردية كما هو مبني يف جتارب البحث امل�ضبوطة
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توفر جهات كثرية ،ت�شمل �أطباء الرعاية ال�صحية الأولية واملنظمات
غري احلكومية واملوظفني الأقران ،خدمات للأ�شخا�ص الذين يفرت�ض �أنهم
بحاجة �إلى رعاية �أخ�صائيني.
ويف حني �أن الكثري من املناطق الريفية متلك خدمات وتقوم بالتوظيف
ب�شكل ي�شبه البلدان ذوي الدخل املحدود واملتو�سط ،ف�إن معظم املناطق
املدنية املتو�سطة والكثرية متلك جمموعة من الأخ�صائيني النف�سيني غري
ال�رسيريني يعملون يف م�ؤ�س�سات ويقومون بتطوير فئات مهنية جديدة ليتم
توظيف عاملني فيها .يتم عادة توفري الدعم يف املناطق الريفية من خالل
م�ؤ�س�سات خدمة مدنية �أو �أخ�صائيني زائرين.
على نحو معاك�س ،وكما ي�شري اجلدول  ،1ف�إن خدمات ال�صحة النف�سية
يف دول املحيط الهادئ هي بالفعل متخلفة .ويتم توفريها ب�شكل رئي�سى
من خالل عيادات ال�صحة الأولية يف البلدة على �أ�سا�س جمتمعي ،وهي
تت�صل عادة بعيادات اقليمية �أو م�ست�شفيات وطنية .يف الدول ذات الكثافة
ال�سكانية العالية ،تتوفر وحدات للمر�ضى الداخليني ،لكن عادة ما ال تكون
الرعاية التي توفرها متخ�ص�صة فى اال�ضطرابات املختلفة .ال بل قد ال يتم
ا�ستخدام بع�ض وحدات املر�ضى الداخليني جراء املخاوف حول �أمن و�/أو
عدم كفاية العاملني فيها .نتيجة لذلك ،يتم توقيف بع�ض الأ�شخا�ص ذوي
الأمرا�ض النف�سية اخلطرية يف عهدة ال�رشطة ،وال يتم توفري العالج املالئم
لهم (.)10
يتم توظيف الأطباء النف�سيني ال�رسيريني يف بع�ض الدول لكن يبقى
عددهم جد منخف�ض مبا يلبي حاجة املر�ضى .لذا تعتمد دول املحيط الهادئ
على الأخ�صائيني ال�صحيني املدربني (عادة املمر�ضني) ،واملنظمات غري
احلكومية وعاملني �آخرين كال�شافني التقليديني الذين يلتزمون بامل�ساعدة
يف توفري الرعاية يف ال�صحة النف�سية وحاالت االدمان .ثمة بع�ض الأطباء
النف�سيني املقيمني هناك ب�شكل دائم ،على �أن الو�ضع حت�سن قلي ًال من خالل
توظيف �أطباء زائرين من �أ�سرتاليا ونيوزيلندا ويف بع�ض احل��االت من
�أمريكا.

ال�سيا�سات واخلطط والربامج
يف كل من �أ�سرتاليا ونيوزيلندا يتم اعتماد اخلدمات املجتمعية يف
�سيا�سة احلكومة يف التعايف .باملقابل من غري املمكن حتديد ال�سيا�سة
العامةيف دول املحيط الهادئ .وتختلف ال�سيا�سة والتخطيط والربامج
التطويرية يف تلك البلدان بطرق خمتلفة.
متلك �أ�سرتاليا ونيوزيلنداخطط ًا لل�صحة النف�سية الوطنية .ففي �أ�سرتاليا
كل من الواليات والإدارات متلك خططها اخلا�صة والتي ت�ضم عنا�رص
من اخلطة الوطنية وجم��االت من تطوير اخلدمات اخلا�صة لكل منها
�صالحياتها.
و�ضعت �أ�سرتاليا اخلطة الأولى لل�صحة النف�سية يف البالد عام .1992
وقد �شجعت من خاللها الدمج بني خدمات املر�ضى الداخليني واخلدمة
املجتمعية يف برنامج لل�صحة النف�سية املتما�سكة .وقد اعتمدت اخلطة
الوطنية الثانية والثالثة لل�صحة النف�سية االجتاه ذاته ،لكن مت تو�سيع
الرتكيز على اال�صالح لي�شمل ن�شاطات �إ�ضافية مثل التعزيز والوقاية
لتكمل تطوير نظام خدمات ال�صحة النف�سية املتخ�ص�صة (.)11
كما و�ضعت ا�سرتاليا جمموعة من املعايري الوطنية لل�صحة النف�سية
ومعايري املمار�سة الوطنية ملجموعات العمل يف هذا املجال .ت�شمل تقارير
�أ�سا�سية �أخرى اح�صاءات ال�صحة النف�سية الوطنية والرفاه (.)7
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بينما قامت نيوزيلندا بتطوير ا�سرتاتيجية وطنية لل�صحة النف�سية
بعنوان «التطلع قدماً» عام  .1992و�شكلت مع املراجعة عام ،1996
«االجتاه قدماً» �أ�سا�س خطة ال�صحة النف�سية الوطنية .وقد �أطلقت اخلطة
الثانية عام .)12( 2005
و�ضعت مفو�ضية ال�صحة النف�سية (التي ت�أ�س�ست عام  1996ل�ضمان
تنفيذ اخلطة الوطنية لل�صحة النف�سية والعمل كهيئة م�ستقلة مل�ستخدمي
اخلدمات وعائالتهم) املخطط الوطني لتمويل خدمات ال�صحة النف�سية
( .)13وقد اعتمد املخطط على مقاربة التعايف ،ووفر �إطاراً عملي ًا لتطوير
اخلدمة .ومنذ عام  ،2009مت تنفيذ  %80من املخطط وحتقق %154
ارتفاع يف متويل خدمات ال�صحة النف�سية واالدمان.
كان لنيوزيلندا جمموعة من املعايري الوطنية لل�صحة النف�سية التي مت
دجمها الآن مع املعايري الوطنية لل�صحة والإعاقة ( .)14وتت�ضمن وثائق
�أ�سا�سية ت�ؤثر على تطوير هذه اخلدمات تلك املتعلقة بالرعاية الأولية يف
ال�صحة النف�سية ،وتطوير جمموعة العمل ،وا�سرتاتيجية ال�صحة النف�سية
اخلا�صة باملاوري ( )15وا�سرتاتيجية �أنظمة املعلومات الوطنية (.)16
ويتيح عدد من الربامج يف كال البلدين تعزيز ال�صحة النف�سية ومكافحة
التمييز ونزع الو�صمة والوقاية والعالج النف�سي و الرعاية النف�سية الأولية
والتعايف ودمج اخلدمات .على الرغم من ذلك ،ف�إن الكثري من الأهداف مل
تتحقق بعد.
من جانب �آخر ،جند �أن دول املحيط الهادئ متلك �سيا�سات لل�صحة
النف�سية و�/أو (كجزر �سالومون و�ساموا وغينيا اجلديدة وغوام وكرييباتي)،
و�أن القليل منها متت تلبية موارده وتنظيمها مبا ي�ضمن تنفيذه .لكن هذا
الو�ضع يتغري مع ت�أ�سي�س �شبكة ال�صحة النف�سية جلزر املحيط الهادئ
( ،)PIMHnetوهي مبادرة قام بها املكتب االقليمي ملنظمة ال�صحة
العاملية يف جنيف .ت�ضم ال�شبكة حالي ًا  18دولة.
مت �إجناز تقدم كبري من قبل الدول الأع�ضاء يف �شبكة PIMHnet
يف حتديد احلاجات واملوارد ال�رضورية للرعاية النف�سية ،كما يف تطوير
اخلطط ملعاجلتها .ترتكز ر�ؤيا ال�شبكة على �أن يتمتع “�سكان جزر املحيط
الهادئ ب�أعلى معايري ال�صحة النف�سية والرفاه من خالل اخلدمات والرعاية
النف�سية الفعالة واملالئمة واجليدة”ّ � .أما ر�سالتها فهي “تي�سري الن�شاطات
والدعم التعاوين واملن�سق بني الدول الأع�ضاء للم�ساهمة يف ا�ستدامة القدرة
الوطنية واالقليمية يف رعاية ال�صحة النف�سية”.
متلك اليوم  12دولة خطة للموارد الب�رشية يف ال�صحة النف�سية ،وذلك
لتي�سري تطوير املوارد الب�رشية بطرق تتالءم مع احتياجات كل دولة .كما
متلك  14دولة م�رشوع ًا نهائي ًا ل�سيا�سة ال�صحة النف�سية .ي�شار �إلى �أن
�سيا�سات تطوير ال�صحة النف�سية توفر �أ�سا�س ًا قوي ًا اللتزام احلكومة بحماية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الأمرا�ض النف�سية ،وو�ضع بنية لت�رشيعات جديدة
وحم�سنة خا�صة بال�صحة النف�سية متى اقت�ضى الأمر.

التقدم فى اجتاه خدمات موجهة نحو املجتمع
لطاملا احتلت الأمرا�ض النف�سية اخلطرية �أولوية يف تطوير خدمات
الرعاية النف�سية املجتمعية يف كل من �أ�سرتاليا ونيوزيالندا .ويف الوقت
ذاته ،جتد عالجات اال�ضطرابات الأكرث انت�شاراً تركيزاً متزايداً من خالل
مبادرات الرعاية الأولية بال�صحة النف�سية والتي ت�أ�س�ست خالل الأعوام
اخلم�سة املا�ضية .ويرى الكثريون حاجة �إلى مزيد من الأبحاث حول
اخلدمات .لكن يف كال البلدين يتم ت�سجيل تقارير حمدثة حول التطور

يف خدمات التطوير املجتمعية؛ احلكومة الفيدرالية يف �أ�سرتاليا (،)11
ومفو�ضية وزارة ال�صحة يف نيوزيالندا ( .)17كما تقوم جمموعة كبرية
من الأبحاث ال �سيما يف �أ�سرتالي ًا بتقييم الربامج حول الأ�شخا�ص الذين
يعانون حاالت خمتلفة.
ويف حني كانت ن�سبة االنفاق احلكومي واخلا�ص على خدمات ال�صحة
النف�سية املجتمعية يف بدء اال�سرتاتيجية التي و�ضعتها ا�سرتاليا  %29فقد
و�صلت �إلى  %51عام ّ � .2005أما يف نيوزيلندا فقد و�صلت الن�سبة �إلى %69
عام .2007
على الرغم من التقدم الكبري الذي �أجنز حتى الآن ،ف�إن عقبات كربى
تعرت�ض الطريق ،ك�صعوبة الو�صول �إلى اخلدمات العامة (ال �سيما يف
املناطق املدنية والريفية املزدحمة) بالإ�ضافة �إلى انقطاع ا�ستمرارية
الرعاية التي يلقاها م�ستخدمو الرعاية وعائالتهم ( .)19 ،18يعود ذلك
�إلى امل�شاكل املتزايدة ملعاقرة اخلمر واالدمان على املخدرات وجتليها
كمر�ض مرافق لال�ضطرابات النف�سية ،ونق�ص املوارد يف توفري اخلدمات
وعدم القدرة على توفري تدريب كاف ومن�سق بطريقة مالئمة للعاملني
يف جمال ال�صحة النف�سيه ،وعدم كفاية االنتباه املولى لدمج الفل�سفات
والنماذج الرعائية يف القطاع.
تعلو الأ���ص��وات املنتقدة يف ا�سرتاليا جت��اه ال�سلطات املعنية يف
جمال ال�صحة والتي �أولت متويل امل�ست�شفيات �أولوية خا�صة من خالل
�أق�سام الطوارئ والعناية العاجلة امل�ؤقتة ووحدات �إعادة ت�أهيل املر�ضى
الداخليني ( .)20وقد �أثريت خماوف م�شابهة تتعلق بالدخول والدمج حيال
اخلدمات يف نيوزيلندا .غري �أن حكومة هذه الأخرية عربت عن نيتها يف
ا�ستكمال تطوير الرعاية املجتمعية من خالل خطط لنقل الرتكيز عن بع�ض
اخلدمات ال�صحية الثانية �إلى الرعاية ال�صحية الأولية.
من ال�صعب تقدير ن�سبة خدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية يف دول
املحيط الهادئ وهذا له معنى للت�سا�ؤل كيف �سيكون على �أي حال ال �سيما
�إذا نظرنا �إلى حجم التحديات التي تعرت�ض القدرة على التطوير .ال تزال
القدرة على متييز املر�ض النف�سي بو�ضوح �ضعيفة خا�صة و�أن املوارد
املخ�ص�صة لهذا الهدف �أقل ما يقال بها �أنها هزيلة� .أ�ضف �إلى ذلك ،ف�إن
مبادرات رعاية ال�صحة النف�سية ال جتذب عادة منح من الهيئات الواهبة ،ال
�سيما و�أن االلتزام فيها هو التزام طويل الأمد.
تلقى اخلدمات املجتمعية يف ا�سرتاليا ونيوزيلندا دعم خدمات املر�ضى
الداخليني امل�ؤقتني من خالل امل�ست�شفيات العامة واخلا�صة (بينما تكون
هذه الأخرية معدومة يف نيوزيلندا) .ويتم توفري الرعاية للأ�شخا�ص الذين
يعانون ا�ضطرابات طويلة الأمد ب�شكل رئي�سى من خالل جمموعات العمل
املجتمعية العامة واملنظمات غري احلكومية .كما يقدم القطاع اخلا�ص
خدمات �إعادة ت�أهيل املر�ضى الداخليني وخدمات �رشعية يف كال البلدين.
ويجري حالي ًا الرتكيز املتزايد واملنظم حول االنت�شار العايل لبع�ض
اال�ضطرابات خ�لال العقدين املن�رصمني ،حيث يتم تركيز االهتمام
والتمويل لتو�صيل اخلدمات من خالل الرعاية ال�صحية الأولية .هذا ويتم
توفري خدمات �إ�ضافية لعالج الأ�شخا�ص الذين يعانون ا�ضطرابات معتدلة
�إلى متو�سطة من خالل برامج الكرتونية ،يتم عادة متويلها من هيئات
حكومية.
يتم توفري جمموعة كبرية من الربامج املتخ�ص�صة كتلك حول الذهان
املبكر وال�صحة النف�سية لدى الأمهات ودعم الأقران وخدمات االدمان على
الكحول واملخدرات من خالل الوكاالت املجتمعية ،ومنها م�ؤ�س�سات عامة
وخا�صة معنية ومنظمات غري حكومية.

يف دول املحيط الهادئ يتم توفري معظم خدمات ال�صحة النف�سية من
قبل ممار�سني طبيني وممر�ضني مدربني .لكن الكثري من هذه الدول ال تقدم
تدريب ًا يف ال�صحة النف�سيه/االدمان وثمة و�صمة كبرية حول الأمرا�ض
النف�سية ( .)10ثمة �أي�ض ًا و�صول مقيد ن�سبي ًا �إلى الأدوية وهو نتيجة التكلفة
وحمدودية املن�ش�آـت املختربية والت�شخي�ص ال�ضعيف.
دعمت �شبكة  PIMHnetبناء بنية حتتية �ضمن كل دولة ،وهو ما
قد يخف�ض من احلاجة �إلى االعتماد على �إجراءات خارجية كزيارة الأطباء
ال�رسيريني .وي�شمل ذلك تطوير مبادرات تدريب حملية لعاملي ال�صحة
الأولية (مبا يف ذلك ت�صميم �أدوات التقييم وتكييفها لال�ستخدام املحلي)،
وتوفري خدمات توجيه ودعم بني البلدان من خالل �أدوات تكنولوجية مثل
.tele-health
وخل�صت مراجعة �أخ�يرة حول �شبكة � PIMHnetأن “م�رشوع ًا
ناجح ًا جدا قد مت تنفيذه كما مت تنفيذ التدخالت حتى الآن ب�شكل جيد،
وق��د مت قيا�سها يف ه��ذه املرحلة الأول��ي��ة املبكرة من خ�لال النتائج
امل���ح���رزة�.إن االجن����ازات ال��ت��ي حتققت حتى الآن ه��ام��ة ن��ظ��را للفرتة
الق�صرية من اعتماد هذا امل�رشوع وعدد البلدان التي ت�ستفيد الآن» (.)21

الدرو�س امل�ستقاة
ت�شمل التحديات يف دول املحيط الهادئ م�سائل الرتبية حول االعرتاف
باملر�ض النف�سي وتغيري وجهة النظر جتاه املر�ضى من الناحية االدارية.
� ّأما �إذا ذهبنا �إلى �أبعد من ذلك ،ف�إن م�سائل �أكرث �أهمية تتعلق بتوفري
املوارد اخلا�صة بخدمات ال�صحة النف�سية و�إعطائها الأولوية ت�ؤثر على
و�ضع ال�سيا�سة وخطط التنمية.
الدرو�س امل�ستقاة حتى الآن ترتكز على:
< ال�سيا�سات واخلطط الوطنية التي تعالج احلاجة �إلى رعاية جدية
لل�صحة النف�سية امل�ستندة �إلى مناذج جمتمعية.
< اجلهود التوعوية لزيادة وحتديد املعرفة املحلية باملر�ض النف�سي وما
ميكن فعله مل�ساعدة �أفراد العائلة الذين تطور لديهم مر�ض مماثل.
< الفر�ص التوعوية لأخ�صائيي ال�صحة النف�سية يف ك�سب املعرفة ورفع
م�ستوى معرفتهم وممار�ستهم يف حتديد وعالج املر�ض النف�سي.
< �إتاحة املجال لزيارة الأخ�صائيني النف�سيني وتوفري اال�ست�شارة ودعم
االرتباط للأخ�صائيني املدربني.
< ايالء الأهمية وا�رشاك مدخالت ال�شافني التقليديني و�أفراد العائلة.
< ت�شجيع تطوير �أنظمة م�سارات و�إحاالت رعاية ال�صحة النف�سية .يجب
بناء هذه املبادرات على �أ�سا�س تعاوين وبح�سب هيكلية من �أ�سفل
�إلى �أعلى و�إ�رشاك النا�س املحليني متى اقت�ضى الأمر .و�إن مل تعتمد
دول املحيط الهادئ ذلك لن تتمكن من نيل فر�صة لتطوير خدمات
ال�صحة النف�سية املالئمة لثقافة امل�ستخدم وحاجاته وطموحاته .تعد
هذه املقاربة �أ�سا�سية يف �ضمان �أن تتحقق ر�ؤيا  .PIMHnetيف
�أ�سرتاليا ونيوزيلندا تتعلق الدرو�س امل�ستقاة من االعرتاف ب�أن تطوير
اخلدمات املجتمعية يعد طويل الأمد ويتطلب:
< مقاربة تطبق باال�ستدامة لعقود لكي تنجح
< دعم �سيا�سي من اجلانبني ل�سيا�سات الإطار وااللتزامات بالتمويل
الكايف لتغطية عملية التحويل.
< تخطيط يرتافق مع تنفيذ حمدد التكلفة وامل��وارد واجل��دول والإدارة
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احل�سنة من خالل حتديد الأم��وال والأدوار اخلا�صة بهيئة �أو �أفراد
.حمددين
.عملية �إ�رشاف م�ستمرة لال�ست�شارة ال�شفافة
�أبطال ميكنهم اال�ضطالع بدور القيادة والإيحاء ودفع العملية نحو
.الأمام
.�إ�رشاك م�ستخدمي اخلدمة وعائالتهم وموفري رعاية �آخرين
.اخلربات وااللتزام اخلا�ص بنماذج الرعاية التعاونية
.فهم املجتمع والآليات ال�رضورية حل�شد دعم املجتمع
حتالفات وا�سعة ت�شمل امل�ستهلك و�أف��راد العائلة واملنظمات غري
احلكومية والأطباء ال�رسيريني والإداري�ين يف توجيه ودعم الآليات
التعاونية التي ت�شمل حاجات امل�ستخدمني وعائالتهم وت�ضمن كونها
.ذات �أهمية مطلقة
.خربات مالية و�إدارة حكيمة
ring-( حماية الأم����وال املخ�ص�صة لتطوير ال�صحة النف�سية
.)fencing
ا�سرتاتيجيات حلول مبتكرة وخربات ونوعية مالئمة وعدد مالئم من
.العاملني
.م�سارات رعاية حمدده بو�ضوح والتزام �أ�صحاب القرار بها
الرتكيز على توفري املمار�سة الف�ضلى واحلفاظ على القدرة يف �إدارة
.احلوادث اخلطرة وخماطر �أخرى لتنفيذ امل�رشوع
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رسائل إلى احملرر

تداعيات الصحة النفسية في كارثة فوكوشيما النووية عام  :2011هل إن أحفاد
السكان الذين عايشوا سقوط القنبلة النووية في هيروشيما وناغازاكي أكثر
عرضة؟
يف  11مار�س � 2011رضب اليابان زلزال بقوة  .Mw 9.0كانت
النتائج وخيمة بالفعل ،فقد قتل � 15000شخ�ص نتيجة الهزة والت�سونامي
الذي تالها ( .)1يف �أعقاب الكارثة حدث انهيار نووي على م�ستوى  7يف
فوكو�شيما ال �شبيه له �سوى كارثة ت�شرينوبيل ( .)2 ،1تندر املن�شورات حول
ردود الفعل ال�سلوكية بعد الكارثة النووية ( ،)3-5ال �سيما يف معاجلة
القلق .ويف حالة اليابان� ،أث��ارت الكارثة النووية ذكريات عن احلرب
العاملية الثانية والقنبلتني النوويتني ،وبذلك تكون قد ا�ستنه�ضت خماوف
تاريخية يف نفو�س اليابانيني ( .)6هدفنا هنا هو مراجعة االختالفات بني
الأ�شخا�ص الذين كان �أجداداهم يعي�شون يف منطقة هريو�شيما وناغازاكي
الكربى خالل �سقوط القنبلتني الذريتني و�أولئك الذين مل يكونوا من �سكان
املدينتني.
عينة مالءمة من  140ياباين خالل �أ�سبوع � 24أبريل .2011
مت جمع ّ
مت م�سح امل�شاركني ومقابلتهم من قبل �شخ�ص ياباين لتحديد تاريخ
اال�ضطرابات اجل�سدية �أو النف�سية واالدمان .مت ا�ستثناء �ستة م�شاركني من
االح�صاء لإيجابية التاريخ يف احلاالت املذكورة ،بينما كان لـ  12م�شارك
عينة من 122
�إ�ضايف عدداً ناق�ص ًا من البيانات ،مما �أدى فى النهاية �إلى ّ
م�شاركاً.
قام امل�شاركون (متو�سط العمر � 28.7±9.0سنة 64.2% ،امر�أة،
 29.1%متزوجات) بتعبئة ا�ستبيان ق�صري يجمع بيانات دميغرافية
ويطرح ال�س�ؤال التايل“ :هل تعر�ض �أج��دادك �إلى �آثار القنبلة الذرية يف
هريو�شيما �أو ناغازاكي؟” �إذا كانت االجابة “نعم” يتابع جمري املقابلة
لل�س�ؤال عما �إذا كان الأجداد يعي�شون عام  1945يف منطقة هريو�شيما
الكربى �أو ناغازاكي حني �سقطت القنبلة عليها .قمنا بتوزيع العينة �إلى
جمموعتني� :أحفاد الأ�شخا�ص الذين كانوا يقيمون يف منطقة هريو�شيما
وناغازاكي الكربى خالل احلرب العاملية الثانية (ع��دد= )34وجمموعة
مقارنة (عدد= .)88ح�صل كل م�شارك على ا�ستبيانات ذاتية منها ا�سئلة
حول خماوف من التعر�ض للأ�شعة ،والتي يتم قيا�سها وفق مقيا�س ليكرت
من �أربع درجات يرتاوح بني �( 1أبداً) �إلى ( 4كثرياً).
مت تقييم ا�ضطراب الكرب التالى لل�صدمة  PTSDمن خالل مقيا�س
ت�أثري احلدث امل�ؤلف من  22بنداً  .)7( IESRمت حتديد مقايي�سه من 0
(�أب��داً) �إلى ( 4ب�شدة) وميثل م�ستوى الكرب الذي �شعر به امل�شاركون بعد
�أ�سبوع من كارثة فوكو�شيما .مت ا�ستخدام هذا املقيا�س من قبل وقد ت�أكدت
مالءمته للكوارث الكربى مثل الزلزال الذي �رضب هايتي عام .)8( 2010
�أظهر �أحفاد اليابانيني الذين كانوا يقيمون يف هريو�شيما وناغازاكي
م�ستوى �أكرب من اخلوف من التعر�ض للأ�شعة (متو�سط  3.0±0.9مقابل
2.7±0.8؛ t=2.131؛ ) p=0.035وم�ستويات �أعلى من �أعرا�ض
ا�ضطراب ( PTSDمتو�سط  32.8±21مقابل 23.0±15.4؛ t=2.755؛
 .)p=0.007مل يكن من اختالفات كربى بني املجموعتني من ناحية العمر

�أو النوع اجلن�سي �أو الو�ضع العائلي �أو امل�سافة عن فوكو�شيما.
قد ت�شري هذه النتائج �إلى وجود جمموعة فرعية بني ال�سكان اليابانيني
الذين يظهرون �ضعف ًا حمدداً ال�ضطراب  PTSDواخلوف من التعر�ض
للأ�شعة .وعلى الرغم من �أن حجم العينة كان �صغرياً وت�صميمها تقاطعي،
ف�إن الدرا�سة قد تكون ذات �أهمية لأنها املرة الأولى التي يقع فيها كارثة
نووية يف بلد تعر�ض م�سبق ًا للإ�شعاعات النووية.
قد تدفع هذه الدرا�سة باجتاه درا�سات طوالنية م�ستقبلية تركز على
الآثار طويلة الأمد لعراقيل علم النف�س والطب النف�سي يف الكارثة النووية
(.)5-3 ،1
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نسبة اجلرائم التي تنسب إلى األمراض النفسية بني سكان هولندا
تقدر ن�سبة اجلرائم التي تعزى �إلى اال�ضطرابات النف�سية يف العامة
(ارتباطه بال�صحة ال�سكانية )PAR ،بن�سبة  5.2%للجرائم العنيفة
و 15.7%للت�سبب باحلرائق ( .)1لكن قلة من اجلرائم التي يرتكبها
متهمون م�صابون مبر�ض نف�سي ترتبط مبا�رشة باملر�ض النف�سي الكامن
( .)2تتداخل العالقة بني اجلرائم واال�ضطرابات النف�سية مع الو�ضع
االجتماعي واالقت�صادي ودخ��ول م�سبق للم�ست�شفى ووج��ود متزامن
لالدمان على املخدرات وا�ضطرابات ال�شخ�صية ( .)3لقد �أتيحت لنا فر�صة
مميزة يف درا�سة  PARللجرمية املرتبطة كلي ًا باملر�ض النف�سي ،حيث �إن
املحا�سبية للجرائم املذكورة يتم تقييمها ب�شكل دوري يف تقارير املتهمني
ال�سابقة للمحاكمة يف هولندا ( .)4يكون اال�ضطراب النف�سي احلاد ،التي
تكون عادة طبيعته ذهانية ،حالة �رضورية لإيجاد «غري مذنب» وتربئة
املذنب من اجلرم .ح�صلنا على جمموع عدد اجلرائم واملتهمني بني عام
 2000و 2006من خالل الهيئة الوطنية الهولندية .مت جمع جرائم PAR
التي �أعزيت بالكامل �إلى ا�ضطرابات نف�سية كجزء من الأ�شخا�ص الذين
حكم عليهم «بغري مذنب» من جمموع املتهمني.
من التقارير النف�سية الـ  21,130ال�سابقة للمحاكمة يف هولندا والتي
رفعت بني  1يناير � 2000إلى  31دي�سمرب  1.5%( 2006من جمموعة
املتهمني البالغ عددهم  ،)1,403,107اعترب  1,002متهم ًا غري مذنب،
وقد بلغت ن�سبة جرائم  PARلكافة اجلرائم  .0.07%وبلغت ن�سبة جرائم
احلرائق  ،)0.57%( PARواالغت�صاب وجرائم جن�سية �أخرى ()0.24%
واجلرائم العنيفة ( )0.16%كانت �أعلى ،بينما كانت جرائم ال�رسقة
( ،)0.02%واجلرائم املتعلقة باملخدرات ( )0.002%واالحتيال/اخلداع
( )0.001%اق��ل .من بني املتهمني «غري املذنبني»)89.2%( 894 ،
منهم عانوا ا�ضطراب ًا ذهانياً ،و� 51شخ�ص ًا ( )5.1%ا�ضطراب ًا عاطفياً،
� 38شخ�ص ًا ( )3.8%متالزمة نف�سية-ع�ضوية و� 27شخ�ص ًا ()2.7%
كان لديهم م�ستوى ذكاء �أقل من  .71باملقارنة مع درا�سات �أخرى ،بلغ
االنت�شار العام لال�ضطرابات الذهانية .)2.5%( 12.5%
ختاماً ،وجدنا �أن جرائم  PARاملرتبطة مبا�رشة باال�ضطرابات
النف�سية كانت حمدودة جداً ( )0.07%ولو �أن االرتباط مل يكن معدوماً.
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وت�شري نتائجنا �إلى تعار�ض مع ارتباطات ال�صحة لل�سكان �سابقة بلغت
 5.2%للجرائم العنيفة و 15.7%للحرائق ( ،)1وقد تركز بحثنا على
اجلرائم املرتبطة ح�رصاً ومبا�رشة باملر�ض النف�سي .ومبا �أن ثمة الكثري
من العوامل املتداخلة يف العالقة بني اجلرمية واال�ضطرابات النف�سية،2( ،
 ،)3نرى �أن ما تو�صلنا �إليه هو االنعكا�س الأكرث دقة لن�سبة اجلرائم التي
تعزى لال�ضطرابات النف�سية.
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هل من اختالفات بني مناهج ال��ت��درج النظرية والعملية؟ نظرة ملتدربني
أوروبيني.
على الرغم من كافة التوجيهات التي و�ضعها االحت��اد االوروب��ي
للتخ�ص�صات الطبية ( )1واال�صالحات التي حلقت باملنهج النظري ،ت�شري
من�شورات �أخرية �إلى �أهمية االختالف يف م�ضمون ونوعية املناهج يف
�أنحاء �أوروبا ( .)6-2يعد ان�سجام التدرج للمتدربني يف جمال الطب النف�سي
وحت�سينه يف �أنحاء �أوروبا هدف ًا ذات �أهمية كربى الحتاد املتدربني يف
الطب النف�سي الأوروبيني  ،EFPTوهي منظمة غري حكومية متثل النقابات
اح�صاء بني
الوطنية للمتدرجني يف �أكرث من  30دولة� .أجرى احتاد EFPT
ً
املتدرجني النف�سيني االوروبيني لتقييم امل�شاكل يف تطبيق مناهج التدرج
ونوعية �آلية ال�ضبط املتوفرة يف التدرج يف البلدان االوروبية .قام ممثلون
عن  29دولة ع�ضو يف االحتاد بامل�شاركة يف اح�صاء خا�ص بالبلدان.
طلب منهم حتديد م�ستوى االختالفات يف املنهج النف�سي النظري والعملي
يف بلدانهم وفق ًا لوجود اختالف كبري �أو بع�ض االختالف �أو غيابه .كما
طلب منهم �رشح فهمهم لتلك االختالفات يف �أ�سئلة مفتوحة.
�أ�شار املمثلون يف  13بلداً (� )45%إلى بع�ض االختالفات بني املناهج
النظرية واملمار�سة ويف ت�سعة بلدان ( )31%برزت اختالفات كربى� .أ�شار
ممثلون يف �سبعة بلدان فقط (� )24%إلى انعدام االختالف و�أن املناهج
تتوافق مع �رشوط التدرج يف املمار�سة� .أما التعيينات الأكرث جد ًال فكانت
الطب النف�سي( ،عدد )13والأبحاث (عدد= )12واالدمان (عدد.)5
�أعطي عدد من الأ�سباب قدمها املتدرجون حول هذه االختالفات.
�أما الأ�سباب الأكرث وروداً فكانت عدم كفاية وقت الن�شاطات التعليمية
(عدد= )11وعدم كفاية املكاف�آت للمدربني (عدد= )9وعدم كفاية �إجراءات
�ضبط النوعية (عدد= )9ونق�ص عام يف امل�رشفني (عدد=.)7
ويف  6من �أ�صل  29بلداً ( )%21مل يتم اعتماد �أي تدقيق يف برامج
تدرج الطب النف�سي .يف �أحد البلدان مل تتوفر البيانات .ويف البلدان الـ
 22الأخرى ،ت�ألفت �آليات �ضبط النوعية مبراجعات ا�ستبيانات التعيني
وظروف عمل املدربني/امل�رشفني .ت�ستهدف تلك اال�ستبيانات املتدرجني
وامل�رشفني وموفري التدريب (مدراء �أق�سام �أو م�ست�شفيات).
يف البلدان التي �أ�شري �إلى عدم وجود اختالفات بني املناهج برز فى
اعتماد هذه الأخ�يرة تدقيقات منتظمة لربامج التدرج ب�شكل متكرر (6
من �أ�صل  7بلدان ،مقارنة مع  8من �أ�صل  22حيث االختالفات كانت
موجودة).
تتوافق هذه النتائج مع ا�ستبيانات �سابقة ( )4-2ت�شري �إلى عدد من
امل�شاكل التي ت�ؤثر على التنفيذ ال�صحيح ملناهج التدرج القائمة .كما ت�شدد

على �أهمية و�ضع �آليات �ضبط النوعية لتتنا�سب مع كافة برامج التدريب
الوطنية ك�إحدى اخلطوات اال�سا�سية يف حت�سن التدريب النف�سي ورفع
م�ستوى تنا�سقه يف �أوروبا.
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ت��دع��م امل��ج��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة للطب النف�سي
منظمة ال�صحة العاملية يف عملية تطوير ف�صل
 من11اال�ضطرابات النف�سية يف الإ���ص��دار ال��ـ
.)ICD( الت�صنيف العاملي للأمرا�ض
رئي�س املجلة ال�سابق ماريو ماج هو �أحد
�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري ال��دويل ملراجعة
 ورئي�س جمموعة العمل علىICD-10 دليل
 مت تعيني عدد من.ا�ضطرابات امل��زاج والقلق
امل�س�ؤولني �أو الأخ�صائيني يف املجلة كم�س�ؤولني
 ومن بينهم.�أو �أع�ضاء يف جمموعات عمل الدليل
غايبل (جمموعة العمل حول اال�ضطرابات. و
تايرير (جمموعة العمل حول.  ب،)الذهانية
كاروال-�سلفادور.  ل،)ا�ضطرابات ال�شخ�صية
. �أ،)(جمموعة العمل ح��ول الإع��اق��ة الفكرية
ج��وري��ج��ي (جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل ح���ول الإج��ه��اد
 �شتاين. و د،)اجل�سدي واال�ضطرابات االنف�صالية
(جمموعة العمل ح��ول ا�ضطرابات الو�سوا�س
.) واال�ضطرابات ذات ال�صلة،القهري
�شارك �أع�ضاء جمتمعات املجلة يف اح�صاء
منظمة ال�صحة/املجلة العاملية للطب النف�سي
العاملية امل�شرتك حول مواقف الأطباء النف�سيني
 والتي،)1( حول ت�صنيف اال�ضطرابات النف�سية
.ت�ؤثر نتائجها ب�شكل كبري على عملية املراجعة
وقد مت �إ��شراك عدد كبري من ه�ؤالء يف جتارب
 كما �سيتمICD-11 ميدانية خا�صة بالدليل
�إ��شراك �آخرين من بينهم �أي�ض ًا ويف عدد من
التكييفات لأنظمة الت�شخي�ص/الرتجمات
 ت�سهم املجلة العاملية للطب النف�سي.الواردة فيه
ب�شكل حثيث يف عملية رفع م�ستوى التوافق بني
. DSM-5 وICD-11 دليل
تعد املجلة �إح��دى القنوات الرئي�سية التي
من خاللها يتابع املجتمع الدويل للطب النف�سي
 وقد �سبق �أن.ICD-11 عملية تطوير دليل
ن�رشت املجلة مقالة خا�صة ح��ول املجل�س
اال�ست�شاري الدويل تلخ�ص فل�سفة العملية كاملة
 كما التقرير الأول ملجموعة العمل حول،)2(
 والكثري من الأوراق ذات،)3( الإعاقة الفكرية
 و�سيتم جمع عدد.)30-4( ال�صلة بتطوير الدليل
من الأوراق ال�صادرة عن جمموعة العمل حول
ا�ضطرابات املزاج والقلق يف عدد �إ�ضايف من
 تتوفر. ومن املقرر ن�رش �أعداد �إ�ضافية.املجلة
.املقاالت �أعاله على موقع املجلة االلكرتوين
(www.wpanet.org).
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