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ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﻪﺍﻷﺭﺩﻧﻳﻪ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﻪ
ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ

XPeH+È!uKLM+È
XPeH+È!uKLM+È
XPeH+È!uKLM+È
ﻭﻟﻳﺩﺳﺭﺣﺎﻥ
ﻭﻟﻳﺩ
ﺳﺭﺣﺎﻥ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﻪ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﻪ
êvv!gÒÐ
êvv!gÒÐ
êvv!gÒÐ
ﺩﺭﻳﺱﻣﻭﺳﻭﻯ
ﺩﺭﻳﺱ
ﻣﻭﺳﻭﻯ
teÈ!XKL3
teÈ!XKL3
teÈ!XKL3
ﻣﻣﻠﻛﺔﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ
ﻣﻣﻠﻛﺔ
ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ
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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على االكتئاب �أال «يكون ناجت ًا عن حزن لظروف �أليمة» .حيث ي�س�أل الطبيب
ملقارنة الفر�ضني املتناق�ضني حول م�شاعر املري�ض االكتئابية :االكتئاب
احلاد مقارنة مع الأعرا�ض االكتئابية التي تعد جزءاً من احلزن الطبيعي.
كما ميكن لال�ستبعاد تفعيل اخل�صائ�ص التي تقرتح ما �إذا كانت حالة
االكتئاب م�ؤهلة لت�شخي�ص االكتئاب احلاد .يف حال كانت نوبة االكتئاب
� ّإما �أقل من �شهرين �أو تت�ضمن على الأقل واحدة من خ�صائ�ص ال تتوافق مع
حالة الأ�سى الطبيعي (مثالً ،اعتالل وظيفي ملحوظ ،ان�شغال مر�ضي بعدم
القيمة الذاتية� ،أفكار انتحارية� ،أعرا�ض ذهانية ،تخلف نف�سي حركي)،
هنا يجب ت�شخي�ص النوبة ب�أنها حالة اكتئاب حاد .من ناحية �أخرى� ،إذا
حلّت النوبة خالل �شهرين ومل ت�شمل �أي ًا من اخل�صائ�ص املميزة ،فهي �إذن
متنا�سقة مع حالة الأ�سى الطبيعي وهي م�ستثناة من ت�شخي�صها باالكتئاب
احلاد.

درا�سة زي�سوك وكندلر ()2007
ي�رشح ق�سم «العقالنية» على موقع � 5-DSMضمن �صفحة االكتئاب
احلاد �أن ال�سبب لإق�صاء ا�ستبعاد احلزن لظروف �أليمة يكمن يف �أن «الدليل
ال يدعم الف�صل بني خ�سارة �شخ�ص عزيز عن العوامل املجهدة الأخرى»
( .)18ويذكر املوقع مرجع ًا واحداً ك�أ�سا�س لهذا االقرتاح ،مقالة لزي�سوك
وكندلر ( )19التي تناق�ش �أن حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة
هي عادة �شبيهة بحاالت االكتئاب العادية.
وي�س�أل زي�سوك وكندلر« :هل �إن حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف
�أليمة �شبيهه �أم خمتلفة عن االكتئاب احلاد املقيا�سي (غري املت�صل بحزن
لظروف �أليمة)؟» للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،يقارن الباحثان بني حاالت
االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة واالكتئاب احلاد «املقيا�سي» فى
وجود عدد من العوامل امل�سببة ويف غيابها .وبعد تقييم ما �إذا كان الظرفان
�شبيهان �أو خمتلفان يف عدد من املتغريات املختلفة على «م�ؤ�رشات حتقق»
�سابقة ومتزامنة وتنب�ؤية ،مبا فيها املتغريات الدميوغرافية ،والعائلية
والتاريخ ال�شخ�صي الكتئاب حاد والدعم ال�صحي واالجتماعي واخل�صائ�ص
ال�رسيرية ذات ال�صلة والعوامل البيولوجية واال�ستدامة واال�ستجابة للعالج،
والقول ب�أنها �شبيهة وفق ًا ملعظم امل�ؤ�رشات .مل يحدد تعريف «الت�شابه» لكن
يبدو �أ�شبه بوجود عالقات متغرية يف االجتاه ذاته .ومبا �أن احلاالت الهائلة
من االكتئاب احلاد هي بالفعل م�ضطربة ف�إذا كان االكتئاب املت�صل بحزن
لظروف �أليمة واالكتئاب احلاد املقيا�سي يت�شاركان «م�ؤ�رشات حتقق»
كافية ،فقد اعترب ذلك �إ�شارة �ضمنية ب�أنهما على الأرجح حالة مر�ضية
واحدة.
لكن فيما خ�ص �صحة اال�ستبعاد حلزن ناجت عن ظروف �أليمة فثمة
خط�أ مميت يف هذه الدرا�سة� .إن املقارنة بني حاالت االكتئاب املت�صل
بحزن لظروف �أليمة جميعها بجميع حاالت االكتئاب احلاد املقيا�سية ال
عالقة لهما بتقييم اال�ستبعاد حلزن ناجت عن ظروف �أليمة� .إن الهدف من
اال�ستبعاد هو التمييز بني حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة
«غري املعقدة» املق�صية التي عادة ما تكون رد فعل طبيعي مقارنة مع
حاالت اال�ضطراب غري املق�صية .ي�شري اال�ستبعاد يف �أح�سن الأحوال فقط

�إلى �أن حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة خمتلف عن حاالت
االكتئاب احلاد؛ يدلّ اال�ستبعاد على �أن حاالت االكتئاب املت�صل بحزن
لظروف �أليمة غري املق�صية هي حاالت مر�ضية� .إن الدمج بني جمموعتي
حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة و�إيجاد الت�شابه مع حاالت
االكتئاب احل��اد املقيا�سية ال يخترب اال�ستبعاد حلزن ناجت عن ظروف
�أليمة.
يعرتف زي�سوك وكندلر بامل�شكلة .وي�شريان �إلى �أن تقييم ًا لال�ستبعاد
يجب �أن مييز بني «الذين يختربون ،وفق ًا لدليل  ،TR-IV-DSMحاالت
حزن طبيعية» والذين «يختربون �أعرا�ض حادة �أو م�ستدامة لذا يو�صي دليل
 TR-IV-DSMعند وجودها باعتماد ت�شخي�ص نوبة اكتئاب حاد بد ًال
من احلزن العادي الناجت عن خ�سارة» ،و�أن درا�ستهما تف�شل �إلى حد بعيد
مبوافاة هذا املطلب .عند املقارنة بني حاالت االكتئاب املت�صل بحزن
لظروف �أليمة ،والتي معظمها تدعم اال�ستبعاد لكونها حاالت اكتئاب حاد
ال �أ�سى طبيعياً ،مع حاالت االكتئاب احلاد املقيا�سي ،لي�س من املفاجئ �أن
يجد زي�سوك وكندلر �أوجه ت�شابه يف عدد من امل�ؤ�رشات التحققية.

درا�سة زي�سوك و�شري وكندلر ()2007
حاولت درا�سة الحقة تخطي هذه ال�صعوبات وتقييم �صحة ا�ستبعاد
احلزن الناجت عن ظروف �أليمة .ويعرتف زي�سوك و�آخ��رون ( )10ب�ضعف
الدرا�سة الأول��ى ويركزون على نقاط ف�شلها يف مراعاة فرتة اال�ستبعاد
املطلوبة« :مبا �أن معظم الدرا�سات التي متت مراجعتها مل ت�صف �أو تتابع
�أفراد يعانون حاالت اكتئاب مت�صل باحلزن لظروف �أليمة حتديداً �ضمن
ال�شهرين الأول�ين من احلزن (وهي الفرتة التي يحددها دليل -DSM
 TR-IVعلى �أنها ت�ستق�صي ت�شخي�ص ًا بنوبة اكتئاب حاد) ،مل نتمكن من
التو�صل �إلى خال�صات نهائية حول �صحة ا�ستق�صاء اال�ستبعاد».
ال يذكر زي�سوك و�آخ��رون �أي برهان جديد ،ويقيمون حتليل الت�شبيه
ذاته با�ستخدام املتغريات ذاتها كما يف الدرا�سة الأولى .لكنهم يحاولون
معاجلة امل�شكلة الواردة يف تلك الدرا�سة من خالل الرتكيز على درا�سات
متالزمات االكتئاب التي يتم تقييمها يف ال�شهرين الأول�ين من احلزن
الناجت عن ظروف �أليمة ،والتي ي�شار �إليها هنا «باملرحلة الأولية من
االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة» ،والتي يعتربونها مت�صلة مبا�رشة
لتقييم ا�ستق�صاء اال�ستبعاد .بعد �إيجاد عالقات متعددة مت�شابهة مل�ؤ�رشات
التحقق ،ي�ستخل�صون ب��أن اال�ستبعاد «غري �صحيح لأن��ه عند ا�ستخدام
املعايري التحققية ،حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة خالل
ال�شهرين الأولني بعد وفاة �شخ�ص عزيز ت�شبه حاالت االكتئاب غري املت�صل
بحزن لظروف �أليمة».
هنا ،كما يف الدرا�سة الأولى ،يبقى مفهوم الت�شابه غري وا�ضح .هل يعني
«الت�شابه» �أن االرتباطات الت�شابهية يجب �أن تكون بحجم مت�شابه؟ �أحيان ًا
يبدو الأمر كذلك ،وتتم الإ�شارة �إلى العالقات ب�أنها «مت�شابهة افرتا�ضياً».
�أو هل يعني «الت�شابه» فقط �أن االرتباطات يجب �أن تكون يف االجتاه نف�سه
كمية حمدودة ،ويعتمدون
و�إن كانت خمتلفة؟ يقوم الباحثون مبقارنات ّ
املقاربة الثانية الأ�ضعف.
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على الرغم من تعليالت امل�ؤلفني املعار�ضة ،ف��إن درا�سة ري�سوك
و�آخ��رون ( )10ال تق ّدم �أك�ثر من دعم لعدم �صحة اال�ستبعاد مما فعلت
الدرا�سة الأول ( .)19و�إن الدرا�سة من عنوانها («�صحة ا�ستق�صاء معيار
احلزن الناجت عن ظروف �أليمة يف نوبة االكتئاب احلاد») وحتى اخلامتة
تقيم درا�سات مت�صلة ب�صحة اال�ستبعاد .لكن بتدقيق متناهي
تبدو ك�أنها ّ
يك�شف ب�أن �أي ًا من الدرا�سات املذكورة تناولت بالفعل حاالت تفي معيار
اال�ستبعاد حقه .تنق�ص الفرتة الزمنية املحددة لال�ستبعاد التي ت�ستق�صي
نوبات تنتهي ≤� 2شهر و�رشطها الذي ي�ستثني النوبات هو ثالث �أعرا�ض
غري مميزة والتي ت�شكل «خ�صائ�صها الأ�سا�سية» .لكن �أي ًا من الدرا�سات التي
مت ذكرها يف درا�سة زي�سوك و�آخرون تطبق � ّإما الفرتة الزمنية �أو الأعرا�ض
ال�رضورية على املجموعة اخلا�ضعة للبحث .نتيجة لذلك ،فقد قاموا هم
�أي�ض ًا مبعاينة جمموعات ممزوجة م�ستثنى منها اال�ستبعاد حلزن ناجت عن
ظروف �أليمة و(معظمها) حاالت اكتئاب مت�صل باحلزن لظروف �أليمة غري
م�ستثناة .جمدداً من غري املفاجئ �أن الرتابط مع امل�ؤ�رشات التحققية تقع
باالجتاه ذاته كما االكتئاب احلاد املقيا�سي.
ب��د ًال من ف�ترة ال�شهرين يف ح��االت ا�ستبعاد احل��زن لظروف �أليمة
املحددة للإق�صاء ،ي�ستعي�ض زي�سوك و�آخ��رون ب�رشط «املرحلة الأولى»
التي ت�شري �إل��ى وج��وب تقييم ح��االت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف
�أليمة قبل �شهرين من وقوع احلدث الأليم� ،أي َا كانت فرتة احلزن التالية.
من حيث الفرتة الزمنية ،تفي هذه احلاالت اال�ستبعاد ب�شكل مرحلي .بع�ض
هذه احلاالت حتل خالل �شهرين وبالتايل توايف الفرتة الزمنية املحددة
لال�ستبعاد .لكن حاالت �أخرى متعددة تطول وتتخطى فرتة ال�شهرين وهي
بالتايل ال تفي معايري اال�ستبعاد وت�صنف على �أنها حاالت اكتئاب حاد
فعلية .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن حاالت االكتئاب املت�صل وغري املت�صل بحزن
متر مبرحلة �أولية .لذا ف�إن �إ�رشاك احلاالت وفق ًا لتقييمها
لظروف �أليمة ّ
خالل ال�شهرين الأولني بد ًال من �أن تختفي يف خالل ال�شهرين ت�ؤدي �إلى
جمموعة من حاالت خمتلطة ،بع�ضها (عند املراجعة) يوايف اال�ستبعاد
بينما البع�ض الآخر ال .بذلك ،تعيد درا�سة زيوك و�آخرون ب�شكل مع ّدل اخلط�أ
املركزي الذي وقعت فيه درا�سة زي�سوك وكندلر يف حماولة ا�ستخال�ص
�أوجه الت�شابه بني حاالت االكتئاب امل�ستثنى منه احلزن لظروف �أليمة
وحاالت االكتئاب احلاد املقيا�سية من درا�سات عن جمموعات خمتلطة من
حاالت اكتئاب مت�صل باحلزن لظروف �أليمة تت�ألف معظمها من حاالت
غري م�ستثناة م�صنفة يف اال�ستبعاد على �أنها مر�ضية .يعرتف زي�سوك
و�آخرون ب�أن عيناتهم تخلط بني حاالت اكتئاب مت�صل باحلزن لظروف
�أليمة م�ستثناة وغري م�ستثناة« :على الأرجح �أن حاالت االكتئاب املت�صل
بحزن مبكر لظروف �أليمة ،كما هو مفهوم يف هذه الدرا�سة ،هي عبارة عن
حاالت خمتلطة ت�شمل :امل�صابني بـ«حزن لظروف �أليمة» كما مت تعريفه يف
دليل  ،IV-DSMتلك التي تبد�أ بحزن لظروف �أليمة كما هو معرف بدليل
 IV-DSMوتتطور �إلى نوبة اكتئاب حاد» .لكن الدرا�سة تف�شل يف حتديد
العوامل التي ت�ضعف عدم �صحة اال�ستبعاد.
ال�رشط الثاين الأ�سا�سي ال�ستق�صاء اال�ستبعاد يكمن يف �أن النوبة ال
ت�شمل ما ي�شار �إليه بـ«�أعرا�ض غري خا�صة» (مثالً ،الأفكار االنتحارية �أو
ال�شعور بعدم القيمة �أو التخلف النف�سي احلركي) .تتجاهل درا�سة زي�سوك
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املكون يف معيار اال�ستبعاد كلياً ،وتعتمد �رشط الفرتة الزمنية
و�آخرون هذا
ّ
(بال�شكل اخلاطئ الذي مت اعتماده �أعاله) كتقريب منا�سب لال�ستبعاد .لكن
الدليل الوبائي ي�شري �إلى �أن الأعرا�ض املعيارية تتميز ب�أهمية م�ستقلة عن
الفرتة الزمنية كمحدد ملا �إذا كان قد مت حتقيق ا�ستبعاد حالة حزن ناجت
عن ظروف �أليمة .مثالً ،يرد يف اال�ستطالع الوطني للمرا�ضه امل�شرتكة �أن
كل الذين �أفادوا عن حاالت اكتئاب مت�صل باحلزن لظروف �أليمة ا�ستمر
مدة �شهرين �أو �أقل ،فقط  50باملائة منهم من يت�أهلون ملعيار اال�ستبعاد؛
بينما �أظهر الن�صف الآخر عار�ض �أو �أكرث يفقدهم الأهلية من اال�ستبعاد
(وايكفيلد و�شميتز ،درا�سة مل يتم ن�رشها).
باخت�صار ،على الرغم من �أن زي�سوك و�آخ��رون ي�ؤكدون عدم �صحة
اال�ستبعاد ،ف�إن �أي ًا من الدرا�سات التي ا�ست�شهدوا بها قد طبقت بالفعل فرتة
اال�ستبعاد �أو الأعرا�ض املعيارية.

م�سائل �إ�ضافية طرحتها درا�سة زي�سوك و�شري وكندلر ()2007
هل م�ؤ�رشات التحقق داللة على ا�ضطراب؟
ال تقدم درا�سة زي�سوك و�آخرون �أي دعم ملنفعة من امل�ؤ�رشات التحققية
يف التمييز بني ال�ضائقة واال�ضطراب النف�سي� .إذا كانت حاالت االكتئاب
املت�صل بحزن لظروف �أليمة وحاالت االكتئاب احلاد املعيارية �شبيهة
من حيث الرتابط مب�ؤ�رش حتقق ،ف�إن ذلك ال يربهن عن ا�ضطراب حاالت
االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة �إذا كان امل�ؤ�رش ذاته مييل �إلى الربط
بني اال�ضطراب وال�ضائقة الطبيعية .مثالً� ،إن ن�سبة الن�ساء الأكرب مقارنة
مع الرجال اللواتي يعانني من كل من حاالت االكتئاب احلاد املعيارية
وحاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة (�إذا افرت�ضنا �أن ذلك �سيظهر
يف مراجعة لدرا�سات حول حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة
ذات م�صداقية) ميكن �أن يعني فقط �أن ردة فعل الن�ساء تكون �أكرث حدة
عاطفيا يف الأحوال الطبيعية كما يف حاالت اال�ضطراب.
�إال �أن بع�ض النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة زي�سوك و�آخرون تبدو
غري وا�ضحة حيث �أن مزيداً من امل�ؤ�رشات املر�ضية ( )10الواعدة ترتبط
فى تعريفها مبعيار اال�ستبعاد بطرق جتعل من ا�ستخدامها كم�ؤ�رشات غري
متنا�سق .مثالً ،ت�ستخدم الدرا�سة م�صطلح «خ�صائ�ص �رسيريه) ( �أي «�أفكار
انتحارية� ،شعور بعدم القيمة وا�ضطرابات نف�سية حركية») و«ا�ستدامة»
حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة كم�ؤ�رشات غري منطقيه لأن
احلاالت التي ت�ستثني اال�ستبعاد ال ميكن �أن ت�شمل �أفكاراً انتحاريه �أو �شعوراً
بعدم القيمة �أو ا�ضطرابات نف�سية حركية وال ت�ستمر �أكرث من �شهرين.

اال�ستجابة العالجية كم�ؤ�رش حتققي
ت�شري ج��ان فو�سيت ،رئي�سة جمموعة عمل دليل  5-DSMحول
ا�ضطرابات املزاج خالل مراجعة التغيريات ( )2التي مت اقرتاحها� ،إلى
�أهمية اال�ستجابة العالجية باعتبار �أنها ال�سبب الأوحد ال�ستثناء اال�ستبعاد،
وتذكر يف هذا الإطار درا�سة زي�سوك وكندلر ( ،)19اللذين بدورهما ا�ستندا
يف تعليلهما على درا�سة واحدة عام  2001لزي�سوك و�آخرون ( .)21يف هذه

الدرا�سة ،متت معاجلة  22فرداً حمزون ًا ا�ستوفوا معايري دليل -DSM
 IVلالكتئاب احلاد بعد �شهرين تقريب ًا من فقدان �شخ�ص عزيز بدواء
بوبروبيون  SR-Bupropionملدة �شهرين 13 :فرداً اختربوا انخفا�ض ًا
العينة
بن�سبة  ≤50باملائة على مقيا�س هاميلتون لالكتئاب .ومبا �أن ّ
التي �شملها االختبار �صغرية و�أن درا�سة زي�سوك و�آخرون ال ت�شمل جمموعة
�ضبط يف جمال ت�شخي�ص يعترب معروف ًا يف ارتفاع اال�ستجابة لدواء الغفل،
ف�إنه من امل�ستحيل تف�سري النتائج .ال بل �أكرث من ذلك ،مبا �أن الدرا�سات
اال�ست�رشافية تك�شف عن �أنه حتى من دون عالج يظهر انخفا�ض ًا تدرجي ًا
كبرياً بعد �شهرين لدى حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة ،ف�إن
«معدل اال�ستجابة» متنا�سق مع طبيعة م�سار احلزن .حتى و�إن كان على
حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة �أن ت�ستجيب للدواء ،من غري
الوا�ضح كيف �أن اال�ستجابة للعالج �سبب للإ�شارة حلالة مر�ضية مبا �أن
الكثري من احلاالت الطبيعية ت�ستجيب للدواء.

تعليل خطر االنتحار
بع�ض منا�رصي ا�ستق�صاء اال�ستبعاد ي�شريون �إلى طيف االنتحار يف
ا�ستثناء حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة .مثالً ،يذكر زي�سوك
و�آخرون ( )10درا�سة تظهر معد ًال مرتفع ًا من االنتحار يف حاالت االكتئاب
احلاد بني الأفراد الذين ال �رشيك لهم .وي�شري �شري و�آخرون ( ،)22يف التدقيق
باال�ستبعاد الناجت عن حزن لظروف �أليمة� ،إلى �أن «احلزن يف ظروف �أليمة
ميكن �أن يرفع خطر االنتحار» وي�شددون على قيمة العالج يف املرحلة
الأولية .كما تناول زي�سوك هذه امل�س�ألة يف مقابلة على بالإذاعة الوطنية
( ،)3حيث قال�« :أف�ضل �أن �أخطئ يف القول �أن �شخ�ص ًا ما م�صاب باالكتئاب
و�أكون خمطئاً ،على �أال �أعطي ت�شخي�ص ًا باالكتئاب وعدم معاجلة املري�ض
فينتهي باالنتحار».
بع�ض الأفراد امل�صابني باحلزن الناجت عن ظروف �أليمة قد يحاولون
االنتحار �سواء كانوا م�صابني باالكتئاب �أم ال ،وبع�ض احلاالت التي تفوت
الطبيب قد حتدث يف جماالت خمتلفة .ما من دليل على �أن خطر االنتحار
مرتفع يف حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة م�ستثناة ،بل ي�شري
الدليل �إلى العك�س .مثالً ،من بني الأفراد الذين �أظهروا حالة اكتئاب مت�صل
باحلزن لظروف �أليمة التي ي�ستثنيها دليل  IV-DSMيف اال�ستطالع
الوطني للمرا�ضة امل�شرتكة ( ،)31=Nمل يظهر �أي ًا منهم حماوالت انتحار
خمتلفة خالل حياتهم (وايكفيلد و�شميتز ،بيانات مل يتم ن�رشها)� .إن
الدرا�سة التي يذكرها زي�سوك و�آخرون للإ�شارة �إلى ارتفاع خطر االنتحار
لدى الأفراد الذين ال �رشيك لهم (� )23شملت الكثري من املر�ضى الداخليني
الذين يعانون مر�ضية �شديدة ولديهم �سوابق يف حماوالت االنتحار ،وهي
عينة غري ذي �صلة بال�سلوك التنب�ؤي يف حاالت االكتئاب املت�صل بحزن
لظروف �أليمة م�ستثناة.

درا�سة المب وبايز وزي�سوك ()2010
يف درا�سة ن�رشت عام � ،2010أكد المب و�آخرون (� )11أن الكثري من
الدرا�سات التي ن�رشت منذ الدرا�سات الأولى تدعم عدم �صحة اال�ستبعاد.

بع�ض هذه الدرا�سات التي ي�أتون على ذكرها تدقق يف حاالت ا�ستثنت
اال�ستبعاد نتيجة حزن لظروف �أليمة� .سنناق�ش كل منها.

الدرا�سات التي ف�شلت يف تطبيق معايري ا�ستبعاد احلزن الناجت
عن ظروف �أليمة
ا�ستعمل كي�سنغ و�آخرون (� )24سجل البحث املركزي الهولندي للطب
النف�سي يف مقارنة بدء حالة االكتئاب احل��اد بعد حزن لظروف �أليمة
( )26=Nمع تواجد عوامل جمهدة �أويف غيابها .وقد �أ�شاروا �إل��ى �أن
املر�ضى املحزونني مل يختلفوا عن املجموعتني الأخريتني يف عدد من
املتغريات .لكنهم مل يحددوا حاالت ا�ستثنت عامل اال�ستبعاد .ومبا �أن
العينة كانوا مر�ضى داخليني وكان على الأفراد �أن يكونوا قد تلقوا
ثلثي ّ
عالج ًا مب�ضادات االكتئاب ملدة �أ�سبوع على الأقل ،ف�إن ذلك يجعل من
غري املرجح �أبداً �أن يكون الكثريين من بينهم حاالت ا�ستثني فيها احلزن
لظروف �أليمة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،كما هو متوقع يف عينات معظمها من
املر�ضى الداخليني� ،أبدى  73باملائة من الأفراد ( 19من �أ�صل � )26أفكار
انتحارية ،غري �أن الأفكار االنتحارية ال ت�ؤدي �إلى ا�ستثناء اال�ستبعاد نتيجة
حزن لظروف �أليمة .باخت�صار ،ف�إن الدرا�سة ال تدقق يف حاالت ا�ستق�صاء
اال�ستبعاد وال تتناول �صحة اال�ستبعاد.
�أ�شار كوروبل و�آخرون (� )25إلى �أنهم قاموا بدرا�سة حاالت ا�ستق�صاء
اال�ستبعاد التي قام �أطباء فرن�سيون بت�شخي�صها ،لكن اال�ستبعاد مت تطبيقه
بطريقة غري دقيقة .يف هذه الدرا�سة كما غريها ( )27 ،26ت�شري املجموعة
�إلى نتائج ا�ستفزازية يفرت�ض �أنها تظهر حاالت اال�ستبعاد على �أنها بنف�س
احلدة �أو حتى تتخطى حدة االكتئاب احلاد وح��االت االكتئاب املت�صل
بحزن لظروف �أليمة غري م�ستثناة ملجموعة من اخل�صائ�ص ،تختلف من
حدة الأعرا�ض واال�ستجابة للعالج �إلى االعتالل املعريف ،وت�ستخل�ص �أن
اال�ستبعاد يجب ا�ستق�صا�ؤه� .إن هذه االدع��اءات املفاجئة تتعار�ض مع
منطق اال�ستبعاد ،والذي يقوم على ا�ستق�صاء احلاالت ال�شديدة ويتعار�ض
مع نتائج لدرا�سات جتريبية �أولية تقارن حاالت االكتئاب املت�صل وغري
املت�صل بحزن لظروف �أليمة (.)28
�إن التدقيق يف نتائج كوروبل و�آخ��رون يك�شف عن �أن ما ي�شار �إليه
بحاالت ا�ستق�صاء اال�ستبعاد مل ت�ستوف معيار اال�ستبعاد .فقد وجدت
الدرا�سة مث ًال �أن  70.5%من حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة
امل�ستثناة تظهر تخلف ًا نف�سي ًا حركياً ،و 66.8%بعدم القيمة ،و� 36%أفكار
انتحارية .يف حني �أن هذه الأعرا�ض تلغي نوبة من ا�ستثناء اال�ستبعاد .لذا
يبدوا �أن الأغلبية الكربى من الأفراد الذين �أ�شري �إلى �أنهم ا�ستثنوا ال�ستبعاد
احلزن لظروف �أليمة مل يت�أهلوا لال�ستق�صاء.
�إن ال�رشح املرجح لهذا التناق�ض الظاهر ب�سيط (� :)29س�أل كوروبل
و�آخرون الأطباء ليحكموا على ما �إذا كان املر�ضى الذين مت ا�ستق�صا�ؤهم
باال�ستبعاد من دون تدريب خا�ص �أو قائمة فح�ص ،ثم �أخذوا تلك الآراء
بقيمتها املبا�رشة من دون الت�أكد من �صحتها �أو دقتها .وقد بدا �أن
الأغلبية ال�ساحقة كانت غري �صحيحة ،رمبا لأنها كانت غري وا�ضحة حيال
التو�صيف ال�سلبي املزدوج لال�ستبعاد.وبالفعل ،قد نواجه ( )MBFاللغط
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الناجت يف الكثري من الأحيان عند التدريب على منوذج املقابلة ال�رسيرية
املنظمة لدليل  ،)30( )SCID( DSMمع امل�ستخدمني املبتدئني الذين
عادة ما ي�شريون �إلى معيار  Eيف االكتئاب احلاد على عك�س ما يق�صدون.
عينة ت�ستثني
نتيجة لذلك ،ف�إن نتائج كوروبل و�آخرون ال ت�ستند على ّ
عينة يتم تطبيق
اال�ستبعاد بالفعل ،وهي غري قابلة للتعميم على �أي ّ
اال�ستبعاد فيها بطريقة �صحيحة� .إن النتائج هذه �إذن ال ت�أثري لها على
تقييم �صحة اال�ستبعاد الناجت عن حزن لظروف �أليمة .يف �أق�صى الأحوال،
ت�شري هذه النتائج �إل��ى �أن التو�صيف احل��ايل لال�ستبعاد يثري الإرب��اك
للمبتدئني ويحتاج �إلى تو�ضيح.

درا�سات تطبق معايري اال�ستبعاد الناجت عن حزن لظروف �أليمة
عينات حلاالت ا�ستثني
تدقق ثالث درا�سات يذكرها المب و�آخرون يف ّ
فيها اال�ستبعاد وتوايف معياري اال�ستبعاد الأ�سا�سيني .وجدت درا�سة كرم
و�آخ��رون ( )31اال�ست�رشافية املجتمعية حول اللبنانيني الذين عاي�شوا
احلرب الأهلية اختالف ًا ال يذكر يف �سنتني ملعدالت املعاودة للحاالت
اخلم�سة من االكتئاب املت�صل باحلزن لظروف �أليمة م�ستثناة وفق ًا لدليل
 40%( DSMمعاودة) واكتئاب حاد مقيا�سي ( 61%معاودة) .لكن،
وا�ستناداً حلجم العينة ال�صغري جداً ،علينا املوافقة على التحذير الذي ينبه
�إليه كرم و�آخرون ب�أن «عدد النوبات امل�ستثناة كان �صغرياً جداً وال ي�سمح
بالتعميم»� .إن معاي�شة حرب �أهلية ميكن �أن يكون رفع معدالت ال�ضائقة
الطبيعية وامل�ضطربة �إلى درجة تعتم على معدالت املعاودة الفعلية ،وتزيد
من حمدودية الدرا�سة وتزيد عدم القدرة على تعميم نتائجها.
قارن وايكفيلد و�آخرون ( )28حاالت اكتئاب مت�صل باحلزن لظروف
�أليمة غري م�ستثناة يف اال�ستطالع الوطني للمرا�ضة امل�شرتكه .وناق�شوا ب�أن
اختالفات وا�سعة موجودة يف امل�ؤ�رشات التحققية الت�سعة (عدد الأعرا�ض،
واالكتئاب ال�سوداوي ،وحماولة االنتحار ،وم��دة الأع��را���ض ،وتدخلها
باحلياة ،ومعاودتها ،وا�ستخدام ثالث خدمات متغرية) ،دعمت �صحة
اال�ستبعاد.
لكن املنتقدين يناق�شون ب�أن بع�ض امل�ؤ�رشات التحققية كانت مت�صلة
�إل��ى درج��ة عالية باخل�صائ�ص اخلا�صة بالنوبات املعقدة لكي تكون
االختبارات غري منحازة (مثال ،م�ؤ�رشات حتقق «التدخل باحلياة» و«حماولة
االنتحار» مت�صلة مبكونات اال�ستبعاد «االعتالل املحدد» و«الأفكار
االنتحارية» ،بالرتتيب) ( .)32لذا ،يرى املنتقدون �أن االختالفات التي
قد مت حتديدها �أتت نتيجة هذه االنحيازات وهي بالتايل مكررة� .إن هذا
االنتقاد ي�ستحق بع�ض التقدير ،بالرغم من �أنه ال ي�ؤثر على كافة امل�ؤ�رشات
التحققية� .إذا كانت االنحيازات التي �أ�شاروا �إليها م�سئولة عن النتائج
�أم ال هذا ما ميكن حتديده من خالل التجربة ،لكن ما من درا�سة حاولت
تقدمي حتليل �إلى حني كتابة هذه املقالة ،لذا ف�إن تداعيات درا�سة وايكفيلد
و�آخرون ل�صحة اال�ستبعاد الناجت عن حزن لظروف �أليمة تبقى غري �أكيدة.
قارن كندلر و�آخرون ( )33حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف
�أليمة وحاالت االكتئاب احلاد من خالل جمموعة من امل�ؤ�رشات التحققية
عينة من التوائم يف فرجينيا مت تقييمهم على مدى �سنة واحدة من
يف ّ
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االكتئاب يف �أربع نقاط على مدى ع�رش �سنوات .على الرغم من �أنهم مل
يحددوا نوبات م�ستثناة من اال�ستبعاد الناجت عن حزن لظروف �أليمة ،ف�إنهم
مل يقارنوا بني حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة امل�ستثناة
وتلك غري امل�ستثناة �أو االكتئاب احلاد املقيا�سي ب�شكل عام .بد ًال من ذلك،
قاموا بالتدقيق فى العالقة بني حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف
�أليمة امل�ستثناة وحاالت االكتئاب احلاد املقيا�سي «القابل للإبعاد» (�أي
حاالت االكتئاب احلاد املقيا�سي الذي يفي مبدة اال�ستبعاد والأعرا�ض
املعيارية لال�ستثناء)� .إن املنطق خلف هذا التغيري يف الرتكيز يعود �إلى
�أن دليل  DSMي�صنف حالي ًا حاالت االكتئاب احلاد املقيا�سي «القابل
للإبعاد» على �أنها ا�ضطراب ،لذا ف�إذا كانت حاالت االكتئاب املت�صل بحزن
لظروف �أليمة �شبيهة بحاالت االكتئاب احلاد املقيا�سي امل�ستثنى ،الأمر
الذي �أظهرته درا�ستهم ودرا�سة وايكفيلد و�آخرين ( ،)28فهي بالتايل �أي�ض ًا
ا�ضطرابات .وقد ناق�شوا �أن ت�شابهات مماثلة تظهر �أن ا�ستبعاد دليل DSM
حلاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة غري املعقد وعدم ا�ستبعاد
حاالت االكتئاب احلاد املقيا�سي غري املعقد هو عدم تنا�سق يجب معاجلته
من خالل �إزالة ا�ستبعاد احلزن الناجت عن ظروف �أليمة (.)7
لكن النزاع حول ما �إذا كان اال�ستبعاد �صحيح ًا يجب �أن يتم متييزه من
خالل ال�س�ؤال املنف�صل ملا �إذا كانت ردود فعل اكتئابية غري حادة عابرة
لعوامل جمهدة �أخ��رى ،كانتهاء زواج �أو خ�سارة عمل ،تعد ب�شكل دقيق
ا�ضطرابات �أو يجب ا�ستثنا�ؤها من االكتئاب احلاد �أي�ضاً .ملعاجلة ال�س�ؤال
الثاين ،ف�إن �أوجه الت�شابه واالختالف بني حاالت االكتئاب احلاد املقيا�سي
امل�ستثنى وح��االت االكتئاب احلاد املقيا�سي الأخ��رى يجب �أن تخ�ضع
لدرا�سة دقيقة� ،إن هذه املقارنة ال ترد يف درا�سة كندلر و�آخرون� .إن مقدمة
اال�ستبعاد جراء حزن ناجت عن ظروف �أليمة ا�ستندت على تقييم للرباهني
ب�أن حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة لي�ست يف بع�ض الأحيان
حاالت اكتئاب حاد ،بينما �أن �إ�ضمام نوبات ا�ستبعاد �ضمن االكتئاب احلاد
حدثت من دون تقييم خا�ص م�ستند �إلى برهان وهي غري م�ؤكدة من خالل
اال�ستبعاد .على �أي حال ،ف�إن النتيجة الوا�ضحة لتف�سريات كندلر و�آخرون
كانت ب�أنهم مل يحللوا بياناتهم بطريقة تت�صل مبا�رشة ب�صحة اال�ستبعاد
جراء احلزن الناجت عن ظروف �أليمة.
باخت�صار� ،إن ثالث درا�سات ذكرها المب و�آخ��رون تطبق معايري
العينة .لكن ولأ�سباب خمتلفة ف�إن �أي ًا منها ال
اال�ستبعاد ب�شكل مالئم على ّ
يق ّدم دلي ًال وافي ًا ل�صالح �أو �ضد �صحة اال�ستبعاد.

درا�سات م�ؤخرة حول معاودة االكتئاب احلاد بعد ا�ستثناء
حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة
لعل امل�ؤ�رش التحققي الذي يتمتع بالن�سبة الأكرب من ال�صحة يف تقييم
العالقة بني حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة واالكتئاب
احلاد املقيا�سي هو معاودة النوبات االكتئابية .ثمة خطر م�ؤكد م�شدد
تطور نوبات اكتئابية م�ستقبلية لدى الأف��راد الذين يعانون اكتئاب ًا
من ّ
حاداً مقيا�سياً ،بينما نتوقع ن�سبة معاودة �أقل يف ردود الفعل العاطفية
الطبيعية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن املعاودة لي�ست معيار ا�ستبعاد ،وميكن

ا�ستخدامها ملقارنة حاالت االكتئاب املت�صل باحلزن لظروف �أليمة مع
حاالت االكتئاب احلاد املقيا�سي من دون االنحياز املكرر للنتيجة.
تعد درا�سة مويتابي ( )34اال�ست�رشافية امل�ؤخرة يف اال�ستطالع الوطني
الوبائي حول الكحول مبوجتيه والظروف املت�صلة به يف عينه جمتمعية
( ، )NESARCالدرا�سة الأولى التي تقارن بني اال�ستبعاد جراء حزن
ناجت عن ظروف �أليمة م�ستثنى ومعاودة اكتئاب حاد مقيا�سي بطريقة
منهجية ثابتة ومدعومة .قارن مويتابي خطر االكتئاب خالل فرتة املتابعة
امل�ستمرة لثالث �سنوات لدى امل�شاركني الذين عند النقطة القاعدية كانوا
قد عانوا خالل حياتهم من نوبات اكتئاب م�ستثناة من اال�ستبعاد ،و�أولئك
الذين مل يعانوا االكتئاب يف حياتهم .وجد �أن امل�شاركني يف املوجة الأولى
الذين عانوا حالة اكتئاب مت�صل باحلزن لظروف �أليمة م�ستثناة من دليل
 DSMمرة واحدة يف حياتهم ( )162=Nمل يبدوا �أرجحيه يف الإ�صابة
بنوبة اكتئاب حاد خالل فرتة املتابعة امل�ستمرة لثالث �سنوات �أكرب من
�أولئك امل�شاركني من العامة الذين مل يعانوا يف حياتهم اكتئاب ًا حاداً عند
النقطة القاعدية ( 4.3%مقارنة مع  ،7.5%بالرتتيب) .عند املقارنة،
�أظهر امل�شاركون الذين اختربوا � ّإما حالة اكتئاب حاد مقيا�سي ق�صرية
مرة يف حياتهم �أو حالة غري ق�صرية �أو معاودة اكتئاب حاد ،معدالت
معاودة �أعلى يف ثالث �سنوات ( 27.2% ،20.1% ،14.7%بالرتتيب)
مقارنة مع الذين مل يعانوا اكتئاب ًا يف حياتهم �أو �أولئك الذين �أبدوا نوبات
ا�ستبعاد م�ستثناة .خل�ص مويتابي �إلى �أن «النتائج تدعم احلفاظ على
معيار اال�ستبعاد يف دليل  IV-DSMلنوبات االكتئاب احلاد يف دليل
.»V-DSM
حاول وايكفيلد و�شميتز ( )35ن�سخ نتائج مويتابي يف موجتي درا�سة
وبائية طولية ملناطق حمددة .قارنا معدالت معاودة االكتئاب ل�سنة واحدة
يف املوجة الثانية لدى �أربع جمموعات يف املوجة الأول��ى يعانون من
ا�ضطراب ًا مدى احلياة عند النقطة القاعدية :اكتئاب قابل للإبعاد مت�صل
باحلزن الناجت عن ظروف �أليمة؛ اكتئاب حاد مقيا�سي ق�صري؛ اكتئاب حاد
مقيا�سي غري ق�صري؛ عدم توافر تاريخ اكتئابي .مل تختلف معدالت املعاودة
ل�سنة واحدة عند ا�ستثناء اال�ستبعاد ( )25=N ،3.7%ب�شكل يذكر مقارنة
مع املعدل لدى املجموعة التي مل تظهر تاريخ ًا اكتئابي ُا ( ،)1.7%لكنها
كانت �أقل ب�شكل ملحوظ من حاالت االكتئاب احلاد املقيا�سي الق�صرية
وغري الق�صرية ( 14.4%و ،16.2%بالرتتيب).
ت�ؤكد هذه النتائج ما تو�صل �إليه مويتابي ( )34من خالل جمموعة
بيانات ومدة متابعة خمتلفة ،مما يدعم القدرة على التعميم ويعزز �صحة
اال�ستبعاد جراء حزن ناجت عن ظروف �أليمة .تتعار�ض درا�سة مويتابي
ووايكفيلد و�شميتز مع التعليل الأ�سا�سي الذي يدفع ب�إلغاء اال�ستبعاد
وبغياب الدليل على �أن حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة
يختلف يف امل�سار مقارنة مع االكتئاب احلاد املقيا�سي.

تو�صيات لتح�سني ا�ستبعاد احلزن الناجت عن ظروف �أليمة من
دليل 5-DSM
على الرغم من �أن امل�ؤلفات ال تدعم عدم �صحة اال�ستبعاد �أو �إزالته من

دليل  ،5-DSMف�إن بع�ض التغيريات قد حت�سن من �صحته وحتد من �سوء
ا�ستخدامه.

ا�ستخدام تعريف «مرحلي»
تعرف م��دة ح��االت االك��ت��ئ��اب املت�صل بحزن ل��ظ��روف �أليمة يف
اال�ستطالعات الوبائية �أو حني يتم تقييم التاريخ الطبي للمري�ض بطريقة
ارجتاعية .لكن املر�ضى املحزونني الذين يختربون �أعرا�ض اكتئابية لأقل
من �شهرين يجب يف املمار�سة ال�رسيرية �أن يتم ت�شخي�صهم قبل �أن تعرف
مدة النوبة� .إن مدة اال�ستبعاد حلزن ناجت عن ظروف �أليمة والأعرا�ض
امل�شخ�ص :هل �ست�ستمر الأعرا�ض
املعيارية ت�ؤدي �إلى قلة يقني لدى الطبيب
ّ
االكتئابية لأكرث من �شهرين� ،أم �ستتطور واحدة �أو �أكرث من الأعرا�ض غري
املميزة مما �سي�ستدعي مراجعة الت�شخي�ص ليتحول �إلى ت�شخي�ص باكتئاب
حاد؟
�إن هذه الأمثلة املتعددة يف دليل  IV-DSMلال�ضطرابات التي
تعتمد معايريها الت�شخي�صية على احلالة التي تتال�شى قبل امل�ستوى
الأعلى للفرتة الزمنية املحددة حيث يتغري الت�شخي�ص �إذا ا�ستمرت احلالة
�إلى ما بعد النقطة املحددة له� .إذا كان من ال�رضوري �إعطاء ت�شخي�ص قبل
الو�صول �إلى تلك النقطة ،ف�إن هذا الت�شخي�ص يجب �أن يو�صف ب�أنه مرحلي
نتيجة عدم اليقني التام ب�أن احلالة �ستتال�شى خالل الفرتة الزمنية املحددة
لها.
مثالً ،وفق ًا لدليل  ،)36( TR-IV-DSMيتطلب اال�ضطراب الذي
يتخذ �شكل الف�صام �أن ت�ستمر «نوبة من اال�ضطراب  ...على الأقل �شهراً وال
تتعدى ال�ستة �أ�شهر» .يف حال ا�ستمرت الأعرا�ض امل�شابهة لأكرث من �ستة
�أ�شهر ،ف�إن الت�شخي�ص يف هذه احلاله يكون الف�صام .لدى املر�ضى الذين
يظهرون �أعرا�ض م�ستمرة لأكرث من �شهر و�أقل من �ستة �أ�شهر ،يطلب من
الطبيب �أن يحدد �أن الت�شخي�ص «مرحلي» ،لأنه من غري املعروف بعد ما
�إذا كانت الأعرا�ض �ستتال�شى خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر املحددة .و�إال فيجب
تغيري الت�شخي�ص من ا�ضطراب ف�صامي ال�شكل �إلى ف�صام.
يلحظ دليل  )36( TR-IV-DSMيف ق�سم «ا�ستخدام الدليل» ب�أن
مبد�أ الت�شخي�ص ينطبق على �أي و�ضع «يعتمد فيه الت�شخي�ص ح�رصي ًا على
مدة املر�ض» .لذا ،فمثالً ،ب�سبب املخاوف ال�شديدة العابرة يف الطفولة،
يحدد دليل � DSMأن خوف الأطفال ميكن �أن يتم ت�شخي�صه كنوع حمدد
من الرهاب فقط حني ي�ستمر هذا اخلوف �ستة �أ�شهر على الأقل .نتيجة لذلك،
ف�إن الطفل الذي يعاين خوف ًا �شديداً من احليوانات ال�ضخمة �إذا ا�ستمر لأكرث
من �شهرين ،يجب �أن يتم ت�شخي�صه مرحلي ًا على �أنه خوف طبيعي ،و�أن
ينتظر الطبيب املعالج مع املراقبة لتحديد ما �إذا ا�ستمر اخلوف �أكرث من
�ستة �أ�شهر ليتم ت�شخي�صه على �أنه رهاب.
�إن ت�شخي�ص حاالت االكتئاب املت�صل بحزن لظروف �أليمة امل�ستثناة
التي يتم تقييمها بعد فرتة ق�صرية من خ�سارة �شخ�ص عزيز تتطابق مع هذا
النموذج .يتطلب اال�ستثناء �أن تكون املدة الزمنية ثمانية �أ�سابيع �أو �أقل،
لكن على الطبيب يف الكثري من الأحيان �أن يعطي ت�شخي�صه قبل �أن ُيعرف
ما �إذا كانت الأعرا�ض �ستنجلي مبرور ثمانية �أ�سابيع .لذا ،وتبع ًا ملبادئ
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دليل � ،IV-DSMسيكون من املفيد ا�ستخدام تو�صيف «مرحلي» يف
احلاالت التي ت�ستبعد احلزن لظروف �أليمة حيث ت�ستمر الأعرا�ض االكتئابية.
�إن �إ�ضافة و�صف «مرحلي» �سي�ساعد على تنبيه الطبيب ب�أن ت�شخي�ص ًا
نهائي ًا يعتمد على جمع املزيد من املعلومات ،يف هذه احلالة ،ما �إذا كانت
الأعرا�ض االكتئابية قد اجنلت بعد ثمانية �أ�سابيع من دون �أن تتطور �إلى
�أعرا�ض غري مميزة� .إن هذا التغيري قد مينع بعد ال�سلبيات اخلاطئة التي قد
حتدث نتيجة االفرتا�ضات ال�سابقة لأوانها حول الت�شخي�ص النهائي.

«تاريخ �سابق لالكتئاب احلاد» معيار يلغي اال�ستبعاد
يف �إطار توجيه احلكم املرحلي ملا �إذا كانت �أعرا�ض حاالت االكتئاب
املت�صل بحزن لظروف �أليمة ميكن تف�سريها ب�شكل �أف�ضل على �أنها اكتئاب
حاد �أو حزن طبيعي ،ويتطلب حت�سن يف معايري اال�ستبعاد قد تقي من عدم
ت�شخي�ص حاالت فعلية جتعل التاريخ الطبي الذي ي�شكل االكتئاب احلاد
على �أنه عامل ي�ضاف �إلى املعايري ويلغي ا�ستبعاد االكتئاب املت�صل
باحلزن الناجت عن ظروف �أليمة .يظهر الأفراد ذوي تاريخ طبي باكتئاب
حاد �رسعة ت�أثر ملعاناة االكتئاب احلاد الذي ميكن �أن ين�شط ب�سهولة حتت
ظروف �ضاغطة حادة عند خ�سارة �شخ�ص عزيز .ت�شري امل�ؤلفات الطبية
�إلى �أن من بني الأفراد الذين يختربون مرحلة مبكرة من حاالت االكتئاب
املت�صل بحزن ناجت عن ظروف �أليمة يتنب�أ التاريخ الطبي لديهم الكتئاب
حاد م�صاحب ب�أعرا�ض عادة م�ستدمية وغري قابله لال�ستثناء� .إن �أثر هذه
املتغرية قوي لدرجة �أن التقارير البحثية تف�صل عادة بني النتائج وفق ًا
للتاريخ الطبي (مثالً.)37 ،
مث ًال يف درا�سة زي�سوك و�شو�شرت ( )38 ،14الكال�سيكية حول م�سار
احلزن الناجت عن ظروف �أليمة 89 ،فرداً ي�ستوفون معايري دليل DSM
لالكتئاب احلاد بعد �شهرين من اخل�سارة ،من بينهم  )22%( 20عانوا
االكتئاب حتى ال�شهر الثالث ع�رش واعتربوا م�صابني با�ضطراب .لكن 14
ف��رداً مما توافقوا مع معايري االكتئاب احلاد عند ال�شهرين كان لديهم
تاريخ طبي �سابق باالكتئاب احلاد ،وكان لـ 14فرداً الذين توافقوا مع
معايري االكتئاب احلاد بعد ال�شهر الثالث ع�رش �أي�ض ًا تاريخ طبي مماثل� .إذا
افرت�ضنا �أن ه�ؤالء هم الأفراد نف�سهم الـ  ،14ف�إذا كان الأفراد الذين �أبدوا
تاريخ ًا طبي ًا من االكتئاب احلاد قد مت �إخراجهم من املجموعة التي قد
طبق عليها ا�ستبعاد احلزن الناجت عن ظروف �أليمة ب�شكل مرحلي عند ال�شهر
الثاين ،ف�إن معدالت ال�سلبيات اخلاطئة امل�ستندة على املدة الزمنية وحدها
تكون قد انخف�ضت من � 22%إلى  .8%لذا نقرتح �أن يخفف التاريخ الطبي
لالكتئاب احلاد اال�ستثناء املرحلي لال�ستبعاد الناجت عن حزن لظروف
�أليمة.

حت�سني �صياغة اال�ستبعاد حلزن ناجت عن ظروف �أليمة
كما ناق�شنا �أعاله ،ف�إن درا�سات كوروبل و�آخرون ( ،)25التي تهدف
�إلى دعم ا�ستثناء اال�ستبعاد ت�شري �إلى الدرجة العالية التي يتم فيها �سوء
تف�سري اال�ستبعاد حلزن ناجت عن ظروف �أليمة و�سوء تطبيقها من قبل
12
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الأطباء ال�رسيريني الذين قد ال ميلكون تدريب ًا حمدداً يف هذه املمار�سة.
ويعود جزء كبري من امل�شكلة �إلى التو�صيف ال�سلبي املزدوج الذي قد يثري
الإرباك.
�إن التو�صيف ميكن حت�سينه ب�سهولة للخف�ض من فر�صة الإرباك .لذا
نقرتح التو�صيف التايل كنقطة بداية لتحديد معيار اال�ستبعاد مع دمج
االقرتاحات التي قدمت �أعاله:
يف حال وقعت النوبة يف �إطار حزن على فقدان �شخ�ص عزيز ،فهي
ت�شري �إلى واحدة من اخل�صائ�ص التالية الإيحائية لالكتئاب احلاد ً
بدال
من الأ�سى الطبيعي :مدة �أكرث من �شهرين� ،أفكار انتحارية ،ان�شغال مر�ضي
بعدم القيمة الذاتية ،تخلف نف�سي حركي ملحوظ ،اعتالل وظيفي عام مطول
ووا�ضح� ،أو تاريخ طبي ال�ضطراب االكتئاب احلاد يف ظروف غري �أليمة.
يجب حتديد ت�شخي�ص «اكتئاب مت�صل بحزن ناجت عن ظروف �أليمة،
مرحلي» لأي نوبة اكتئابية تت�صل بحزن ناجت عن ظروف �أليمة ال تظهر
� ًأيا من تلك اخل�صائ�ص.
فيما عدا هذه التغيريات ،ثمة الكثري من الأ�سئلة التي قد تن�ش�أ حول
كيفية حتقيق ال�صحة املثلى لال�ستبعاد .مثالً ،هل يجب �إطالة فرتة
ال�شهرين املحددة حالي ًا لعدم اال�ستبعاد ،ا�ستناداً �إلى براهني �أخرية ت�شري
ب�أن ال�صحة املثلى قد تتحقق عند فرتات زمنية �أطول ()40 ،39؟ هل �إن
الأعرا�ض غري املميزة �صحيحة ب�شكل �أمثل؟ هل االعتالل �إ�ضافة مفيدة؟
�أخرياً هل يجب �إ�ضافة ردود الفعل املماثلة لعوامل حياتية جمهدة �أخرى
�ضمن اال�ستبعاد خللق «�إق�صاء لعوامل جمهدة»� .إن هذه الأ�سئلة حتتاج �إلى
املزيد من الرباهني لنتو�صل �إلى الإجابة الوافية عنها.
لكن ال�س�ؤال الذي يتمحور حول ما �إذا كان هناك من دليل جتريبي يفيد
بعدم �صحة اال�ستبعاد ميكن �إيجاد حل له� .إن التعليل ب�أن ثمة دليل مماثل
ي�ستند على تف�سريات خاطئة للم�ؤلفات الطبية وال �أ�سا�س علمى له .لذلك،
ما من �أ�سا�س علمي يدعم �إزالة اال�ستبعاد حلزن ناجت عن ظروف �أليمة من
دليل .5-DSM
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When testing this theory in studies of adults, most re- proximity, support, and love combined with lack of confisearchers have focused on the systematic pattern of relation- dence that these resources will
be provided
and
with14
resentالنفسي
العاملية للطب
املجلة
al expectations, emotions, and behavior that results from ment and anger when they are not provided (7). These reac11

وي�ستجيبون بكره وغ�ضب حني ال يتم توفريها (� .)7إن ردود الفعل هذه
حتدث يف العالقات التي تكون فيها �شخ�صية التعلّق م�ستجيبة �أحيان ًا لكن
غري موثوقة ،مما ي�ضع ال�شخ�ص املحتاج على جدول دعم جزئي يكافئ
املثابرة مبحاوالت ال�سعي للتقرب ،لأنها تنجح يف بع�ض الأحيان.
تبد�أ االختالفات الفردية يف �أ�ساليب التعلّق عند التفاعل مع الوالدين
خالل الطفولة وال�صبا (مثال .)9 ،لكن باوولبي ( )3ي�شري �إلى �أن التفاعل
املثمر يف العالقات خالل املراهقة والبلوغ ميكن �أن ينقل فرد من موقع
لآخر يف امل�ساحة املطلقة للبعدين التي يحددها التعلّق القلقي واالجتنابى.
ومن ذل��ك ،يبني عدد متزايد من الباحثني �أن ا�سلوب التعلّق ميكن �أن
يتغري ب�شكل �ضمني �أو دراماتيكي وفق ًا للإطار العام والتجارب الأخرية
والعالقات احلديثة (مثالً.)11 ،10 ،

التعلّق وال�صحة النف�سية والباثولوجيا النف�سية
وفق ًا لنظرية التعلّق تتداخل التفاعالت مع �شخ�صيات تعلّق غري
متنا�سقة �أو غري موثوقة �أو غري ح�سا�سة مع منو الأ�س�س النف�سية الآمنة
وامل�ستقرة ،وتخف�ض املرونة يف التعامل مع �أحداث احلياة املجهدة ،وتعد
املرء م�سبق ًا لالنهيار النف�سي يف الأزمات (� .)3إن التعلق غري الآمن ميكن
�أن ينظر �إليه على �أنه قابلية عام لال�ضطراب النف�سي ،حيث يعتمد علم
الأعرا�ض على العوامل اجلينية والتطورية والبيئية.
راجع ميكولين�رس و�شايفر ( )4مئات الدرا�سات التقاطعية والطولية
لعينات �رسيرية وغري �رسيرية ووجدا �أن التعلّق غري الأمن
واال�ست�رشافية ّ
�أمر م�شرتك بني �أ�شخا�ص يعانون عدداً خمتلف ًا من اال�ضطرابات النف�سية،
التي تختلف بني ال�ضيق املعتاد و� ُ
صوال لال�ضطرابات النف�سية احلادة
حتى الف�صام .و�أتت نتائج مطابقة ب�شكل متنا�سق يف درا�سات �أخرية.
مثالً ،يرتبط التعلّق غري الآمن (القلقي واالجتنابي) باالكتئاب (مثالً،)12 ،
وقلق ملحوظ ًا �رسيري ًا (مثالً ،)13 ،وا�ضطراب و�سوا�سي قهري (مثالً،)14 ،
وا�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة (( )PTSDمثالً ،)15 ،وميول انتحارية
(مثالً ،)16 ،وا�ضطرابات فى التغذية (مثالً.)17 ،
كما ي�شكل التعلق غري الآمن خا�صية �أ�سا�سية يف الكثري من ا�ضطرابات
ال�شخ�صية (مثالً .)19 ،18 ،لكن يختلف نوع التعلق املحدد الغري �أمن بني
اال�ضطرابات .ويرتبط التعلق القلقي باال�ضطرابات االعتمادية واله�ستريية
واال�ضطرابات احلدية ،بينما يرتبط التعلق االجتنابي با�ضطرابات الف�صام
واالجتناب .وقد وجد كراوفورد و�آخرون (� )18أن التعلق القلقي مرتبط مبا
ي�صفه اليف�سلي ( )20بـ«عدم االنتظام العاطفي» يف ا�ضطرابات ال�شخ�صية،
والذي ي�شمل على �إرباك الهوية والقلق والتقلقل االنفعايل ،والت�شوي�شات
املعرفية والإذعان واملعاندة والأذى الذاتي والرنج�سية والت�شكيك .كما
وجد كراوفورد و�آخ��رون (� )19أن التعلق االجتنابي مرتبط مبا و�صفه
اليف�سلي ()20
مبكون «الكبت» يف م�شاكل ال�شخ�صية ،وي�شمل تعبرياً
ّ
حمدوداً لالنفعاالت ،وم�شاكل يف احلميمة واالجتناب االجتماعي.
ومن امل�سائل املتعلقة باالرتباط بني التعلق غري الآمن والباثولوجيا
النف�سية هو �إلى �أي درجة ي�شكل التعلق غري الآمن �سبب ًا يف اال�ضطرابات
النف�سية .من وجهة نظرنا ،ف�إن ما بعد اال�ضطرابات كقلق االنف�صال واحلزن
الباثولوجي حيث ت�شكل �إ�صابات التعلق الأ�سباب والعناوين الرئي�سية ،ف�إن
التعلق غري الآمن بالتحديد من غري املرجح �أن ي�شكل �سبب ًا كافي ًا لوقوع

ا�ضطراب نف�سي .هذا ومن املرجح �أن تكون لعوامل �أخرى (مثالً ،املزاج
املحدد جينياً ،والذكاء ،والتاريخ ال�شخ�صي الذي ي�شمل التعر�ض للإ�ساءة)
ت�ضخم �آث��ار جت��ارب التعلق فى الطريق للباثولوجيا
�أن تلتقي مع �أو
ّ
النف�سية.
فلن�أخذ على �سبيل املثال العالقة بني التعلق االجتنابي وال�ضيق
لعينات جمتمعية وا�سعة ارتباط ًا
النف�سي .مل جتد الكثري من الدرا�سات ّ
بني التعلق االجتنابي والإج���راءات التي ي�شار �إليها ذاتيا عن ال�ضيق
ال�شامل ( .)4لكن الدرا�سات التي تركز على الأحداث املثرية لإجهاد عالٍ ،
كالتعر�ض لق�صف �صاروخي� ،أو العي�ش يف حي خطري� ،أو �إجناب طفل من
ذوي الإعاقة ،ت�شري �إلى اجتناب يتعلق ب�ضيق وت�أقلم �ضعيف على طول
املدى (.)4
تكت�سي عوامل التاريخ ال�شخ�صي �أهمية كربى .مثالً� ،إن الربط بني
التعلق غري الآمن واالكتئاب �أعلى بني البالغني الذين يظهرون تاريخ ًا من
التعر�ض لإ�ساءة ج�سدية �أو نف�سية �أو /وجن�سية يف الطفولة (مثالً.)21 ،
كما تعزز �أحداث احلياة املجهدة والفقر وم�شاكل ال�صحة اجل�سدية خالل
املراهقة الرباط بني التعلق غري الآمن والباثولوجيا النف�سية (مثال.)22 ،
�إن ال�صالت ال�سببية بني التعلق والباثولوجيا النف�سية تو�ضح تعقيدات
يف النتائج البحثية التي تظهر �أن امل�شاكل النف�سية ميكن �أن ترفع من
التعلق غري الآمن .على �سبيل املثال ،وجد دافيال و�آخرون (� )23أن املراهقة
املت�أخرة لدى الن�ساء اللواتي �أظهرن تعلق ًا غري �آمن مب�ستوى �أقل يف فرتة
� 6أ�سابيع �إلى � 24شهراً كان لديهن على الأرجح تاريخ ًا من الباثولوجيا
النف�سية �أكرث من �أقرانهن .كما وجد كوت�ساريلي و�آخرون (� )24أن الن�ساء
اللواتي اجتهن نحو تعلق غري �آمن خالل فرتة �سنتني بعد �إجها�ض كن �أكرث
احتما ًال من الن�ساء الأخريات اللواتي �أجه�ضن فى �أن يكون لديهن تاريخ
باالكتئاب �أو التعر�ض للإ�ساءة .قام �سولومون و�آخ��رون ( )25بتقييم
التعلقات غري الآمنة وا�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة ( )PTSDبني �سجناء
احلرب الإ�رسائيليني ال�سابقني (مقارنة مع جمموعة �ضباط من ال�سجناء
القدامى) � 18إلى  30عام ًا بعد �إطالق �رساحهم .ارتفع م�ستوى التعلق
القلقي واالجتنابي مع مرور الوقت بني ال�سجناء ال�سابقني ،وقد مت توقع
هذه االرتفاعات من خالل �أعرا�ض حادة ال�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة
( )PTSDيف املوجة الأولى من القيا�س.
ب�شكل عام ،يبدو �أن م�شاعر عدم الأمن يف التعلق ت�ساهم ب�شكل غري
حمدد يف �أن��واع خمتلفة من الباثولوجيا النف�سية .لكن ،بع�ض الأ�شكال
املحددة من التعلق غري الآمن تبدو �أنها تهيئ الفرد لرتكيبة ا�ضطرابات
نف�سية حمددة .ويتم تعديل رابط التعلق-النف�سي الباثولوجي من خالل
جمموعة وا�سعة من العوامل البيولوجية والنف�سية واالجتماعية-الثقافية،
وميكن لال�ضطرابات النف�سية �إذا جاز التعبري �أن متحو ح�س ال�شخ�ص
بالتعلق الآمن.

ت�أثريات ال�شفاء يف التعلق الآمن
�إذا كان التعلق غري الآم��ن عامل خطر للباثولوجيا النف�سية ،ف�إن
�إح��داث تعلق �آمن �أو احلفاظ عليه �أو ا�ستعادته يجب �أن يرفع املرونة
ويح�سن ال�صحة النف�سية .وفق ًا لنظرية التعلق ،ف�إن التفاعل مع �شخ�صيات
التعلق املتوفرة والداعمة ي�ؤثر على احل�س بالأمن ويطلق م�شاعر �إيجابية
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(مثالً ،الراحة ،االمتنان ،العرفان ،احلب) ،ويوفر موارد نف�سية للتعامل مع
امل�شاكل وال�شدائد .يبقى الأفراد الآمنني غري مت�أثرين خالل �أوقات الإجهاد
وي�ستعيدون طاقتهم �أ�رسع من نوبات ال�ضيق ،كما يختربون فرتات �أطول
من العاطفة الإيجابية ،مما ي�ساهم يف عافيتهم العاطفية و�صحتهم
النف�سية.
يف بع�ض درا�ساتنا �أجرينا بحوث ًا حول �آثار الأمن الزائد على عدد
من م�ؤ�رشات ال�صحة النف�سية من خالل جتربه تفعيل للأ�شكال النف�سية
ل�شخ�صيات التعلق الداعمة (مثالً .)27 ،26 ،ت�شمل تقنيات البحث هذه
والتي ن�شري �إليها ( )11بتو�صيف «برجمة ال�شعور بالأمن» �صور ال �شعورية
ت�شري �إلى �شخ�صيات �أمن متوفرة ،و�أ�سماء ال �شعورية لأ�شخا�ص يحددهم
حت�سن ال�شعور بالأمن وال�صور املوجهة التي
امل�شارك ب�أنهم �شخ�صيات ّ
تركز على توفر ودعم �شخ�صية تعلق وت�صور وجوه �شخ�صيات تعزز التعلق
الآمن.
حت�سن مزاج امل�شاركني حتى يف الإطار الذي
�إن برجمة ال�شعور بالأمن ّ
ي�شعرهم بالتهديد ،ويزيل الآثار املدمرة للتهديد فى املزاج الإيجابي (مثالً،
 .)26وجد ميكولين�رس و�آخ��رون (� )28أن الربجمة الال �شعورية بكلمات
تتعلق بالأمن تزيل الأعرا�ض املعرفية ال�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة
(( )PTSDق��درة م�شددة للكلمات املتعلقة بال�صدمة يف مهمة ت�سمية
عينة غري �رسيرية .ووجد �أدموين
الكلمات بالألوان ب�أ�سلوب ا�سرتوب) يف ّ
(� )29أن برجمة �أ�سماء كل موفر للأمن لكل من امل�شاركني يزيل عار�ضني
معرفيني ال�ضطراب الغذاء (نظرة م�شوهة لل�شكل اجل�سدي وقدرة م�شددة
عينة من الن�ساء
لكلمات تتعلق بالطعام يف مهمة ب�أ�سلوب ا�سرتوب) يف ّ
اللواتي �أدخلن امل�ست�شفى نتيجة ال�ضطرابات غذائية.
�إلى ذلك ،ت�شري �أدلة �أولية �إلى �أن ال�شعور بالأمن الذي مي ّده املعاجلون
النف�سيون يح�سن من ال�صحة النف�سية للمري�ض .يف درا�سة ت�ستند على
بيانات متعددة املواقع لربنامج البحث التعاوين لعالج االكتئاب يف املعهد
الوطني لل�صحة النف�سية ( ، )NIMHوجد زوروف وبالت (� )30أن الثناء
الإيجابي للمري�ض وتوقع ح�سا�سية املعالج له وامل�ساندة تقوم بتخفي�ض
عبء االكتئاب واحلفاظ على املنافع العالجية �إلى فرتة قد ت�صل �إلى
� 18شهراً .مل تتعر�ض النتائج لطبع املري�ض �أو حدة االكتئاب .يف درا�سة
ت�ست�رشف �سنة واحدة لنجاحه عالج املقيمني للمراهقني الذين يظهرون
خطراً عالياً ،وجد غور (� )31أن توفري �أع�ضاء طاقم العمل �شعوراً بالتعلق
الآمن لدى املراهقني �أدى �إلى معدالت غ�ضب واكتئاب وم�شاكل �سلوكية
�أقل .وعلى الرغم من �أن هذه النتائج الأولية م�شجعة ،ثمة حاجة كربى
لإجراء بحث م�ضبوط �إ�ضايف للتحقق من الآثار طويلة املدى لل�شخ�صيات
العالجية التي تعزز ال�شعور بالأمن يف ال�صحة النف�سية للمر�ضى.

�آليات الو�ساطة
وفق ًا لنظرية التعلق (� ،)3إن الرابط بني التعلق غري الآمن (�سواء كان
ب�شكل قلق �أو اجتناب �أو االثنني) والباثولوجيا النف�سية يتم بوا�سطة قنوات
متعددة .يف هذا الق�سم� ،سرناجع �أهم هذه القنوات.
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التمثيالت الذاتيه
وفقا ًلنظرية التعلق والأبحاث املرتبطة �،إن النق�ص يف احل�سا�سية
واال�ستجابة الوالدية ت�ساهم يف ا�ضطرابات الأن��ا ،املتميزة بنق�ص يف
الرتابط الذاتي وال�شكوك حول االن�سجام واال�ستمرارية الداخلية مع الوقت،
وتقدير ذاتي غري م�ستقر ،واعتمادية مفرطة على موافقة الآخرين( مثال ً،
32، 33).عادة ما يكون الأ�شخا�ص عدميي الأمن على الأرجح مفرطي
االنتقاد للذات ،يتوج�سون ال�شكوك بانف�سهم �أو مييلون ال�ستعمال دفاعاتهم
مثل املثالية املدمرة لدرء م�شاعر عدم القيمة والأمل (مثالً� .)34 ،إن هذه
االعتقادات حول ال��ذات املخلة بالوظيفة ترفع خطر تطور اال�ضطراب
النف�سي لدى الأ�شخا�ص غري الآمنني.
كما تظهر الأبحاث عن التعلق �أن التعلق غري الآمن مرتبط بالرنج�سية
الباثولوجية (مثالً .)35 ،وبينما يرتبط التعلق االجتنابي بالرنج�سية
ال�رصيحة �أو هو�س العظمة التي ت�شمل الثناء على الذات ونكران ال�ضعف
( )36ف�إن التعلق القلقي مرتبط بالرنج�سية املنطوية ويتميز باالنتباه
املرتكز على الذات واحل�سا�سية املفرطة لتقييمات الآخرين وح�س مفرط
بالأحقية (.)36

االنتظام العاطفي
وفقا لنظرية التعلق ،توفر التفاعالت مع �شخ�صيات التعلق املتاحة
وال�شعور بالتعلق الآمن دعم ًا فعلي ًا ورمزي ًا لتعلم ا�سرتاتيجيات بناءة
لالنتظام العاطفي .مث ًال ف�إن التفاعالت مع �أ�شخا�ص متاحني وم�ستجيبني
عاطفي ًا يوفر �إطاراً ميكن للطفل فيه التعلم ب�أن االعرتاف بامل�شاعر وعر�ضها
خطوة هامة باجتاه ا�ستعادة التوازن العاطفي ،و�أنه �أمر مقبول اجتماعي ًا
�أن يعرب املرء عن م�شاعره واكت�شافها وحماولة فهم م�شاعر الآخر (.)37
على عك�س الأ�شخا�ص الآمنني ن�سبياً ،يف�ضل الأفراد االجتنابيون غالب ًا
�إبعاد العواطف عن �أفكارهم و�أفعالهم .نتيجة لذلك مييلون �إلى �إظهار واجهة
�أمنية ومتا�سك ،لكنهم يرتكون م�سائل �ضيق مكبوتة غري معاجلة مما ي�ؤدي
�إلى اعتالل قدرتهم على التعامل مع الأحداث ال�ضائرة التي ال مفر منها يف
احلياة .يربز هذا االعتالل على الأرجح خالل التجارب املطولة واملتطلبة
للجهد والتي حتتاج �إلى تال�ؤم ن�شط مع امل�شكلة حل�شد املوارد اخلارجية
للدعم (مثالً.)38 ،
من جانب �آخر ،يجد الأ�شخا�ص الذين ي�سجلون جمموع ًا عالي ًا من
التعلق القلقي تناغم ًا بني امل�شاعر ال�سلبية وفرط ن�شاط نظام التعلق.
وبالن�سبة لهم ،ف�إن «االنتظام العاطفي» ميكن �أن يعني ت�ضخيم ًا عاطفي ًا
ومتادي ًا يف القلق وردود فعل اكتئابية خل�سائر وف�شل حمتمل ،وتدخل
لأعرا�ض ا�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة ( .)PTSDكما قد مت ربط التعلق
القلقي بهياج انفعايل مدمر اجتماعي ًا لغ�ضب �أو اندفاع ،و�سلوك متطلب
نحو ال�رشيك يف العالقة ،و�أحيان ًا العنف (.)4

م�شاكل يف العالقات بني الأ�شخا�ص
بح�سب نظرية التعلق� ،إن الف�شل يف احل�صول على دعم من �شخ�صيات
التعلق �أو احلفاظ على �شعور بالأمن واالعتماد الناجت على �إ�سرتاتيجية
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 يتداخل مع اكت�ساب مهارات،)تعلق ثانوية (فرط حركة وخف�ض احلركة
 وجد.اجتماعية ويخلق م�شاكل خطرية يف العالقات بني الأ�شخا�ص
 من خالل ا�ستخدام �أداة التقييم «قائمة،)32( بارثولوميو وهورويتز
 �أن التعلق القلقي مرتبط مب�شاكل،)39( »امل�شاكل ما بني الأ�شخا�ص
 مل يظهر �أفراد �آمنني ارتفاعات تذكر.يف العالقة مع الآخرين ب�شكل عام
 لكن الأ�شخا�ص االجتنابيني ب�شكل عام،يف �أي ق�سم من دائرة امل�شاكل
 وعانى،)�أبدوا م�شاكل مع العناية (برودة عاطفية �أو انطواء �أو تناف�سية
 كانوا معبّين ب�شكل علني،ًالأ�شخا�ص القلقون من م�شاكل عاطفية (مثال
 ويبدو �أن هذه امل�شاكل تقف خلف الوحدة واالنعزال االجتماعي.)�أكرب
) واكتفائهم املنخف�ض يف40 ،ًالتي يعرب عنها الإفراد غري الآمنني (مثال
.)4(  بالإ�ضافة �إلى وترية �أكرب من االنف�صال والنزاعات والعنف،العالقات

اخلال�صات
،يرتبط التعلق غري الآمن مبجموعة متنوعة من اال�ضطرابات النف�سية
 عدم التنظيم،التي تختلف ما بني العواطف ال�سلبية املعتدلة �إلى احلادة
 وي�شري الدليل �إلى �أن اجتاهات التعلق.وا�ضطرابات ال�شخ�صية التعجيزية
 على الرغم من.غري الآمن (قلقيا كان �أو اجتنابياً) هى حاالت مر�ضية عامة
 تظهر درا�سات،�أن الكثري من نتائج الأبحاث التي تدعم هذه الأفكار مرتابطة
 من.متعددة عالقة تنب�ؤية بني التعلق غري الآمن والقابلية لال�ضطرابات
 راجعنا الدليل الأويل الذي يفيد ب�أن �شعور الأ�شخا�ص،وجهة نظر عالجية
املرتفع بالتعلق الآمن يخف�ض �أرجحيه وح ّدة الأعرا�ض النف�سية (ا�ضطراب
 ي�شدد هذا الدليل على.) ا�ضطراب الأكل،)PTSD( كرب ما بعد ال�صدمة
 كما،�أهمية الآثار املخففة ال�شافية والعالجية للدعم الذي يوفره ال�رشيك
املعالج والراحة والأمن الذي يتوفر يف التمثيالت النف�سية لتجارب داعمة
 يدفعنا الدليل احلثي �إلى التفا�ؤل حول التدخالت.و�شخ�صيات حمبة وراعية
.ال�رسيرية ومنفعتها التي قد ترفع �شعور املري�ض بالتعلق الآمن
 �سي�ساهم البحث حول التعلق الآمن وغري الآمن،على املدى الطويل
والعالقة بني انعدام الأم��ن والباثولوجيا النف�سية يف حتديد مفهوم
 يف ف�صل رائد حول.اجتماعي �صلب للتفكري الب�رشي وقابليته لال�ضطرابات
) نظرية النقطة41(  يقرتح كوان،علم الأع�صاب االجتماعي لآليات التعلق
 ف�إن الدماغ الب�رشي يتطور يف، ووفق ًا لهذه النظرية.القاعدية االجتماعية
 كما �أن الكثري من وظائفه الأ�سا�سية تعتمد على،بيئة اجتماعية بامتياز
، يعني ذلك.انتظام اجتماعي م�شرتك للم�شاعر واحلاالت الفيزيولوجية
،بد ًال من اعتبار الب�رش كيانات منف�صلة يجدر فهم تفاعالتها مع بع�ضها
من الأف�ضل �أن يتم الرتكيز على العالقة االجتماعية التي تربط بينهم
 �إذا انطلقنا.»وترابطهم النف�سي على �أنها هي احلالة الطبيعية «القاعدية
من هذا االعتبار فذلك �سي�ساعدنا على حتديد �سبب جت��ارب االنف�صال
 وال�سبب،واالنعزال والرف�ض والإ�ساءة والإهمال والأمل النف�سي الذي ترتكه
خلف اخللل الوظيفي الذي عادة ما يكون ال�سبب يف اال�ضطرابات النف�سية
.�أو م�ضخم ًا لها
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FORUM: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF A PROTOTYPE-MATCHING
APPROACH TO PSYCHIATRIC DIAGNOSIS

 منافع ومساوئ إتباع نهج مطابقة النموذج األولى لتشخيص األمراض النفسية:منتدى

النفسيةofاالمراض
ملتالزماتsyndromes
تشخيص النموذج األولي
Prototype diagnosis
psychiatric

DREW WESTEN
Department of Psychology and Psychiatry, Emory University, 36 Eagle Row, Atlanta, GA 30322, USA

The method of diagnosing patients used since the early 1980s in psychiatry, which involves evaluating each of several hundred symptoms
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 ا�ضطرابات قليلة «م��ا مل يحدد غ�ير ذل��ك» يف ك��ل جمال،ًبت�شخي�ص املر�ضى بالطريقة التي اال�ضطرابات الأكرث انت�شاراً (مثال
�وال��ب
the DSM has been that clinicians need cal work but for research as well. In diagnosis since 1980, such as the dif لكنى ال �أعدد، وجدت �أنا وزمالء يل �أن الدرا�سة تقريب ًا من الدليل الت�شخي�صي،)املزاج والقلق
.يعتمدها الباحثون
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هذه القائمة هنا (راجع  .)5 ،4يكفي القول �إنه
من غري املفاجئ ب�أن طريقة ت�شخي�ص املر�ضى
امل�صممة لأه��داف بحثية مل يتم جتربتها قط
�أو مقارنتها مع �أي طريقة بديلة غري دليل
� II-DSM/I-DSMستواجه م�شاكل مع
الوقت ،ال �سيما مع تغري مفاهيم الباثولوجيا
النف�سية (مثالً ،فهم �أكرث لال�ضطرابات على �أنها
�أطياف ا�ضطراب �أو �أنها تظهر بدرجات خمتلفة).
ح��اول وا�ضعو دليل  10-ICDالتن�سيق مع
�رشكائهم يف دليل  DSMلكنهم عرفوا �رضورة
�أن ينحوا طريق ًا خمتلف ًا فيما يخ�ص و�ضع دليل
خمتلف للت�شخي�ص ال�رسيري يحتوي على مرونة
�أكرب ويتخذ �شك ًال �أكرث �سهولة يف اال�ستخدام�.إن
م�شكلة املرونة الت�شخي�صية تكمن يف �أنه ميكن
للأطباء على اختالفهم اعتماد مرونة خمتلفة،
مما �سي�ؤدي �إل��ى م�شاكل يف املوثوقية التي
يتحلى بها الت�شخي�ص يف املمار�سة ال�رسيرية.
قمنا بتطوير مطابقة نهج منوذج �أويل بديل
للت�شخي�ص حيث يقارن الطبيب التمثيل العام
ال�رسيري للمري�ض مع جمموعة من النماذج
الأول��ي��ة الت�شخي�صية ،لال�ستخدام ال�رسيري،
وو���ص��ف فقرة مطوله لال�ضطرابات التي مت
حتديدها جتريبي ُا  ،وحتديد «ج��ودة املالئمة»
�أو درج��ة مطابقة التمثيالت ال�رسيرية لدى
املري�ض مع النموذج الأويل .بد ًال من ال�س�ؤال
حول كل واحدة من الأعرا�ض التي ي�صل عددها
�إلى املئات ،وتقييم ما �إذا كان املري�ض «يظهر»

كل من الأعرا�ض ،ثم �إ�ضافة �أو على خالف ذلك
اجلمع بني الأعرا�ض (مثالً 3 ،من العامود �أ،
 5من العامود ب) لتحديد ما �إذا كان املري�ض
يتخطى العتبة الت�شخي�صية «لتحديد حالة»،
يقوم الطبيب با�ستخدام البيانات املتوفرة ،مبا
فيها املراقبة ال�رسيرية ،و�إجابات املري�ض على
الأ�سئلة وخمطط البيانات وبيانات من مطّ لعني
�أو م��ن ع�لاج��ات �سابقة ،وال����سر ال��ذي يقدمه
املري�ض حول م�شاكله وعالقاته ،لتحديد درجة
تطابق و�صف املري�ض الت�شخي�صي الذي ين�سج
معايري الت�شخي�ص مع علم النف�س الغ�شتالتي
امل�صمم لت�سهيل التعرف على النمط.
من خالل عملية مطابقة النموذج الأويل
للت�شخي�ص ال�رسيري ( ،)7 ,4يحدد الطبيب
معدالت املري�ض على مقيا�س من خم�س نقاط
لتحديد درج��ة التطابق م��ع النموذج الأويل
(�صورة  .)1ي�تراوح املقيا�س بني ( 1تطابق
�ضعيف �أو ال تطابق) وحتى ( 5تطابق جيد جداً
– املري�ض مثالٌ لال�ضطراب ،حالة منوذجية)،
حيث ت�شري املعدالت  4و� 5إلى ت�شخي�ص تبويبي
وي�شري معدل � 3إلى خ�صائ�ص ما دون العتبة
�أو غري مهمة �رسيري ًا لال�ضطراب (كما يقي�س
الطبيب م�ستوى �ضغط ال��دم ال��ذي يعالج على
�أنه متغرية دائمة لكنها ت�شري ب�شكل تقليدي �إلى
بع�ض املجاالت على �أنها «ح ّدية» �أو «مرتفعة»).
لذا ف��إن ت�صنيف ًا واح��داً يوفر ت�شخي�ص ُبعدي
وتبويبي من دون االعتماد على تعداد الأعرا�ض.

تعترب القيمة املبدئية لكل ت�شخي�ص ( 1تطابق
�ضعيف �أو ال تطابق) ،لكي يق�ضي الأطباء وقتهم
فقط يف ت�صنيف النماذج الأولية لال�ضطراب
املت�صلة باملري�ض ،مما يتيح ت�شخي�ص ًا �رسيعاً.
�إن الرتجمة ال�رسيعة م��ن ت�شخي�ص ُبعدي
�إل��ى ت�شخي�ص تبويبي (م��ث�لاً ،ترجمة � 3إلى
اخل�صائ�ص الفعلية �رسيرياً) لها ا�ستخدامها
اخلا�ص يف التوا�صل بني الأطباء الذين من
غري املرجح �أن يعتمدوا و�صف ًا للمري�ض على
�أنه « 3يف االكتئاب احلاد 2 ،يف الهلع» (وهي
�إحدى امل�سائل التي حتد قدرة املقاربات ال ُبعدية
املحتملة يف الت�شخي�ص النف�سي).
ت�شري جمموعة نا�شئة من الأبحاث �إلى �أن
الطبيب ميكنه �إ�صدار مناذج حكم �أولية من هذا
النوع ملجموعة من املتالزمات ،من ا�ضطرابات
املزاج والقلق �إلى ا�ضطرابات ال�شخ�صية مبوثوقية
عالية (� .)10-7إن ت�شعب ه��ذه املنهجية
الت�شخي�صية قابل للتو�سع بقدر ما ي�شاء الطبيب
مثالً ،من خالل �إ�ضافة ت�صنيف ثانوي للحدة
�أو املدة �أو حتديد الأوجه التجريبية لال�ضطراب
(م��ث�لاً ،ح��دة الظاهرة االكتئابية ،الأعرا�ض
اخلاملة� ،أو الأعرا�ض ال�سوداوية يف ا�ضطراب
االكتئاب احلاد ،العمر عند بدء اال�ضطراب وحدة
النق�ص يف االنتباه ،فرط احلركة واالندفاع يف
نق�ص االنتباه/ا�ضطراب فرط احلركة).
قبل ت�سليط ال�ضوء على بع�ض املنافع لهذه
املقاربة ،جتدر الإ�شارة �إلى ثالث نقاط مهمة.

عانى �أو �شهد املر�ضى الذين يطابقون هذا النموذج الأويل حدث ًا ر�ضحي ًا ا�ستثار م�شاعر حادة من اخلوف �أو قلة احليلة �أو الرعب .ويختربون احلدث
ب�شكل متكرر ومتوا�صل ،فيطاردهم ب�أ�شكال خمتلفة :قد يختربون �أفكار ت�ستحوذ على تفكريهم �أو تراودهم �صور ذهنية �أو �أحالم متعلقة بال�صدمة؛
حيث ي�شعرون �أنهم يعي�شون احلدث من جديد من خالل ذكريات ارجتاعية �أو تهيئات �أو هلو�سات �أو �شعور ب�أن احلدث يقع مرة ثانية؛ �أو ي�شعرون
ب�أنهم يختربون �ضيق نف�سي �شديد �أو انفعال ج�سدي حني «ت�ستثريهم» �إ�شارات ت�شبه �أو ترمز �إلى احلدث .يحاول املر�ضى الذين يطابقون هذا
النموذج الأويل تفادي التنبيهات� ،أو الأفكار ،امل�شاعر ،الأماكن �أو املحادثات التي تذكرهم باحلدث ،وال ينجحون يف الكثري من الأحيان بتذكر
الأوجه الهامة منه .كما �أنهم قد «ينغلقون» ويختربون تخدراً عاطفي ًا يرتكهم و�سط جمموعة من امل�شاعر املحظورة و�إح�سا�س بق�رص امل�ستقبل
(مثالً ،ال يتوقعون حتقيق مهني �أو زواج �أو �إجناب �أو عي�ش حياة طبيعية)� ،إن م�شاعر التعلق �أو االنف�صال عن الآخرين �أو االهتمامات اخلائبة �أو
امل�شاركة يف ن�شاطات ذات قيمة كانت يف املا�ضي ت�سرتعي اهتمامهم� .إن املر�ضى الذين يطابقون هذا النموذج الأويل يظهرون �أعرا�ض م�ستمرة
من االنفعال اجل�سدي ك�صعوبة الوقوع �أو موا�صلة النوم �أو �صعوبة يف الرتكيز ،رد فعل مفرطة عند املباغتة ،فرط ح�سا�سية لبع�ض �إ�شارات اخلطر،
الت�ضايق �أو نوبات الغ�ضب.
 1تطابق �ضعيف �أو ال تطابق (الو�صف ال ينطبق)
 2بع�ض التطابق (يظهر املري�ض بع�ض خ�صائ�ص اال�ضطراب)
 3تطابق معتدل ( يظهر املري�ض خ�صائ�ص هامة من اال�ضطراب)
 4تطابق جيد (يظهر املري�ض اال�ضطراب؛ تطابق الت�شخي�ص)
 5تطابق جيد جداً (املري�ض مثال على اال�ضطراب؛ حالة منوذجية)
�صورة  1منوذج �أويل ال�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة
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�أوالً� ،إن معايري الت�شخي�ص متعدد اخل�صائ�ص
املت�ضمن داخ���ل دل��ي��ل ( IV-DSMال��ذي
يحتاج �أن ي�ستويف املري�ض عدداً حمدداً ال جميع
معايري اال�ضطراب) وبالأخ�ص الدليل ال�رسيري
لـ 10-ICDه��ي ج��ه��ود �أ�سا�سية مبذولة
لتفعيل تطابق النموذج الأويل .يف حاله دليل
 R-III-DSMودليل  ،IV-DSMكان
الهدف وا�ضحاً ،ا�ستناداً على �أبحاث �سابقة حول
النماذج الأولية يف املجال النا�شئ من العلوم
املعرفية ( .)11تعترب الن�سخة ال�رسيرية لدليل
 10-ICDبالفعل قريبة من �آلية التطابق
للنموذج الأويل ،النها تقدم للأطباء و�صف
مقطع طولى لال�ضطراب ،وعادة يرتافق مع عدد
من االعتبارات ،وحتدد �إر�شادات للطبيب حول
ت�شخي�ص املري�ض ا�ستناداً ملعرفته به يف حينها
(مثالً ،بعد جل�سة واحدة �أو �أ�شهر من العالج) ومع
�أى درجة من امل�ؤكد انه ي�شعر عندها باالرتياح.
ما ينق�ص الن�سخة احلالية من الدليل هو طريقة
تفعيل احلكم ال�رسيري للح�صول على �أق�صى
درجة من املوثوقية في�شعر الطبيب بثقة كافية
حني ي�أتي �إليه مري�ض بت�شخي�ص حمدد� ،أو حني
يقوم هو بالت�شخي�ص ،ويكون ت�شخي�صه دقيق
كما هو مفيد وعملي.
ثانياً ،وبح�سب ما �أظهر ريد و�آخرون ()12
يف ا�ستطالع ملنظمة ال�صحة العاملية اخلا�ص
باجلمعية العاملية للطب النف�سي وال��ذي �شمل
ح���وايل  5000طبيب نف�سي م��ن  40دول��ه،
من بني الأط��ب��اء الأك�ثر ممار�سة يف املجال،
من م�ستخدمي دليلي  ICDو� ،DSMأنهم
يف�ضلون منهجية ت�شخي�ص بخ�صائ�ص خمتلفة
كثرية ترتبط بت�شخي�ص النموذج الأويل ،لأ�سباب
�سن�رشحها الحقاً .يف�ضل �أطباء النف�س بن�سبة
عالية مقاربات تتيح مرونة يف الت�شخي�ص
بد ًال من ت�شخي�ص ي�ستند على معايري �صارمة؛
الإبقاء على عدد الت�شخي�صات النف�سية �ضمن
ع��دد منخف�ض ل�سهوله �إدارت��ه��ا (ب�ين � 30إلى
)100؛ �أن تكون �سهلة ال�ستخدامهم وذات فائدة
�رسيرية (مثالً ،تتيح للأطباء تو�صيل حكمهم
الت�شخي�صي والقيام بقرارات عالجية مفيدة
ت�ستند عليها)؛ تتيح للأطباء ت�صوير اجلوانب
البعدية لتمثيل املري�ض بطرق حت��دد واقعه
ال�رسيري (مثالً ،ت�شخي�ص الباثولوجيا التي ال
ت�ستويف معايري ت�شخي�صيه تبويبيه لكن تكون
ذات قيمة �رسيرية).
ث��ال��ث �اً ،وب��ح�����س��ب م��ا ذك���رت املجموعة

اال�ست�شارية الدولية ملراجعة دليل -ICD
 10لال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية ملنظمة
ال�صحة العاملية ( ،)13ف�إن للدليل الت�شخي�صي
ا�ستخدامات متعددة منها اال�ستخدام ال�رسيري،
والبحثي والتعليمي والتدريبي والإح�صائي
واال�ستخدام يف ال�صحة العامة .ما من مقاربة
�أكرث �إفادة �أو مثلى لكافة تلك اال�ستخدامات ،لكن
يجب �أن يكون ثمة منهجية لت�شخي�ص املر�ضى
تلبي كافة اال�ستخدامات من حيث الإفادة ،مبا
يف ذلك توجيه العالج وال�صحة العامة .وكما
�سيظهر الحقاً ،ف�إن ت�شخي�ص النموذج الأويل له
منافعه يف كل من تلك املجاالت.
منافع ت�شخي�ص النموذج الأويل
ي�شمل ت�شخي�ص النموذج الأويل على عدد
من املنافع� .أوالً ،يالءم طرق التفكري والت�صنيف
الب�رشية الطبيعية .فالنا�س (يف ه��ذه احلال،
الأطباء الذين يجرون الت�شخي�ص) مييلون �إلى
ت�صنيف املحفزات املعقدة واجلديدة (يف هذه
احل���ال ،متثيالت امل��ري�����ض) م��ن خ�لال تقييم
ترجيحي لدرجة تطابق النموذج النف�سي الذي
ك� ّ�ون��وه (من���وذج �أويل) �أو م��ن خ�لال النماذج
البارزة للفئات ذات ال�صلة املحتملة (.)16-14
ت�شري الأبحاث يف العلم املعريف �إلى �أن خالل
عملية احلكم اليومي واتخاذ ال��ق��رارات ،مييل
الأ�شخا�ص �إلى االكتفاء واال�ستيفاء يف تقييم
«منا�سب» لأهدافهم ،وو�ضع حتديدات �أكرث دقة
ت�ستند على قواعد وا�ضحة للقرارات عند ال�رضورة
( .)19-17على �سبيل املثال ،بد ًال من االعتماد
على دليلي  10-ICDو IV-DSMللتقرير
ما �إذا كانت �أعرا�ض هلع معتدلة مرة �أو مرتني
يف الأ�سبوع ت�ستويف املعايري الر�سمية ،ف�إن
معظم الأطباء ي�شخ�صون املري�ض ب�أنه يعاين
�أعرا�ض هلع معتدلة �إلى ملحوظة حتى و�إن كان
ال ي�ستويف معايري الت�شخي�ص الر�سمية .يف �ضوء
الأبحاث الهائلة التي تركز على عالج تداعيات
الأعرا�ض ال�رسيرية مقارنة مع الأعرا�ض دون
العتبة والبيانات التي تقرتح �أن متغريات
دون العتبة ع��ادة ما تولّد م�ستويات مماثلة
من االعتالل الوظيفي ( ،)21 ،20من هنا ف�إن
االكتفاء واال�ستيفاء لي�س ممار�سة �إ�سرتاتيجية
غري عقالنية للت�شخي�ص.
متت مقارنه بني هذه املقاربة للإجراءات
الت�شخي�صية املعاودة التي تنتج عن معايري

الت�شخي�ص البحثي يف �سبعينيات القرن املا�ضي
( )22واحتياج الأطباء �إلى تذكر مئات القوائم
التي تعدد الأع��را���ض ومئات قواعد القرارات
املختلفة التي ال تت�شابه بني ا�ضطراب و�آخر .حتى
و�إن تغا�ضينا عن طرح الت�سا�ؤالت حول �صحة
هذه القوائم واال�ستثناءات ،ف�إن النا�س �سيعانون
من م�شكلة تذكر القوائم الطويلة ،ال �سيما ت�شكيل
متثيالت متنا�سقة ت�ستند عليها .يف املمار�سة
الطبية ال ميكن �أن يفر�ض على الطبيب تذكر
كيفية دمج املواد املذكورة يف القوائم لإعطاء
ت�شخي�ص ،خا�صة �أن العدد املحدد للأعرا�ض
من باب فرعي �أو �آخر ميكن �أن يكون ذات �صلة
ب�إعطاء ت�شخي�ص «�صحيح» لأهداف بحثية وال
ميلك القيمة ذاتها يف املمار�سة ال�رسيرية� .إن
ت�شخي�ص دليل  IV-DSMال�ضطراب كرب
ما بعد ال�صدمة ( ،)PTSDمث ًال يتطلب على
الأق��ل �أح��د �أعرا�ض �إع��ادة اختبار االجتناب/
التخدر ،واثنني من فرط التهيج .ما يهم الطبيب،
على العك�س ،هو «اجلوهر» – �أن يكون املري�ض
قد عاين حدث ًا يثري ال�صدمة وهو يظهر عدداً من
الأعرا�ض بدرجات خمتلفة – بطرق يجب �أن
ت�ؤثر على القرار والعالج ال�رسيري.
املنفعة الثانية لت�شخي�ص النمط الأويل:
املنفعة ال�رسيرية.
عمل ع��دد من ال��درا���س��ات التي قامت بها
جمموعات �أبحاث خمتلفة على تقييم ت�شخي�ص
ال��ن��م��وذج الأويل على �أن���ه ذات منفعة �أك�بر
�رسيري ًا مقارنة مع نظام دليل IV-DSM
املعروف والأنظمة ال ُبعدية البديلة ملجموعة من
اال�ضطرابات على جمموعة من القيا�سات ،من
الفائدة يف التوا�صل مع �أطباء �آخرين و� ً
صوال
�إل��ى �سهولة اال�ستخدام (.)24 ،23 ،8 ،7 ،5
ولعله من الطبيعي �أن جتد جمموعة متزايدة
من الأبحاث �أن ت�شخي�ص النموذج الأويل ،على
عك�س الت�شخي�ص ال�صارم للمعايري الت�شغيلية،
يتمتع مبوثوقية عالية يف املمار�سة ال�رسيرية،
مع ارتباطات منوذجية ترتاوح بني � 0.50إلى
 0.70بني طبيبني (.)25 ،10
�إن �إح���دى الأ���س��ب��اب التي تدفع الأطباء
�إل��ى تف�ضيل ت�شخي�ص النموذج الأويل تكمن
يف �أنه يقدم منفعة ثالثة ،وهي �أنه يتيح لهم
تقدمي ما يراقبون مع مر�ضاهم والتوا�صل مع
�أطباء �آخرين حوله على امل�ستويني ال ُبعدي
والتبويبي ،وذل��ك ب�سهولة عالية ن�سبياً .ويف
حني �أن الت�شخي�ص ال ُبعدي هو الأكرث دقة يف
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معظم احل���االت ،يعترب الت�شخي�ص التبويبي
�أكرث �شيوع ًا ويعد «طبيعياً» �أكرث ،ف�إن ت�شخي�ص
النموذج الأويل يجمع ال�صفتني .لدى النظر يف
تبويب دليل  IV-DSMح��ول ا�ضطرابات
الأكل ،والذي ي�شكل ت�شخي�صني ونوعني فرعيني
– فقدان ال�شهية الع�صبي مع حمدودية والنوع
الفرعي الإف���راط يف الأك��ل والتطهري ،وال�رشه
الع�صبي والنوع الفرعي التطهري �أو عدم التطهري
– بالإ�ضافة �إلى ت�شخي�ص مل يحدد غري ذلك
( ،)NOSوجمموع ت�صنيفات خم�س (و�أخرى
يتم العمل عليها)� .إن عدد اال�ضطرابات يف هذه
احلالة هو ن�سبي ًا �صغري بالن�سبة لأخ�صائي يف
ا�ضطرابات الأك��ل ،لكن بالن�سبة للطبيب العام
– بالأخ�ص موفر الرعاية الأولية – ف�إن خم�س
ا�ضطرابات ومعايري متعددة وا�ستثناءات خمتلفة
لكل منها �أمر ي�صعب تذكره ،ال �سيما و�إن كان
ا�ضطراب الأكل هو واحد من مئات اال�ضطرابات
التي ترد يف الدليل .حتى بالن�سبة للأخ�صائيني
والباحثني ف���إن التحدي الت�شخي�صي كبري،
وكما ت�شري الأبحاث ف�إن هذه املقاربة حتيل
حوايل ن�صف املر�ضى الذين يعانون باثولوجيا
�أكل ملحوظة �رسيري ًا �إلى �صنف مل يحدد غري
ذلك ()NOS؛ وب�أن �أكرث من  60باملائة من
املر�ضى الذين مت ت�شخي�صهم بنوع من �أنواع
فقدان ال�شهية «يتحولون» �إلى ت�شخي�ص �رشه
ع�صبي يف مرحلة ما والعك�س �صحيح؛ و�أن الذين
يظهرون �أعرا�ض اال�ضطرابني ب�شكل متزامن يتم
ت�صنيفهم ب�شكل ع�شوائي �ضمن نوع فرعي من
فقدان ال�شهية الع�صبي للطعام (.)3
ولعله م��ن الطبيعي �أن درا���س��ة لأطباء
نف�سيني وعلماء نف�س يف �شمال �أمريكا يعاجلون
على الأقل مري�ض ًا واحداً با�ضطراب يف الأكل ،
يف�ضلون ك�أطباء �رسيريون و ب�أغلبية كبرية
ت�شخي�ص النموذج الأويل على نظام -DSM
 IVال�شائع (راجع � .)8إن ذلك يعك�س ب�شكل جزئي
�سهولة اال�ستخدام لأن ت�شخي�ص النموذج الأويل
يخف�ض ب�شكل وا�سع ع��دد اال�ضطرابات التي
يجب ت�ضمينها يف دليل الت�شخي�ص .ولتغطية
جمموعة باثولوجيا الطعام ،قدمنا للأطباء
منوذجني �أوليني فقط :فقدان ال�شهية الع�صبي
(متالزمة تتميز بتجويع النف�س) وال�رشه الع�صبي
(متالزمة تتميز بالإفراط يف الأكل والتطهري)،
حيث �أن النموذجني م ��أخ��وذان مبا�رشة من
معايري دليل  IV-DSMمن دون معايري
احل��دة وامل��دة الع�شوائية (كما و�ضع الأطباء
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ت�صنيفات ثانوية كحدة الإفراط يف الأكل  ،وحدة
التطهري ،وحدة خ�سارة الوزن وزيادته) .وبد ًال
من تعداد الأعرا�ض والتقرير ما �إذا كان املري�ض
ا�ستوفى املتطلبات واال�ستثناءات الع�شوائية
(مثالً ،الإف��راط يف الأك��ل والتطهري على الأقل
مرتني يف الأ�سبوع ملدة �أقلها � 3أ�شهر) ،كانت
مهمة الأطباء ب�سيطة وتكمن يف ت�صنيف مدى
تطابق حال املري�ض مع النموذج الأويل .وي�شري
ت�صنيف � 4أو  5يف النموذج الأويل لل�رشه �أن
�أعرا�ض املري�ض ال�صورية تتطابق مع ما يكفي
لت�شخي�ص النموذج الأويل مما يربر الت�شخي�ص
التبويبى .وي�شري ت�صنيف  3من النموذج الأويل
لفقدان ال�شهية �إلى �أن �صورة الأعرا�ض ت�شبه
النموذج الأويل لكن لي�س مبا يكفي لإعطاء
ت�شخي�ص قطعي .ويلقى عادة املري�ض الذي يتم
ت�شخي�صه باالثنني ت�شخي�ص ًا قطعي ًا من «ال�رشه
الع�صبي ذات خ�صائ�ص فقدان ال�شهية.
� ّأما املنفعة الرابعة ،فتكمن يف �أن ت�شخي�ص
النموذج الأويل يتيح مرونة �أكرب و�صحة �أكرث
�صالبة لي�س فقط يف عملية الت�شخي�ص بل �أي�ض ًا
يف تعريف اال�ضطرابات املختلفة واملعايري التي
ميكن �إ�ضمامها �إلى النماذج الأولية .يف الدرا�سة
التي مت ذكرها �أعاله� ،أ�ضفنا معيار الت�شخي�ص
لكل من متالزمتي اال�ضطرابني احلادين يف
الأكل ب�شكل رئي�سي لتحديد النماذج الأولية .لكن
يف �أبحاث �أخرى ،ا�ستنتجنا اال�ضطراب واملعايري
تكون النماذج الأولية على م�ستوى التجربة
التي ّ
من عينات كربى ،وذلك من خالل التقييم املف�صل
للأطباء ملر�ضى فعليني يراجعونهم ،وا�ستندنا
على �آليات �إح�صائية كعامل التحليل لتحديد
اال�ضطرابات التي يجب �إ�ضافتها واملعايري ذات
ال�صلة .يتيح ذلك تطوير ا�ضطرابات �صاحلة من
خالل التجربة من دون احلاجة �إل��ى تعقيدات
جلان البحث لتحديد �أي ا�ضطرابات �أو معايري
يجب �إ�ضمامها – مبا يف ذلك اال�ضطرابات ذات
ال�صلة �أو اخلا�صة بثقافة ما ميكن �أن تن�ش�أ من
حتليل خا�ص بعامل يف ثقافة غري �أخرى – ولكن
�أي�ض ًا للح�صول على و�صف ت�شخي�صي �أكرث غنى.
مثالً ،ا�ستنتج وي�سنت و�شيدلر ( )26جمموعة من
النماذج الأولية لل�شخ�صية بهذه الطريقة التي
ت�شبه يف نواح عدة دليل  IV-DSMو-ICD
 10ال�ضطرابات ال�شخ�صية لكنهما �أ�ضافا عدداً
من معايري الت�شخي�ص النف�سية ال�ضمنية الهامة
�رسيري ًا واملتجلية على م�ستوى التجربة .كانت
ه��ذه الأخ�ي�رة غائبة ع��ن معايري الت�شخي�ص

الر�سمية لأن��ه ا�ستع�صى احل�صول عليها من
خالل املقابالت املنظمة حيث من املفرت�ض
�أن يفيد عنها املري�ض بذاته (مثالً ،يف ا�ضطراب
الو�سوا�س القهري« ،يكون املرء منهمك ًا باعتبار
نف�سه قوي ًا على امل�ستوى العاطفي ،ومتمكنا
عاطفياً ،وغري قلق ،ومتحكما يف عواطفه ،على
الرغم من الدليل الوا�ضح لوجود عدم �أمن وقلق
و�ضيق على امل�ستوى ال�ضمني»).
�إن تطوير النماذج الأولية بهذا الأ�سلوب
يخف�ض «امل��را���ض��ه امل�شرتكه» امل�صطنع-
احلقيقي ،من خالل حتديد جمموعات املر�ضى
�أو معايري التمييز بينهم� .إن ا�ستخدام النماذج
الأول��ي��ة التي يتم ا�ستنتاجها من ت�صنيفات
ومعايري ت�شخي�صية حالية متداخلة ،يخف�ض
ت�شخي�ص النموذج الأويل ب�شكل مبا�رش ن�سبة
ه��ذه املرا�ضه امل�شرتكه لأن الطبيب يعطي
�أحكام منظمة وم�صممة ال �أحكام حول الأعرا�ض
منعزلة .فلننظر �إلى مثال ا�ضطراب الكرب ما
بعد ال�صدمة ( ،)PTSDوال��ذي يتم حتديده
مع ا�ضطرابات املزاج� .إن بع�ض هذه الأمرا�ض
امل�شرتكة ال �شك يف دقتها .ولكن يف حاالت
�أخرى ،يكون املر�ض امل�شرتك م�صطنع ًا نتيجة
املناهج الت�شخي�صية احلالية .مثالً� ،إن االنزعاج
املرتبط بانعدام التلذذ وانعدام الأمل العام جزء
وا�ضح من االكتئاب وقد ي�ساهم يف ت�شخي�ص
االكتئاب احلاد �أو االكتئاب اجلزئي من خالل
نظام النموذج الأويل .من ناحية �أخ��رى ،ف�إن
االنزعاج مرتبط ب�أفكار م�ستدمية عن حدث يثري
ال�صدمة �أو ناجت عن �شعور بالذنب قد يظهر كجزء
من ا�ضطراب الكرب ما بعد ال�صدمة (.)PTSD
� ّأم��ا املنفعة اخلام�سة لت�شخي�ص النموذج
الأويل ،فهي فائدته التعليمية والتدريبية
يف التجربة ال�رسيرية� .إن ه��دف الت�شخي�ص
وفق النموذج الأويل يق�ضي مب�ساعدة الأطباء
يف تنمية التمثيالت النف�سية لأن��واع خمتلفة
من اال�ضطراب ،و�أي�ض ًا على م�ستوى الأهمية
ذات��ه ،حتديد معيار لهذه التمثيالت يف كافة
الت�شخي�صات .ب��د ًال من حماولة حفظ قائمة
بالأعرا�ض ،يكمن الهدف يف ت�شكيل متثيالت
نف�سية من املتالزمات املتنا�سقة ،حيث تت�صل
ك��ل واح���دة م��ن الإ����ش���ارات والأع���را����ض على
امل�ستوى الوظيفي (� .)23 ،8 ،4إن هذه املقاربة
ت�سري ب�شكل موا ِز مع طريقة عمل الدماغ ،وت�سري
مع بد ًال من عك�س الآلية املعرفية الطبيعية (،16
.)29-27

�إن الهدف من التعليم والتدريب يتحول هنا
لأداة مل�ساعدة املتدربني على عدد قليل ن�سبي ًا من
اال�ضطرابات التي يتم جمعها يف تبويبات �أ�صغر
ن�سبي ًا (مثال ،ا�ضطرابات ذهانية ،ا�ضطرابات
املزاج ،ا�ضطرابات الإدمان ،ا�ضطرابات الأكل،
ا�ضطرابات ال�شخ�صية ،ا�ضطرابات النمو) حيث
جتد ع��ادة منوذجني �إل��ى ع�رشة من��اذج �أولية
�ضمن ك��ل ب��اب (ي��ك��ون املجموع 100-30
ا�ضطراباً ،وفق ًا لعدد اال�ضطرابات غري املتداخلة
التي تربز يف التجربة) .ي�ؤدي التدريب الر�سمي
على ت�شخي�ص من��اذج �أول��ي��ة تعليمية ،ورمبا
من��وذج�ين �أو ث�لاث��ة من���اذج ع��ن مر�ضى لكل
ا�ضطراب يف دليل الت�شخي�ص ،والإ��شراف على
الت�شخي�ص يركز لي�س فقط على مهارات املقابلة
الت�شخي�صية فح�سب ،ب��ل �أي�����ض� ًا على تعليم
املتدرب على التعرف على تركيباتها ،ت�صنيفها
والت�شخي�ص التمييزي .وبد ًال من �أن ت�ؤدي �سنوات
املمار�سة �إلى جتاهل الأطباء قوائم الأعرا�ض يف
دليل الت�شخي�ص فيما يتعلمون ت�شعب اال�ضطراب
يف املمار�سة ال�رسيرية الفعلية ،ت�ساهم �سنوات
اخل�برة ل��دى الأط��ب��اء على «تف�صيل» النماذج
الأولية النف�سية و�إغنائها ،و»�إ�ضافة» خربات
جديدة على النماذج الأولية التي تعلموها خالل
فرتة تدرجهم.
�أخرياً� ،إن ت�شخي�ص النموذج الأويل يف�صل
بني �س�ؤالني مت�صلني عن كثب ولكنهم خمتلفي
الهوية وال��ذي يقوم املجل�س اال�ست�شاري يف
منظمة ال�صحة العاملية بدرا�ستهما ( ،)13وهما
درج���ة ت�شخي�ص املري�ض ودرج���ة االعتالل
الوظيفي� .إن ت�صنيفات النموذج الأويل هي
ت�صنيفات ت�صل لدرجة التطابق مع اال�ضطراب.
وعلى الرغم من �أن اال�ضطرابات كافة تخلف
نوع ًا من اخللل الوظيفي ،ف�إنها تختلف ب�شكل
هائل يف درجة اخللل التي تت�سبب فيه ونوعه،
وتختلف بني فرد و�آخر وفق ًا ملوارده االجتماعية
والنف�سية واملوارد الأخرى .لذا قد ي�سجل بع�ض
أداء جيداً يف عملهم على الرغم من
املر�ضى � ً
�إ�صابتهم باكتئاب جزئي بينما تكون بع�ض
حاالت االكتئاب اجلزئي م�صدر �إعاقة تامة� .إن
ر�صد درجة الإعاقة لي�س هو ذاته ر�صد لدرجة
تطابق املري�ض مع منوذج الت�شخي�ص الأويل،
على الرغم من �أننا وجدنا �أن ت�صنيف النموذج
الأويل ميكن �أن يكون ذات �إفادة كربى يف قيا�س
درج��ة تطابق املر�ضى م��ع من��وذج �أويل من
ال�صحة النف�سية (راجع .)7
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من خ�لال و�صف منافع الت�شخي�ص وفق
النموذج الأويل ،ال �أق�صد القول ب�إنه ال يقع �ضمن
حدود وا�ضحة (مع �أن املنتقدين �سيحددونها
ب�شكل وا�ضح و�رصيح يف ال�صفحات الالحقة).
لعل �أهم امل�ساوئ يف ت�شخي�ص النموذج الأويل
تكمن يف �أنه قد يحوي انحيازاً توكيدي ًا وعوامل
م�شجعة على االكت�شاف قد ت�ؤدي بالطبيب ،ك�أي
�شخ�ص �آخر� ،إلى ر�ؤية ما يتوقع �أن يراه� ،أو �أن
يلتزم بفر�ضيات حول املري�ض على الرغم من
املعلومات الغري م�ؤكدةّ � .أما �إذا كان الت�شخي�ص
بهذه الطريقة بالفعل ي�ؤدي �إلى ذلك �أكرث من
دليل � IV-DSMأو  ،10-ICDفيبقى �س�ؤا ًال
حت��دده التجربة مع �أن��ه من املمكن �أن ي�ؤدي
ت�شجيع الأط��ب��اء على مطابقة مر�ضاهم مع
النماذج الأولية �أن يجعلهم �أكرث مي ًال لتخطي
البيانات غري امل�ؤكدة �أو االمتثال �إلى فر�ضيات
الت�شخي�ص الأولية بطريقة مت�أنية.
�إن امل�ضادات الف�ضلى لهذه الأن���واع من
االنحيازات تندرج حتت ثالث فئات يجب �أن
نقوم بتعليمها �إلى الأطباء اليافعني ومنار�سها
خ�لال �سنوات خربتنا على ال��رغ��م م��ن نظام
الت�شخي�ص الذي نعتمده .الفئة الأول��ى تق�ضي
بفهم االنحيازات املعرفية واالنفعالية التي مييل
�إليها تفكرينا ب�شكل طبيعي ،وتتم معظمها من
دون وعي ،وممار�سة تقييم ذاتي م�ستمر ملحاولة
تقلي�صها عند العمل مع املر�ضى .والثانية
تق�ضي بتعليم املتدربني ل�س�ؤال ذاتهم ب�شكل
روتيني (و�أن ن�س�أل نف�سنا) ا�ستنتاج فر�ضيات
بديلة لأولئك الذين نقوم بت�سليتهم لفهم ما نراه
�رسيرياً .ثالثاً ،توفري ت�شخي�صات و�صفية دوم ًا
مع الت�شخي�ص الوظيفي ،حيث ال�س�ؤال لي�س «ما
الذي يعانيه املري�ض» بل «حتت �أي ظروف يفكر
املري�ض وي�شعر ويت�رصف بطريقه حمددة (مثالً،
َ
مل يعاين االكتئاب �إلى هذه الدرجة الآن ،وحتت
�أي ظرف بطريقة خمتلفة؟)» .عند ال�س�ؤال الأخري،
ال نتحدى �أي عدم اكرتاث ت�شخي�صي قد ن�شعر
به فح�سب ،بل �أي�ض ًا نركز على ما يهم �أكرث يف
الت�شخي�ص ال�رسيري� ،أال وهو فهم كيف ي�شتغل
دماغ هذا املري�ض وتفكريه وحتت �أي ظروف قد
ي�شتغل ب�شكل خمتلف.

دعم هذا البحث من خالل منحه من املعهد
الوطني لل�صحة النف�سية MH62377-R01
و .MH78100-R01
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دليلThe
current
process
of revision
DSM
احلالية يف
املراجعة
�of theإن �آلية
DSM and ICD has generated requests
معايري
و� ICDأدت �إلى ظهور طلبات لتعديل
to alter the criteria defining many indiالفردية،
��eliminateنtoاال�ضطرابات
��someدد كبري م
حتديد ع
vidual disorders,
and
أخ� to
add
new
However,
�رى.
�اف��ة �
“disorders”.و�إ���ض�
بع�ض اال�ضطرابات
allلإزال���ة
definitional
changes
have serious
على
�صيفية حتتوي
التغيريات التو
disلكن كافةadvantages: they are confusing to cliniتخلق
createلأطباء،
فهي aمربكة ل
م�ساوئinخطرية:
� theyإذ;cians
situation
which
ال�رسيرية
كافةofالأبحاث
تكون فيه حيث
و�ضع ُا
the relevance
all previous
clinical
and
epidemiological
research
into
disorders
والوبائية ال�سابقة يف اال�ضطرابات ذات تعريف
hitherto defined is uncertain; and they
مكلفة
غري �أكيد؛ وت�شمل تغيريات دقيقة وعادة
involve tedious and often costly changes
الت�شخي�صية،
للمقابالت
املحتوىofوالتو�صيف
يف
in the content
and wording
diagnostic
interviews,
تولدas
التيwell
as in
the algorithms
من
الت�شخي�صات
اخلوارزميات
 toكما يف
generate diagnoses
from
clinical
ratings.الت�صنيف ال�رسيري.
خالل
Most of psychiatry’s disease concepts
النف�سية
�إن معظم مفاهيم الأم���را����ض
are merely working hypotheses and their
تعترب
فائدة بينما
ذات
بالكاد تعد
diagnostic
criteria
فر�ضياتare
provisional.
Psychiatric disorders
are complex
اال�ضطرابات
مرحلية� .إن
psychobioالت�شخي�صيةمعايريها
logical entities and both extremes – a toمعقدة
النف�سية هى كيانات نف�سية بيولوجية
tally unstructured approach to diagnosis
املقاربه
جتنب
– shouldعلى حد �سواء :يجب
beومتطرفة
and rigid
operationalization
التفعيل
 Definingذو
بالكاملaللت�شخي�ص
opغريavoided.
املنظمةmiddle
range of
erational
specificity,
which
would
be
opال�صارم� .إن تعريف فئة و�سطية من التحديداتtimal for stimulating critical thinking in
التفكري
العملية ،هو ما يعد �أم��راً �أمثل لتحفيز
both clinical practice and research, but
والبحثية،
ال�رسيرية
املمار�سة
االنتقادي يف
also rigorous
enough
to enable
meaningful communication
and comparisons
التوا�صل
بال�رصامة الكافية لتمكني
ولكن يكون
between
واملقارنة of
املعنىdifferent
studies
درا�سات
 resultsيف
بني النتائج
 inذات
different contexts, is a better solution.
هذا
أف�ضل is.يف
خمتلفة ،ح ًال �
ويف ظروف
theخمتلفة
This
where,
with certain
caveats,
مقاربة
 approachالتحذيرات ،ت�شكل
 couldومع بع�ض
 fitاملجال،
prototype-matching
the
bill
(1).
Drew
Westen’s
proposals
areمطابقة النموذج الأويل مقاربة جيدة (.)1
to be welcomed for “biting the bullet” by
لـ»وقف
ويجب الرتحيب باقرتاحات درو وي�سنت
bringing to attention an important alterهام
toبديل
�currentإلى
توجيه االنتباه
النزيف» من خالل
native
classificatory
models,
but the
article
الت�صنيفية leaves
several key
quesترتك
املقالة
الراهنة ،لكن
للنماذج
tions
open
for
discussion.
ع��دداً من الأ�سئلة الأ�سا�سية مفتوحة للنقا�ش.
What are the caveats? First, the conالنموذج
ما هي التحذيرات؟ �أوالً� ،إن مفهوم
cept of a prototype, intuitively attractive
تلقائي،
ب�شكل
ambiguousيجذب ال
andلأويل ،وال��ذي
ا
أطباءto clinicians,
remains
operationalized.إنpoorly
Prototypes
repالنماذج
وغري عملي مبا يكفي� .
يبقى غام�ض ًا
)”resent the central (“perceptually salient
ح�سياً»)
الأولية ت�شكل امليول املركزية
(«الظاهرة ّ
tendencies
of categories (2). But could
يكون
لنموذج �أويل �أن
للتبويبات ( .)2لكن �أميكن
a prototype
be synonymous,
or partly
تو�صيف
withجزئي مع
يتداخل aب�شكل
مرادف ًا �أو �أن
overlapping,
well-crafted
narra22

��سردي م�شغول بدقة ملتالزمة «جوهرية»؟
يف اال�ضطرابات النف�سية املعقدة ،حيث تتعدد
�أ�سباب املر�ض ،ميكن ت�سهيل جمال الأبحاث كما
املمار�سة ال�رسيرية اليومية ب�شكل كبري من خالل
تخطيط �أكرث حدة لو�ضع املتالزمة يف الكثري من
التبويبات الت�شخي�صية الراهنة� .إن ذلك يوفر
منطق ًا قوي ًا خلف �إعادة تن�صيب املتالزمة (�أو
قالب النموذج الأويل) على �أنه الوحدة الأ�سا�سية
للن�سخ امل�ستقبلية للت�صنيفات النف�سية.
ثانياً ،هل يجب �أن يحوي ترتيب «املقطع
الواحد» يف �إطار النموذج الأويل� ،أينما كان ذلك
�رضورياً ،م�ؤ�رشات �إلى امل�سببات املر�ضية على
االرجح �أو الباثولوجيا النف�سية �أو اخل�صائ�ص
املرتبطة� ،أي املعرفة ،والتي ال ت�شكل جزءاً من
ال�صورة ال�رسيرية التمثيلية؟ وفق ًا لـ هيمبل (،)3
ف�إن االنتماء لنموذج �أويل يتم تعريفه من خالل
خ�صائ�ص مرتبطة ،ال من خالل وجود �رضوري
للخ�صائ�ص املحددة.
ثالثاً ،كيف ميكن التفاق وا�سع �أن يتحقق
يف تو�صيف «�صحيح» عاملي ًا لأي ا�ضطراب؟ �إن
الف�صام يقدم مثا ُال جلي ًا يف هذا الإطار .خ�ضع
تو�صيف املتالزمة لعدداً من التحوالت منذ
متييز بلولري ( )4الأ�صلي بني الأعرا�ض الأ�سا�سية
(«ح � ّل االرتباطات» ،عدم اق�تران الت�أثري على
املعرفة ،االزدواجية الطوعية� ،إغالق توحيدي
عن ال��واق��ع) والأع��را���ض الثانوية (الو�سوا�س،
الهلو�سات ،الظواهر اجلامودية) .وبينما حتتفظ
�إر�شادات الت�شخي�ص ال�رسيرية يف دليل ICD-
 )5( 10ب�صدى بعيداً ملفاهيم بلولري (ا�ضطرابات
جوهرية يف ال�شخ�صية ،...تت�ضمن �أكرث الوظائف
الأ�سا�سية �أهمية مما يعطي ال�شخ�ص الطبيعي
�شعوراً باالنفرادية والفرداوية والتوجيه الذاتي»)
ت�ساهم يف غلبة �أعرا�ض ال�صف الأول اخلا�صة
بـ �شنايدر ( )6الأكرث بروزاً .على خط معاك�س،
فمن معايري الت�شخي�ص يف دليل DSM-IV
( )7وم�سودة دليل  DSM-5تتطلب تركيبات
متنوعة من الأعرا�ض «الإيجابية» و»ال�سلبية»
لكنها ال ت�سعى لتوفري من��وذج �أويل �أو منط
غ�شتالتي للب�صمة املميزة لال�ضطراب� .أخرياً،
�إن ادع��اء وي�سنت ب��أن الت�صنيف املنفرد على
مقيا�س من خم�س نقاط لتقييم م��دى تطابق

الفرد مع النموذج الأويل قد يولد ،بالإ�ضافة �إلى
الت�صنيفات التبويبية ،نتيجة بعدية ذات قيمة
كربى تثري ال�شكوك .يبقى ال�س�ؤال حول ما �إذا
كان من الأف�ضل و�صف اال�ضطرابات النف�سية
على م�ستوى ُبعدي �أو تبويبي هو حمط بحث �أكرث
عمقاً .لكن امل�شكلة الرئي�سية يف النماذج ال ُبعدية
للباثولوجيا النف�سية تكمن يف غياب املقايي�س
الثابتة التجريبية الر�صينة� .إن معظم املقايي�س
القائمة والتي تتناول حدة الأعرا�ض هي على
م�ستوى قيا�سي-نف�سي منخف�ض :فهي �إما ا�سمية
�أو عددية حيث ميكن ب�سهولة حتديد واحده حلالة
�أ<ب<ج� <...إلخ على ملكية ما ،وتوزيع الأرقام
ع�شوائي ًا للإ�شارة �إلى الرتتيب ال �أكرث ( .)8يبدو
من غري املرجح �أن يتم تطوير مقايي�س بنطاق
مت�ساو �أو ن�سبي للرتكيبات الباثولوجية النف�سية
املعقدة.
تو�ضع الت�صنيفات الطبية بهدف �أويل هو
تلبية احلاجات الرباغماتية للت�شخي�ص ومعاجلة
الأ�شخا�ص الذين يعانون مر�ض ًا ما� .أما الأهداف
الثانية ،فهي مل�ساعدة اجل��ي��ل اجل��دي��د على
املعرفة ذات ال�صلة بهذه احلاجات ،مع �أن التقدم
يف البحث الطبي ع��ادة ما ي�سبق التح�سينات
الت�صنيفية وال يليها .متلك مقاربة تطابق
النموذج الأويل القدرة على تلبية هذه الأهداف
�رشط �أن تكون م�ستندة على قواعد قرارات �سليمة
وتدعم بالدليل من جت��ارب ميدانية متعددة
املواقع.
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وي�سنت In
his target
essay,
Westen
argues
ب�شكل
يناق�ش
الهادفة،
مقالته
 conيفvincingly
for moving
from
a criterionعلى
نظام م�ستند
االنتقال من
ب�رضورة
مقنع
based system for psychiatric diagnosis,
إلى
املعايري املحددة يف الت�شخي�ص النف�سي �
to a system based on prototypes. There
الكثري
 toثمة
admireأولية.
النماذج ال
is much
ي�ستندعلى in
نظام Westen’s
essay,
and
many
points
with
which
we
can
مما ي�ستحق الثناء يف مقالة وي�سنت ،والكثري من
readily agree.
The
polythetic-categoriالنقاط التي نوافق عليها مبا�رشة.
cal approach to diagnosis that frames
يف
�إن مقاربة التبويب متعدد اخل�صائ�ص
modern DSMs was critical in the zeitلدليل
أط��ر امل��ح�
ت�ضع ا
الت�شخي�ص التي
�ددة geist
in which
wasل it
developed,
but, as
Weston
eloquently
describes,
its
limita� DSMأمر �أ�سا�سي يف روحية الع�رص التي مت
tions
and
conceptual
conundrums
areتطويره خاللها ،لكن وكما متكّن وي�سنت من
now well documented. We are therefore
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إثبات ،فلها
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in complete
agreement
Westen’s
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approachesفنحن
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overarching
conceptualizing
psychiatric
disorders
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are needed. In the remainder of this brief
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our approach
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of furthering
of these
issues,
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discussionال�شيء عن
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ً nosology.ا
نقا�ش �أبعد حول هذه امل�سائل هدف ًا �أ�سا�سي
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ت�صنيف �
 heavilyعلم
التعاون باجتاه
reإلى جانب�
Westen
relies
on clinician
port
as
the
primary
source
of
data
to
deنف�سية ي�ستند على التجربة .يعتمد وي�سنت على
lineate empirically-based psychopatholللبيانات
التقرير الطبي ب�شكل �أ�سا�سي كم�صدر
ogy constructs. Westen acknowledges
امل�ستندة
الباثولوجياonالنف�سية
التي حتدد �
this reliance
أ�س�سclinician
reporters
as a
potential
limitation
his prototype
تقارير
االعتماد على
 ofب�أن
ويعرتف
apعلى التجربة.ملقاربةproach,
but we
believe
alterالنموذج
حمتملة
anقدisي�شكّل
الطبيب
thereقيوداً
nate way of handling the reporter issue
ملعاجلة
الأويل ،لكننا نعتقد �أن ثمة طريقة بديلة
that might better distinguish the protoمتييز
تكون �أف�ضل
التقرير
 issueوا�ضع
ofم�س�ألة
يف type
concept
theقدfrom
separate
the source
of data
psychopathologiل onاملنف�صلة
امل�س�ألة
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مفهوم النموذج ا
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andلsigns
symptoms.
يف
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مل�صدر البيانات حول ال
Fundamental psychopathological coninitiallyالنف�سية.
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يجب�isأن
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experiences
there
no other
place to begin to assemble a compendium
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الأ�سا�سية حمددة ب�شكل �أويل من خالل جتارب
الطبيب ال�رسيرية ،وم��ا من مكان �آخ��ر ميكن
االنطالق منه جلمع العنا�رص الت�شخي�صية على
امل�ستوى القاعدي (م��ث�لاً ،امليل للتالعب �أو
امتالك معتقدات وجتارب ثقافية غري اعتيادية).
لكن نعتقد �أن اخلطوة التالية الأه��م تكمن يف
تقدمي الرباهني لهذه الأ�س�س يف �أدوات منا�سبة
ملختلف وا�ضعي التقارير (م��ث�لاً ،املر�ضى،
م��ق��دم��ي امل��ع��ل��وم��ات اجل��ان��ب��ي�ين ،والأط��ب��اء
املعاجلني)� .إن امتالك هذه البيانات ي�ساعد
على تكوين �آل��ي��ة ا�ستنتاجية-فر�ضية (،)1
حيث يتم جمع البيانات ويتم تطبيق النماذج
الكمية عليها من خالل جوالت متعددة من جمع
ّ
البيانات وحت�سينها ،والو�صول �إلى علم �سببيات
كمي ي�ستند على التجربة مبني على البيانات
ّ
منذ البداية وحتى �أعلى م�ستوياته (� .)2إن �أحد
املخاوف يف الرتكيز يف الأ�سا�س �أو بطريقة
ح�رصية على الأطباء يتجلى يف االنحيازات
الطبية املوثقة يف احل��ك��م ال����سري��ري .مثالً،
يتعلم الأطباء نظام ندرك �أنه غري دقيق (مثالً،
 ،)IV-DSMويكمن هدف هام يف ربط النظام
ال��ذي ي�صف جت��ارب املري�ض الفعلية مقارنة
مع التجارب «املنظمة امل�سبقة» التي حتددها
خانات الدليل ( DSMبالوعي �أو الال وعي).
وعلى خط مت�صل ،ف�إن النماذج الأولية قد ت�شمل
�آراء �شائعة مما قد ي�ساهم يف هذه االنحيازات
(مثالً ،انحيازات عرقية �أو جن�سية) يف تقييم ما
( .)3من الوا�ضح �أن البيانات من مطلعني �آخرين
تخ�ضع �أي�ض ًا لقيود (مثالً� ،إقرار ذاتي من وجهة
نظر غري مثالية) ،لذا ف�إن الفكرة هي يف كيفية
تفادي ح�رص التقرير ب�شخ�ص واحد .واملف�ضل
هو االعتماد على م�صادر تقرير خمتلفة لتكون
طريقة ت�ؤخذ دائم ًا يف احل�سبان يف تطوير علم
ت�صنيف الأمرا�ض لتخطي القيود التي يفر�ضها
م�صدر معلومات ما (.)4

يف املجال ذاته ،من املهم التمييز بني وجهة
نظر وا�ضع التقرير من «ال�صحة املو�ضوعية»
للتقرير ،والتي قد ال ميكن �أبداً معرفتها ب�شكل
مطلق .مثالً� ،إن �شخ�ص ًا يراه الآخ��رون معظم ًا
للذات قد ال يقول «�أنا �أعظّ م ذاتي» لكنه قد ي�صف
جتربته على �أنه «ي�ضطر عادة �إلى التعامل مع
�آخرين غري قادرين على فهم قدراته و�أهميته
ومواهبه».
بغ�ض النظر عن و�ضع «ال�صحة املو�ضوعية»،
ف ��إن هيكلية الباثولوجيا النف�سية ميكن �أن
تك�شف يف بيانات من تقارير خمتلفة مما يتيح
املقارنة بني تلك الهيكليات فى ت�شابهها �أو
اختالفها ،بالإ�ضافة �إلى �سبل �إ�ضافة املعلومات
من وا�ضعي التقارير يف تكوين احلالة .واملثري
لالهتمام �أن بع�ض اجلوانب الوا�سعة من هيكلية
الباثولوجيا النف�سية تبدو متنا�سقة من حيث
البيانات ال�صادرة عن وا�ضعي تقارير خمتلفني:
الكبت ال��وا���س��ع (القلق وا���ض��ط��راب��ات امل��زاج)
والتعبري (االدمان وال�سلوك املعادي للمجتمع)
�أطياف ترد يف تقارير الأطباء (من خالل �إجراء
تقييم �شيدلر-وي�سنت ،))5( SWAP ،التقرير
اجلانبي (مثالً� ،أولياء الأمر ( ))6والتقرير الذاتي
من خالل املقابلة املنظمة (.)7
من امل�سائل التي ت�ستثريها مقالة وي�سنت
الو�ضع الوجودي للت�شخي�صات النف�سية .يرافق
مفهوم النموذج الأويل فكرة �أن الت�شخي�صات
النف�سية موجودة ككيانات مميزة ترتكز بطبيعتها
على ال�شخ�ص� .إن هذا املفهوم يعمل ب�شكل جيد
فقط يف حال كانت الت�شخي�صات النف�سية منعزلة
يف الطبيعة و�أن ترتافق مع �سببيات وباثولوجيا
ج�سدية منعزلة � ،أو على الأق��ل ،مناطق ندرة
تف�صل اال�ضطرابات يف م�ساحة و�صفية.
حتى تاريخه� ،إن هذه ال�سببيات املحددة
والباثولوجيا اجل�سدية ومناطق الندرة قد برهنت
على عدم ثباتها يف الباثولوجيا النف�سية .لذا
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وعلى ال��رغ��م م��ن �أن مفهوم النموذج الأويل
 ف�إن،ي�ساهم ب�شكل كبري يف املجال ال�رسيري
النماذج الأولية بحاجة �إلى �أن تكون مفهومة
على �أن��ه��ا تركيبات ب���ارزة ملكونات ُبعدية
مقارنة مع الأ�سا�سات التي حتدد املجموعات
املنعزلة للأ�شخا�ص (من هنا ف�إن االنعزال يبدو
Contrasting prototypes and dimensions in
.)موجود
غري
the classification of personality
pathology:
evidence
that
dimensions,
but
not
 �إن الرتكيبات ال ُبعدية امل�ستقبلية جتتمعprototypes, are robust. Psychol Med (in press).
.ًلدى بع�ض الأ�شخا�ص بطريقة بارزة �رسيريا
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Although Westen’s proposal to shift
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matching system is a step in the right direction with regard to improving user acceptability of the diagnostic system, from
a practical perspective there are signifi-

اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘ�ﺸﺨﻴ�ﺼﻴﺔ ( ،)CDDGونظام
مواز من املعايري الت�شخي�صية للأبحاث.
على الرغم من �أن اق�تراح وي�سنت بتغيري
النظام من االعتماد على معيار �إل��ى مطابقة
للنماذج الأولية يع ّد خطوة يف االجتاه ال�صحيح
يف �إط��ار حت�سني قبول نظام الت�شخي�ص ،فمن
وجهة نظر عملية ثمة بع�ض ال�سلبيات الكربى
يف طريقة التطبيق املقرتحة.
�إن اجلانب الأكرث التبا�س ًا يرتكز على طلب
للأطباء فى حتديد درج��ة مطابقة النموذج
الأويل على مقيا�س من خم�س نقاط يبد�أ من
( 1تطابق �ضعيف �أو ال تطابق) �إلى ( 5تطابق
جيد ج���داً)� .إن االع�ت�راف ب����ضرورة ا�ستخراج
الت�شخي�ص اتبويبي لكل من الأهداف ال�رسيرية
والرتميزية ،يقرتح وي�سنت �أن اعتماد م�ستويني
عاليني (مثالً 4 ،و )5ي�شري �إلى وجود ت�شخي�ص،
مما يجعل التمييز الكامل بني اال�ضطراب وغياب
اال�ضطراب يعتمد على قدرة الطبيب يف التمييز
بني ت�صنيف ( 3الأعلى بني ت�صنيفات غياب
يعرفها على �أن «املري�ض
اال�ضطراب ،والتي ّ
يظهر خ�صائ�ص ملحوظة لهذا اال�ضطراب»)
والت�صنيف ( 4من خالل تعريفه «املري�ض يظهر
اال�ضطراب» ،اخلط املائل كما يف الن�ص الأ�صلي)
من دون توفري �أي توجيهات حول كيف ميكن
للخ�صائ�ص ال�رسيرية للمري�ض �أن تتطابق مع
النموذج الأويل بهدف تربير حكم الطبيب ب�أن
املري�ض يظهر اال�ضطراب.
مبا �أن مطابقة النموذج الأويل يعد منهج ًا
م�ستخدم ًا يف دل��ي��ل  ،)8( DSM-IIفقد
تعترب موثوقية مقاربة النموذج الأويل م�صدر
اعرتا�ض لتفوق موثوقية معايري II-DSM
عليه ،وهذا االعرتا�ض ي�ستند على مقارنات بني
موثوقية بيانات ما قبل دليل  III-DSMمن
�ستينيات القرن املا�ضي مع بيانات موثوقة
با�ستخدام معايري  .III-DSMما من دليل
فعلي ي�شري �إل��ى �أن دليل  ،III-DSMحني
يتم ا�ستخدامه يف املمار�سة ال�رسيرية ،ي�شكل
حت�سين ًا ملحوظ ًا عن دليل  II-DSMفيما
يخ�ص موثوقية الت�شخي�ص� .إن االختالفات يف
الت�صميم االختباري كمنهج موثوقية الت�صميم،
والتدريب للأطباء امل�شاركني ،ومعدالت قاعدة
الت�شخي�صات
ميكنها �أن ت�ؤثر ب�شكل كبري على م�ستوى
املوثوقية ،مما يجعل من املقارنة بني موثوقية
ال��دل��ي��ل�ين  II-DSMو III-DSMمن
خالل منهجيات خمتلفة �أ�شبه مبقارنة التفاح
بالربتقال� .إن الدرا�سة الوحيدة التي قارنت بني
ت�شخي�صات  II-DSMو III-DSMوجها
لوجه ( )9ف�شلت يف حتديد �أي اختالفات يف
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املوثوقية.
ال بل �إن �أغلب النق�ص يف تعريفات -DSM
 IIالذي �أ�شار �إليه �سبيتزر و�آخرون ( )4كم�صدر
مرجح لعدم املوثوقية التي يجب التطرق �إليها
يف بناء جمموعات املعايري ،مث ًال كعدم التمييز
بني اخل�صائ�ص التي تظهر ب�شكل ثابت من
تلك التي ت�شيع ولكن تظهر ب�شكل غري ثابت،
ميكن ب�سهولة �إ�ضافته �إلى الأو�صاف ال�رسيرية
لال�ضطرابات من دون احلاجة ال�ستخدام معايري
م�شغلة .بالفعل ،ف�إن موثوقية التجارب امليدانية
لدليل  ،)10( CDDG 10-ICDوالتي كما
 ،II-DSMت�ستخدم الأو�صاف ال�رسيرية بد ًال
من املعايري الت�شخي�صية ،تربهن عن موثوقية
وافية ميكن حتقيقها من دون اللجوء �إلى معايري
ت�شخي�صية.
�إن مقاربة دليل ICD-II CDDG
�شبيهة مبقاربة مطابقة النموذج الأويل التي
يدفع بها وي�سنت من حيث �أنها تتجنب تعريف
اال�ضطرابات فيما يخ�ص املعايري املحددة
الزائفة مع عتبات ع�شوائية وتتجه �إلى الأطباء
ليقرروا هم ما �إذا كانت اخل�صائ�ص الت�شخي�صية
املفندة يف الأو�صاف ال�رسيرية تطابق تلك التي
يظهرها املري�ض.
لكن على عك�س نظام مطابقة النموذج
الأويل لو�سينت ،الذي يق ّدم و�صف ًا ن�صي ًا واحداً
ي�صف املري�ض النموذجي فقط ،ف��إن مقاربة
 11-ICDتقدم كمية �ضخمة من املعلومات
ذات ال�صلة �رسيري ًا حول اال�ضطراب ،ت�شمل على
اخل�صائ�ص الأ�سا�سية والنموذجية ،وت�شخي�صات
متييزية ،وح��دوده��ا م��ع احل��ال��ة الطبيعية،
وم�سارها النموذجي واخل�صائ�ص التطورية
والثقافية.
مت تطوير توجيهات موحدة ملجموعات
عمل دليل  ICD-11بهدف حت�سني التنا�سق
ب�ين الت�صنيفات ورف���ع ال��ف��ائ��دة ال�رسيرية
اخلا�صة بها .وكما ذكرنا �أعاله ف�إن املوثوقية
الت�شخي�صية التي ميكن مقارنتها مع ما ميكن
للأطباء حتقيقه من خالل املعايري الت�شخي�صية
ميكن �أن يتم التو�صل �إليها من خالل التعريفات
الت�شخي�صية لتعبرّ عنها يف الأو�صاف ال�رسيرية
 ،وهو �أمر مو�ضوع �ضمن خطة ليتم اختباره يف
التجارب امليدانية القادمة فى دليل -ICD
.11

تقدير
امل�ؤلف م�ست�شار يف منظمة ال�صحة العاملية
( )WHOيف تطوير الف�صل حول اال�ضطرابات
النف�سية وال�سلوكية يف دليل  .11-ICDالآراء

التي مت التعبري عنها يف ه��ذا التعليق تخ�ص
الكاتب وحده وال تعك�س وجهات نظر �أو مواقف
�أو �سيا�سات املنظمة �أو املجموعة اال�ست�شارية
ملراجعة دليل  10-ICDلال�ضطرابات النف�سية
وال�سلوكية.
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worksعلينا
لذا
well only in the most hothouse of conالنموذج
النواق�ص التي يعاين منها ت�شخي�ص
ditions: with experienced, well trained
الأويل معروفة ووا�ضحة .فهو غري موثوق يف
املمار�سة ال�رسيرية اليومية ويعمل ب�شكل جيد

فقط يف احلاالت امل�ستنبتة زجاجياً :مع الأطباء
املتمر�سني املدربني الذين ميلكون الوقت الكايف
للقيام بت�صنيفات ُبعدية متعددة على التمييز
الت�شخي�صي الأ�سهلّ � .أما يف الواقع ف�إن الأطباء
ال يقر�ؤون �أو ي�صنفون النماذج الأولية كما
�أنهم عادة ما ال يقر�ؤون جمموعات املعايري.
ك��ان دليل  DSM-Iو DSM-IIنظامي
من��اذج �أولية ذات موثوقية معدومة حتى �إن
�أطباء النف�س ال�رسيرين �أ�صبحوا مثار �ضحك يف
الطب وحتول البحث يف الطب النف�سي �إلى �شبه
م�ستحيل .ق�ضى احلل اجلذري يف توفري تعريفات
م�ستندة �إل��ى معايري ،وه��ي مقاربة تقدم بها
روبرت �سبيتزر يف الن�سخة الثالثة من الدليل.
كانت لديه الر�ؤية ب�أن ي�أخذ �أداة بحث ما ويرفع
موثوقيتها الت�شخي�صية ويحولها �إلى مقيا�س
جديد للممار�سة ال�رسيرية اليومية .وظهر عدد من
املنافع من خالل جمموعة املعايري املنهجية
تلك .و�ضمن الظروف ال�صحيحة ،حققت موثوقية
جيدة �إلى ممتازة.
يقر�أ الأطباء والباحثون اليوم يف ال�صفحة
ذاتها ،ما يتيح ترجمة �سهلة لنتائج الأبحاث
�إلى املمار�سة ال�رسيرية .و�أ�صبح الباحثون اليوم
يتكلمون لغة ت�شخي�صية م�شرتكة .وميكن القول
�إن الت�شخي�ص امل�ستند �إل��ى املعايري مل ينقذ
الت�شخي�ص النف�سي فح�سب ،بل الطب النف�سي
�أي�ض ًا من �أن ي�صبح فن ًا �ساحراً ال يجيب على
املنهجيات النا�شئة اجلديدة يف الدليل امل�ستند
على علم الطب.
ال �شك �أن موثوقية الت�شخي�ص امل�ستند
على معايري يف الن�سخة الثالثة من الدليل مت
ت�ضخيمها .ميكن حتقيق موثوقية ممتازة يف
الدرا�سات البحثية حيث ي�ستخدم جمري املقابلة
املحرتف �أداة منظمة على مر�ضى خمتارين
بدقة .تتال�شى املوثوقية بدرجات متفاوتة وفق ًا
البتعاد �أو اقرتاب الظروف التجريبية من احلالة
املثالية .لي�ست املوثوقية اليوم �أف�ضل مما كانت
عليه يوم ًا بالن�سبة للأطباء الذين مل يهتموا
يوم ًا بت�شخي�ص دليل  ،DSMالذين ال ميلكون
�سوى ب�ضع دقائق للقيام بالتقييم ،والذين
ي�شمل عملهم على مر�ضى غري خمتارين ي�صعب

ت�شخي�صهم .وال ميكن لنظام م�ستند �إلى معايري
ي�شمل عدداً من التبويبات املحددة ب�رصامة �إال
و�أن ي�شمل على «مر�ض م�شرتك» ا�صطناعي،
حيث ال يظهر كل نوع �سوى قطعة بناء واحدة
من الت�شخي�ص الكامل� .أين نحن اليوم يف هذا
املجال؟ يحدد درو وي�سنت ب�شكل جيد منافع
ت�شخي�ص النموذج الأويل واملنهج املقرتح
لتحديده .وكما يقرتح ،ف�إن التطبيق الأف�ضل
لهذا النظام يكمن يف ت�شخي�ص ا�ضطرابات
ال�شخ�صية .وقد خطر لنا �أن ن�شمل ما ي�شبه ذلك
كخيار يف دليل  ،DSM-IVلكننا قررنا �أال
نفعل لأنه بدا من غري املرجح �أن ميلك الأطباء
ما يكفي من الوقت �أو االهتمام لدرا�سة النماذج
الأولية لكل �شخ�صية بدقة وتوفري الت�صنيفات
املتعددة ال�رضورية� .إننا اليوم يف الو�ضع ذاته،
لكن مقاربة وي�سنت تتميز بتفوقها على الأنظمة
ال ُبعدية املعقدة التي و�ضعتها جمموعة عمل
اال�ضطرابات ال�شخ�صية لدليل  DSM-5ب�شكل
ال ي�صدق.
مت اختيار مقاربة من��اذج �أول��ي��ة مب�سطة
(م��ن دون ت�صنيفات) يف دليل ،ICD-11
وذل��ك ا�ستعادة للطريقة التي اعتمدها دليل
 .DSM-IIقد يكون الت�شخي�ص املعقد امل�ستند
�إل��ى معايري والت�شخي�ص الب�سيط امل�ستند �إلى
النموذج الأويل متكاملني ،ولي�س بال�رضورة �أن
يكونا متناف�سني .من امل�ؤ�سف �أن و�ضع دليل
 DSM-5و ICD-11مل يتم تطويرهما
بتن�سيق �أكرب� .شخ�صياً ،اف�ضل نظام ًا متوافق ًا
حيث ي��ق��دم دل��ي��ل  ICD-11التو�صيفات
الب�سيطة ال�رسيعة للنموذج الأويل لتكون حتديداً
خمت�رصاً ملجموعة املعايري املعقدة والتي
ت�ستهلك الكثري من الوقت يف دليل .DSM-5
ت�ستخدم النماذج الأولية يف الإطارات ال�رسيرية
حيث يكون الوقت و�سهولة اال�ستخدام عاملني
�أ�سا�سيني؛ تكون جمموعات املعايري للأطباء
املخت�صني يف ك��اف��ة الأب��ح��اث .ن��ك��ون بذلك
ح�صلنا على �أف�ضل احللول لكال املجالني فيما
ننتظر التطور البطيء باجتاه الت�شخي�ص الذي
حتدده االختبارات البيولوجية.
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التطابق مع النماذج الأولية التي من املفرت�ض
�أن تكون حمددة يف ع�ضوية التبويبات ذاتها هي
ُبعديه وت�ستند �إلى درجة من الت�شابه بالنموذج
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الأويل .نتيجة ل��ذل��ك ،ي�ساوي وي�سنت درجة
ي�رشح فهم منوذجي �سببي �أ�سا�سي للمفاهيم
ع�ضوية التبويب الت�شخي�صي مع درجة الت�شابه
بالنموذج الأويل ال�رسيري .لكن نظرية الت�شابه �سبب انحراف الع�ضوية التبوبية غالب ًا فى الت�شابه
بالنموذج الأويل بافرتا�ضها الأ�سا�سي ب�أن �آثار مع النماذج الأولية ( .)5نقوم بت�صنيف البخار
التطابق مع النماذج الأولية (مثالً� ،إلى �أي درجة والثلج واملياه حتت باب واحد على �أنها «مياه»
يكون املري�ض «مثا ًال جيداً» عن التبويب ودرجة على الرغم من �أن البخار والثلج غري مت�شابهان
التطابق مع النموذج الأويل) تت�ساوى مع درجة على الإط�ل�اق مع ال�سائل �أو النموذج الأويل
ع�ضوية التبويب تبينّ �أنها غري �صحيحة .مثالً ،املفرت�ض �أي امل��ي��اه ،ا�ستناداً �إل��ى الرتكيبة
ف��إن باب «الأع���داد الزوجية» حتدد من خالل اجلزيئية امل�شرتكة .ت�شبه احليتان الأ�سماك
معايري �رضورية وكافية («تلك التي تق�سم على النموذجية �أكرث من الثدييات ،لكنها ت�صنف على
 )»2ينطبق ذلك بالت�ساوي مع كافة الأع�ضاء� ،أنها من الثدييات وفق ًا لتاريخها التطوري وجند
مع ذلك ف�إن هذا التبويب يعر�ض �آثار التطابق بع�ض اجلزر ال�صغري الدائري الأحمر الذي ي�شبه
مع النماذج الأولية؛ يحكم الأف��راد على بع�ض الكرز ،وكرزاً برتقالي ًا مطاو ًال ي�شبه اجلزر ،كلها
الأرقام الزوجية على �أنها �أكرث ت�شابه ًا بالنموذج ت�صنف ا�ستناداً �إلى اال�ستقراء ال�سببي ،ال الت�شابه
الأويل « »2من غريها وب�أنها �أمثلة �أف�ضل من ال�شكلي.
من خالل العلم والطب الفيزيائي ،ف�إن اخل�صائ�ص
الأرقام الزوجية مقارنة مع غريها� .إال �أن الأفراد
ذاتهم ،ال يعتربون �أن هناك درجات من االنتماء الأ�سا�سية الكامنة حتدد الع�ضوية التبويبية .هذه هي
�إلى التبويب يف «الرقم الزوجي» (� .)2أي ًا كانت الطريقة التي نفكر من خاللها ون�صنف بوا�سطتها
التمثيالت النف�سية لآثار التطابق مع النماذج عن ق�صد ،وهذه هي املقاربة املثلى للتقدم العلمي.
الأولية ،فهي ال تت�ساوى مع طريقة تفكري النا�س باملبد�أ ،ف ��إن دليل  DSMيعمل بهذه الطريقة،
وت�ستخدم الأع��را���ض املعيارية ال�ستقراء اخللل
حول االنتماء لتبويب �أو فئة ما.
ت�شري الأبحاث �إل��ى �أن��ه حني يقوم النا�س الوظيفي الداخلي امل�سئول عن الأعرا�ض .نعلم القليل
بالتبويب ،فهم ال يقومون فقط بتحديد �أوجه حتى الآن ح��ول ال�سببية ،ل��ذا ف ��إن دليل DSM
الت�شابه ،بل �أي�ض ًا ي�ضعون نظريات �سببية يت�صل ب�شكل كبري مع الت�شابه التالزمي .لكن معايري
حتدد الطبيعة الكامنة (�أو «الأ�سا�سية») كمحدد دليل  DSMالو�صفية م�صممة لتكون انتقالية �إلى
ت�صنيف .تظهر التجارب الكال�سيكية �أن الأحكام �أن تك�شف الأبحاث عن التمييز ال�سببي لال�ضطرابات
بالت�شابه والع�ضوية التبويبية تفرتق ا�ستناداً بني املتالزمات احلالية.
�إن اال�ستقراء ال�سببي هذا يقع ب�شكل �ضمنى
على املعرفة ال�سببية .مثالً ،يحكم الأفراد على
�شيء دائري بقطر � 3إن�شات على �أنه �أ�شبه بالربع ح��ال��ي �اً ،م��ث�لاً ،ح�ين ي�صنف الأط��ب��اء الأع��را���ض
منه بالبيتزا ،لكنه على الأرجح �أن يكون بيتزا االكتئابية النموذجية التي تقع خالل احلزن الناجت
من �أن يكون ربعاً ،وذلك مربر من خالل القوانني عن فقدان �شخ�ص عزيز على �أنها اكتئاب طبيعي
ال�سببية التي حتكم الأرب��اع والبيتزا ( .)3حني ويعترب االكتئاب غري النموذجي اكتئاب ًا حاداً� ،أو يعد
يقال لأفراد من فئات عمرية خمتلفة �أن حيوان ال�سلوك املراهق املعادي للمجتمع يف �إطار تفادي
الراكون تغري �شكله لي�صبح �أ�شبه باللقام من اال�ساءة اجلن�سية على �أنه طبيعي (� .)6إذا كان الت�شابه
خالل ر�سمه باللون الأ�سود مع خط �أبي�ض على بالنموذج الأويل يحدد بالفعل الت�شخي�ص ،تكون
ظهره و�إ�ضافة �أكيا�س الرائحة ،يقوم �أطفال الأمية واجلنوح �أ�شكال من ع�رس القراءة واال�ضطراب
احل�ضانة ،من خ�لال مقاربة نظرية التطابق ال�سلوكي ،بالرتتيب ،بد ًال من تغريات طبيعية.
�إن حتديد اخللل الوظيفي ال�ضمني هو ما تركز
مع النماذج الأولية بتبويب احليوان ب�أنه لقام،
لكن تالميذ الرابع ابتدائي والأكرب �سي�صنفونه عليه الدرا�سة العلمية لال�ضطرابات النف�سية يف �أغلب
على �أن��ه راك��ون بح�سب خ�صائ�صه «ال�سببية» احلاالت ،لذا ف�إن فهم الت�شخي�ص على �أنه ا�ستقراء
Worldم�شرتك هو كل من طريقة تفكري النا�س
خللل وظيفي
يجب �أن
ت�شخي�صات ال
Psychiatry
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«الت�شخي�صية» للراكون!
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�أن يت�سع لي�شمل االعتبارات ال�سببية املر�ضية؟
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�م�شكلة �أعمق ال �سيما فيما يتعلق ب
 ف�إن، يف غياب ذلك الفهم.معظم اال�ضطرابات
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وي�سنت باالكتفاء واال�ستيفاء «�إع��ط��اء
vative approach to the revision process
احلدود
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ميكن لت�شخي�ص النموذج الأويل جتاهل احلدود
ما دون املتالزمة وبذلك يتجاهل/التالزمية
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الطبيعة غري املتبلورة لعمليات الت�شخي�ص
ال�سائدة� .إن النتيجة الوخيمة ه��ذه يجب �أال
تغيب عن بالنا فيما نبذل من جهودا لتطوير
املعلومات التي بني يدينا.
يف ه��ذا الإط����ار ،جن��د �أن وا���ض��ع��ي دليل
 DSM-IIIمت�سكوا بتحقيق ت��ق��دم ممكن
يف املوثوقية ( .)3وق��د ه��دف معيار الإدراج
والإق�صاء ال�رصيح وحتديد عدد الأعرا�ض ومدة
وقوعها ،يف الطب النف�سي ،ب�شكل كامل �إلى
حتقيق املوثوقية .وتوافق الأغلبية بيننا على �أن
هذا الهدف حتقق مع �أنظمة الت�صنيف احلالية.
لكن التو�صل بهذه اللغة امل�شرتكة مل يخل يف
بع�ض الأحيان من بع�ض االنتقادات .وال يزال
بع�ض الباحثني يركزون اليوم على و�ضع تعريف
ذاتي لتعريف بع�ض اال�ضطرابات النف�سية .وبينما
قد ال ي�شيع احلديث اليوم عن «االكتئاب املقنع»
على �سبيل املثال� ،إال �أنه ومن خالل تقطيع ما
قد اتفق على �أنه بناء ُبعدي يف نقطة ع�شوائية،
قد يرى البع�ض �أنه حالة مر�ضية فريدة .لذا،
ف�إن قطعت ال ُبعد االكتئابي يف نقطة ع�شوائية
وادعيت �أن��ك ت�صف متالزمة اكتئاب افريقية
مثالً ،ف�إن بع�ض املجالت الأكادميية البارزة قد
ترى ذلك �أمراً مثرياً للإعجاب .من الوا�ضح �إذن
�أنه حتى مع اخلاليا ال�صارمة والع�شوائية بع�ض
ال�شيء للأعرا�ض التي بنينا عليها �إجماعنا ،ثمة
بع�ض املواقف العدائية على اللغة امل�شرتكة ولو
كان ذلك حماولة ا�صطياد مفاهيم جديدة ،يف
جمال ت�صنيف الأمرا�ض.
هنا تكمن نقطة ال�ضعف الأكرب يف مقاربة
النماذج الأول��ي��ة يف ت�شخي�ص اال�ضطرابات
النف�سية وال�سلوكية .وباعتبار احلالة الراهنة
مل�ستوى املعرفة واملحدودية لأنظمة الت�صنيف
القائمة ،يبقى ال�س�ؤال� :إالم ن�سعى �أو ماذا نتوقع
�أن ننجز من خالل املراجعة؟ ما هي املكا�سب
التي علينا �أن نحافظ عليها حتى و�إن كنا
نت�صارع لتح�سني م��ا ه��و بالفعل نظام غري

32

املجلة العاملية للطب النفسي

مثايل؟
ي���رى اجل��م��ي��ع �أن علينا حت�سني �صحة
وم�صداقية �أنظمة الت�صنيف .لكن الأغلبية قد
توافق على �أن امل�صداقية تبقى هدف ًا �صعب املنال
( .)4بالفعل ،ووفق ًا لطبيعة الظواهر التي نتعامل
معها يف الطب النف�سي ،يرى الكثريون �أن الطريق
�إلى امل�صداقية املثالية �سي�شهد دوم ًا قيوداً حت ّد
من الو�صول �إليها .ويف حني ن�سعى �إلى حتقيق
هذه امل�صداقية علينا �أن ننتبه لإمكانية خ�سارة
عاملي املوثوقية واملنفعة .مبا �أننا جنحنا يف
و�صف كيانات حمددة املوثوقية وجنحنا �أي�ض ًا
حم�سنة للأنظمة
يف التو�صل �إلى منفعة �رسيرية ّ
الت�صنيفية القائمة ،ي�سود حالي ًا اعرتاف ب�أنه
على الأقل بالن�سبة �إلى نظام  ،ICDف�إن ال�سعي
حم�سنة هو بداية مراجعة حكيمة
لتحقيق منفة ّ
( .)5فهل ي�ساعد ا�ستخدام النماذج الأولية يف
حم�سنتني؟
التو�صل �إلى موثوقية ومنفعة ّ
يف ح�ين يقدم درو وي�سنت �سبب ًا مقنع ًا
لئال ن�رصف النظر حول النماذج الأولية ،ف�إن
التو�صيفات التي يقدمها تثري بع�ض املخاوف.
فهل �ست�ؤدي هذه الأخرية �إلى خطر فقدان بع�ض
املكا�سب التي حققناها حتى الآن بينما ن�سعى
للو�صول �إلى نتيجة ت�شخي�صية �إ�ضافية؟ مث ًال
ف�إن اال�ستخال�ص من التمثيل ال�رسيري ذاته،
فيما خ�ص الرتجمات ال�رسيرية لتلك امل�شاهدة،
قد تكون متقلبة وتخ�ضع للكثري من الذاتية.
�أي�ض ًا قد نحتاج �إلى الكثري من النماذج الأويل
لتحديد جمموعة من التمثيالت التي قد ي�شملها
ا�ضطراب ما.
مثالً ،من دون معايري �رصيحة ،قد ال يتم
حتديد مر�ضى الف�صام الذين يعانون امتزاجات
�سلبية و�إيجابية وغ�ير منظمة من الأعرا�ض
بو�ضوح من خالل تو�صيفات بع�ض النماذج
الأول��ي��ة� .إن الإج��اب��ة على ���س��ؤال «ه��ل يعاين
املري�ض ا�ضطراب ًا يف ال�شخ�صية� ،أو ف�صام ًا �أو
ا�ضطراب هلو�سة؟» قد تطرح م�شكلة من دون

�أعرا�ض حمددة وفرتة وقوع حمددة.
يف الكثري من املجاالت ،ف�إن افتتاحية ماريو
ماج يف بداية هذا املنتدى ( ،)6حددت بع�ض
امل�شاكل املمكنة املرتبطة با�ستخدام النماذج
الأولية .لكن �أود �أن �أ�ضيف ب�أن ذلك قد يزيد
من اندفاع املتم�سكني بغرابة علم الت�صنيفات
لإن�شاء كيانات «جديدة» ،متخفني خلف االدعاء
بالن�سبية الثقافية ،وتطوير ن�سخات من �أمناط
مناذج �أولية توافق تف�ضيالتهم .يف هذه احلالة
نكون قد فقدنا لغة غري مثالية لكن مفيدة و�أقمنا
بد ًال منها برج بابل الذى تختلف فيه الت�صنيفات
وال يلتقي اثنان يف حتديدها.
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والنف�سية ،وي�ستهدف جمموعة وا�سعة من
امل�ستخدمني يف �أنحاء العامل.
جتري مراجعة ف�صل اال�ضطرابات النف�سية
وال�سلوكية يف دليل � 10-ICDضمن مراجعة
الدليل كامالً .وقد �أ�س�ست �آلية املراجعة العامة
ق��واع��د لتقدمي املعلومات وحت��دي��د وج��ود �أو
غياب �أي ا�ضطراب برمز حم��دد ،ومتطلبات
موحدة للتو�صيف اخلا�ص بكل ا�ضطراب �ضمن
النظام الكامل .قد تكون حماولة ا�ستخدام نظام
خمتلف للتو�صيف وحتديد النتائج ك�أ�سا�س
للف�صل اخلام�س  ،Vمناق�ضة للقواعد العامة
لنظام الت�صنيف ب�شكل عام ،وقد تهدد تكاف�ؤ
الباثولوجيا النف�سية مع باقي النظام الطبي
لل�صحة النف�سية ال�رسيرية والإدارية واملالية.
�إل��ى جانب ذل��ك� ،إن النظام ال��ذي يقرتحه
وي�سنت ،وكما تبينّ  ،يفقد �أي منفعة يف جمال
الفائدة ال�رسيرية هذا �إذا اعتربنا �أن العاملني
يف جم��ال ال�صحة النف�سية لي�سوا الوحيدين
امل�شاركني يف عملية ت�شخي�ص اال�ضطرابات
النف�سية وت�صنيفها .قلة قليلة من الأفراد الذين
يعانون ا�ضطراب ًا نف�سي ًا عادة ما يلج�أون �إلى
طبيب نف�سي �أو عامل يف جمال ال�صحة النف�سية.
لذا ال ميكن اعتبار �أطباء النف�س وعلماء النف�س
ال�رسيريني واملمر�ضني النف�سيني على �أنهم
امل�ستخدمني الأوليني واملحرتفني الوحيدين
لت�صنيفات دليل  ،ICDبل �إن جمموعات �أخرى
من املحرتفني �سي�ستخدمون ه��ذا الت�صنيف.
وت�شمل هذه الفئة �أطباء الرعاية الأولية كما
العاملني يف جم��ال ال�صحة النف�سية الذين
ي��وف��رون رع��اي��ة نف�سية �شاملة �أو �أول��ي��ة يف
بع�ض البلدان النامية .حني يطلب �إل��ى ه�ؤالء
الأخ�صائيني التمييز بني نتيجة « )4مطابقة
جيدة :املري�ض يظهر اال�ضطراب ،الت�شخي�ص
مطابق»؛ و« )5مطابقة جيدة ج��داً ،املري�ض
منوذج عن اال�ضطراب ،حالة منوذجية» قد ي�ؤدي
�إلى �إرباك و�شك ويخف�ض من الفائدة ال�رسيرية
للنظام.
كما �أن��ه �إذا طلب منهم النظر يف النتيجة
« )2بع�ض التطابق ،يظهر املري�ض بع�ض
خ�صائ�ص اال�ضطراب» و« )3مطابقة معتدلة،
يظهر املري�ض خ�صائ�ص ظاهرة لال�ضطراب»
قد ي�ؤدي ذلك على �إطالة غري �رضورية لعملية

الت�شخي�ص وت�ضخم يف ت�شخي�ص حاالت ما دون
العتبة� .أ�شار ريد و�آخ��رون ( )1م�ؤخراً �إلى �أن
منظمة ال�صحة العاملية ( )WHOمهتمة بن�رش
ت�شخي�صات اال�ضطرابات النف�سية .وبح�سب ما
ذكرت املجموعة اال�ست�شارية الدولية ملراجعة
دل��ي��ل  10-ICDل�لا���ض��ط��راب��ات النف�سية
وال�سلوكية ( ،)2ف��إن كافة القرارات املتعلقة
بالتغيريات فيما يخ�ص الت�صنيفات القائمة
يجب �أن حتدد ما �إذا كانت التغيريات املقرتحة
توفر �أ�سا�س ًا �أف�ضل لتحديد الأ�شخا�ص ذوي
احلاجات النف�سية الأكرب حني يتوا�صلون مع �أي
طرف يف �أنظمة الرعاية ال�صحية .على الرغم من
�أن الأبحاث احلالية تعرتف �أكرث بقيمة حاالت
ما دون العتبة و�أهمية التعرف عليها ،ف�إن ذلك
ال يعني تلقائي ًا �أن��ه يجب حتديدها على �أنها
حالة مر�ضية� ،أو �أن ت�شمل تركيبات ت�شخي�صية
�إلى احلد الذي ي�صفه وي�سنت.
حتتاج الن�سخة اجلديدة من دليل  ICDلأن
تكون �أكرث ب�ساطة و�أن تويل م�س�ألة التمييز ملا
هو ا�ضطراب �أم ال �أهمية خا�صة� .إن التحدي
الأكرب يف تطوير الت�صنيف اجلديد لال�ضطرابات
النف�سية وال�سلوكية يكمن يف حتديد العتبة
املت�صلة التي تظهر الإ�شارات الوا�ضحة لوجود
حالة ت�ستحق انتباه الطبيب ،وتف�صيل التمييزات
بني احلاالت التي تتمتع بفائدة �رسيرية (.)4 ،3
� ّأما حماولة �إ�ضافة مقاربة وي�سنت ،فهي �ست�ؤدي
�إلى جنوحنا عن هذا الهدف.
قد تت�صل بع�ض عنا�رص التفكري املنطقى
حيث و�صف وي�سنت النماذج الأولية مبراجعة
التو�صيفات املوجودة يف نظام  .ICDوتعد
�أحد �أهم العنا�رص الأ�سا�سية يف ماطبقة النموذج
الأويل يف �أنها ترتكز على �أن ما يهم الطبيب هو
«جوهر» الأمر :جمموعة �أعرا�ض ظاهرة ،حني
تكون موجودة ،تكون «جيدة مبا يكفي» للطبيب
لإع��ط��اء ت�شخي�ص م��ن دون احل��اج��ة للت�أكد
من وج��ود �أعرا�ض �أخ��رى ال �صلة لها ب�إجراء
الت�شخي�ص .ميكن للتو�صيفات ال�رسيرية التي
�ست�ضاف �إلى دليل � ICDأن ت�أخذ يف احل�سبان
احلاجة �إلى الرتكيز على اخل�صائ�ص البارزة يف
حالة املر�ضى و�إعطاء قيمة �أقل للأعرا�ض التي
لي�ست ذات �صلة كبرية يف حتديد ت�شخي�ص ما.
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 «يظهر املر�ضى:التايلنديني على ال�شكل التايل
الذين يطابقون هذا النموذج الأويل متثيالت
، قد يظهرون يف جنوب تايالند.�رسيرية خمتلفة
»قد يظهر املر�ضى �أعرا�ض �أولية و�شعور بـ«ريح
تتحرك �إلى �أعلى اجلذع وقد يحاول املري�ض
 قد.دفعها �إل��ى �أ�سفل يف حماولة لإخ��راج��ه��ا
ت�ستمر «الريح» يف االجتاه �صعوداً وت�ضغط على
،القلب مما يت�سبب فى طرقة قلبية �رسيعة وقوية
 وتتحول �إلى دوخة،يليها تنف�س �رسيع وعميق
» يخ�شى معظمهم اجتاه «الريح.و�أمل يف الر�أ�س
.»... مما يت�سبب فى �إغماء �أو موت،�إلى الر�أ�س
لذا فحني يتم تطبيق مقاربة النموذج الأويل يف
 يجب �أقلمة املحتوى ليتالءم،الت�شخي�ص النف�سي
.مع الثقافة والإطار العام للمري�ض
� ّأما من ناحية املنفعة ال�رسيرية ملطابقة
 ف�أنا �أواف���ق مع وجهة نظر،النموذج الأويل
وي�سنت بحيث �أنها �إيجابية يف ه��ذا املجال
 �إذ.وهي �سهلة اال�ستخدام يف املمار�سة اليومية
يجد �أطباء النف�س يف البلدان الدخل املتو�سط �أو
 حالة �أو �أكرث من املر�ضى100  �إلى50 املحدود
اخلارجيني �أن مقاربة النموذج الأويل �أكرث عملية
من املقابالت املكثفة ال�ستك�شاف موفاة معايري
 لكن الباحثني.الت�شخي�ص للت�صنيفات املعتمدة
النف�سيني قد ال يحبذون هذه املقاربة البديلة يف
اختيار مر�ضاهم نتيجة �رضورة جمع عينات
متجان�سة وفق ما تقت�ضي الأه��داف البحثية
.)5( وخف�ض خطر البحث
�إن ا�ستخدام مقاربة املطابقة الت�شغيلية
ومطابقة النماذج الأولية يف ت�شخي�ص املر�ضى
 و�إن كال املقاربتني املت�شابهتني.�أمر مو�صى به

PICHET UDOMRATN
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine,
Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla,
Thailand
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تقرير بحثي
Generalizability of the Individual Placement and
الواليات
(خ��ارجIPS)
��دع��ومmodel
للتوظيف امل
��م ال�ف��رديemployment
من��وذج التعيني وال��دع
تعميم
Support
of)IPS(
supported
outside
املتحدة
the US
GARY R. BOND, ROBERT E. DRAKE, DEBORAH R. BECKER
Dartmouth Psychiatric Research Center, Rivermill Commercial Center, 85 Mechanic Street, Lebanon, NH 03766, USA

While reviews of controlled studies of the Individual Placement and Support (IPS) model of supported employment for clients with severe
أثبتت
� نف�سيا حاداً قد
ً
مر�ضا
ً
) للتوظيف املدعوم لعمالء يعانونIPS( على الرغم من �أن مراجعات درا�سات م�ضبوطة لنموذج التعيني والدعم الفردي
mental illness have documented its effectiveness in the US, its generalizability to other countries has not been systematically evaluated.
Thisدرا�سات
is the first
review� درا�سة
to compare
toلnon-US
15 مل
randomized
IPS programs,
9 inفاعليتها
the US and
غري
أمريكية مع
ملقارنةUSأولى
املراجعة اstudies.
 �إنها.منهجيا
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يتم تقييمه
بلدان �أخرىcontrolled
تعميمها يفtrials
 ف�إنof
،املتحدة
يف الواليات
6 outside the US. We examined competitive employment outcomes, including employment rate, days to first job, weeks worked during
ومنها
التناف�سية
 من نتائجWe
حتققنا
.خارجها
6املتحدة و
داخل الوالياتemployment,
 منها ت�سعهIPS
لربامجretention,
ع�شوائية م�ضبوطة
 جتربة15 حددنا
. �أمريكيةIPS
follow-up,
andالتوظيف
hours worked.
also
considered
noncompetitive
program
and nonvocational
outcomes.
programs
had
significantly
better
outcomes
across
a
range
of
competitive
employment
indicators
and
higher
retention
in
services
 كما �أخذنا يف االعتبار التوظيف غري. م�ستوى التوظيف وعدد الأيام يف الوظيفة الأولى والأ�سابيع التي عمل فيها الفرد خالل فرتة املتابعة و�ساعات العملthan
control groups. The overall competitive employment rate for IPS clients in US studies was significantly higher than in non-US studies
أعلى
� احتفاظ
ون�سبةThe
املختلفة
التناف�سيةpositive
التوظيفcompetitive
فئات م�ؤ�رشات
نتائج �أف�ضل يف
IPS برامج
أظهرت
� .املهنيةIPS
غريover
والنتائج
الربنامج
التناف�سي وتثبيت
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in a group
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غري الofالدرا�سات
أعلى منstudies
� لأمريكيةsuggest
الدرا�سات ا
IPS
التناف�سي ال�شاملة
التوظيف
ن�سبة
كانت
 كما.التحكم
اخلدمات
programs achieve high fidelity to the IPS model, but further research is needed on international adaptations.
 ب�شكل بارز عرب جمموعة من برامج املقارنة يف �سل�سلةIPS  وت�شري النتائج الإيجابية الثابتة يف التوظيف التناف�سي التي تدعم.)47%  مقارنة مع62%(
Key words:
mental
illness,
outcomes,
vocational
systematic
لنموذج
عاليةSevere
حتقق �أمانة
الربامج
�أنcompetitive
جديدة طاملاemployment
جيد �إلى �إعدادات
نقلها ب�شكل
وقد يجوزrehabilitation,
م�ستندة على الدليل
ممار�سةreview
من الدرا�سات العاملية �إلى �أنها
(World Psychiatry 2012:11:32-39)
. لكن من ال�رضوري �إجراء املزيد من الأبحاث حول الأقلمة يف �أنحاء العامل،IPS
 املراجعة املنهجية، �إعادة الت�أهيل املهني، نتائج التوظيف التناف�سية، مر�ض نف�سي حاد:الكلمات الرئي�سية
(World Psychiatry 2012:11:32-39)

Individual Placement and Support (IPS) is a systematic

We used a combination of search procedures including
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 كما دققنا فى النتائج التي تو�صلنا �إليها مقارنة. ال �سيما من بلدان �أخرى، الأهلية وفق ًا خليار العميل: ت�ستند املقاربة �إلى ثماين مبادئ.)1(  تناف�سيةWe
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 الذي يتم حتديده من خالل وظيفة دائمة يح�صل، ودعم للوظيفة التوظيف التناف�سي، وتطوير منهجي للوظيفة، والبحث ال�رسيع عن وظيفةjobs
cluded that IPS is an evidence-based practice (3-12).
paying commensurate wages in integrated community setتوظيف
،ً هي ممار�سة فيها املوظف على �أجر موافق ويكون مندجم ًا يف املجتمع (مثالIPS  تو�صلت املراجعات املنهجية �إلى �أن.)2( خا�ص بكل فرد
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أخرىsuch
� بلدانasيفtransitional
ال�صحة النف�سية
يفsheltered
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الباحثون
مل
احلاالت
ويف بع�ض
اختلف م�سارها
لأمريكيةsome
املتحدة ا
يف الوالياتare
تطويرها
The current
First,
givenيعتمد
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املعلومات املقدمة يف الدرا�سات املن�شورة .فيما يخ�ص قيا�س فرتة
الوظيفة ،قمنا بتحويل عدد الأ�سابيع التي عمل فيها املوظف �إلى معدل
�سنوي ،و�سجلنا النتائج لكل من عينة النية الكاملة للمعاجلة والعينة
الفرعية للعمال (الذين ح�صلوا على وظيفة تناف�سية واحدة على الأقل خالل
فرتة املتابعة).
مبا �أن عدد الدرا�سات كان �صغرياً ،اعتمدت مقارنتنا للدرا�سات
الأمريكية وغري الأمريكية على التحقق الب�رصي� .أما اال�ستثناء الوحيد
عينات من �ضمن الدرا�سات
فكان معدل التوظيف التناف�سي حيث �أ�ضفنا ّ
الأمريكية وغ�ير الأمريكية وا�ستخدمنا 2x2 x2ملقارنة املعدالت
ال�شاملة.
يف كل درا�سة قمنا بح�ساب حجم الت�أثري يف اختالف معدل التوظيف
التناف�سي بني منوذج  IPSوجمموعة ال�ضوابط من خالل القيمة التقريبية
للتكامل  (17).ومت ح�ساب حجم الت�أثري ال�شامل كو�سيلة ب�سيطة حلجم
الت�أثري الفردي .بالن�سبة ل�ساعات التوظيف ،قمنا بتحويل البيانات فى كل
درا�سة �إلى معدل �سنوي لت�سوية فرتات املتابعة املختلفة .ثم قمنا بح�ساب
ت�أثري  dيف اختالف الو�سائل بني منوذج  IPSوجمموعة ال�ضوابط (.)17
�أخرياً قمنا بح�ساب حجم الت�أثري ال�شامل غري املوزون .و�أ�رشنا يف �إجراءات
النتائج الأخرى كلها �إلى ال�سبل من دون االنحرافات القيا�سية ،لأن هذا
الإح�صاء كان عادة غري متوفر يف الدرا�سات الأ�صلية .ومت ح�ساب املتو�سط
العينة.
العام من خالل وزن الو�سائل الفردية بحجم ّ

النتائج
ا�ستثنينا  RCT 9التى تناولت �شك ًال من �أ�شكال التوظيف املدعوم

والتى �سبقت تطوير � )18-22( IPSأو عك�ست مقاربة مهنية مل تكن IPS
(.)23-26
قمنا بتحديد  15درا�سة 9 ،منها �أمريكية و 6من خارج الواليات
املتحدة ،كما يظهر يف اجلدول رقم  .1ب�شكل عام� ،شملت هذه الدرا�سات على
 1063م�شارك ًا يف منوذج ( IPSمتو�سط  70.9يف الدرا�سة) .بلغ متو�سط
طول املتابعة � 18.4شهراً .فيما عدا ت�صميم واحد من ثالث جمموعات
( ،)31ا�ستخدمت الدرا�سات جميعها ت�صميم من جمموعتني ( IPSمقارنة
مع ال�ضوابط)� .أجريت ع�رش درا�سات يف موقع واحد ،بينما جرت خم�س
درا�سات ( )33 ،32 ،29 ،27 ،7يف مواقع متعددة .ا�ستخدمت درا�ستان
جمموعات توظيف غري متكاملة ( .)33 ,31فيما عدا ذلك ت�ألفت جمموعات
ال�ضوابط من مناذج مهنية عادية �أو را�سخة .وقد �أ�شارت الدرا�سات كافة
�إلى ا�ستخدام مناذج قيا�سية لتقييم �أمانة  IPSوالإ�رشاف عليه.
يف �أغلب الدرا�سات ،مت �إ��شراك امل�شاركني من بني عمالء يتلقون
خدمات من مراكز الرعاية النف�سية.
ويف الدرا�سات جميعها ،كان امل�شاركون غري موظفني عند ان�ضمامهم
�إلى الدرا�سة .يف كل الدرا�سات ما عدا واحدة  (34)،ت�ضمنت معايري الإ�ضمام
يف الدرا�سة رغبة �رصيحة ب�إيجاد وظيفة .معيار ت�أهل �آخر م�شرتك بني
معظم الدرا�سات كان غياب �أي حالة طبية تذكر ،مثال ًمرحلة �أخرية من
ال�رسطان ،قد متنع عن العمل خالل فرتة املتابعة �أو متنع الفرد من امل�شاركة
يف مقابالت التقييم .وقد حددت درا�سة لو�س �أجنلو�س ( )35ا�ستقرار من
�شهرين �إلى ثالثة �أ�شهر قبل الدخول يف الدرا�سة لأن امل�شاركني كانوا يف
حالة ذهان عند التو�صية يف معظم الدرا�سات ،طلب من امل�شاركني ح�ضور
لقاء �إر�شادي بحثي مرتني �أو �أكرث ل�رشح �أهداف الدرا�سة (.)36
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27%  كان متو�سط التوظيف التناف�سي،من بني الدرا�سات الأمريكية
) كانت خارج الإح�صاء حيث �إن �أقل34(  يف املاريالندIPS لعينة منوذج
ّ
 يف ثماين درا�سات �أمريكية �أخرى وم�ساوي ًاIPS من ن�صف املعدل لنموذج
 مع �إزالة هذه الدرا�سة ارتفع معدل التوظيف.ملتو�سط جمموعة ال�ضوابط
IPSusual
لنموذجor 69%
التناف�سي غري امل��وزون للدرا�سات الأمريكية �إلى
well-established alternative vocational models. All
studies reported using standard methods to assess
and28%و
moni.لل�ضوابط

tor IPS fidelity.
In most studies, participants were recruited from clients
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In
 ت�سعreceiving
الأول��ى يفservices
التناف�سيةfrom
الوظيفة
�ام حتىmental
�عدد الأيhealth
متو�سطcenters.
2 جدول
all the studies, participants were unemployed at the time of
IPSinclusion
درا�سات
study admission. In all but one study (34), the study
criteria included an expressed desire to work. Another eligibility criterion common
acrossمنوذج
most studies was the absence
التوظيف والدعم
 الدرا�سةcancer,
ofال�ضوابط
significant medicalIPS
conditions,
such as end-stage
الفردي
that
would
preclude
working
during
the
follow-up
period
)13=N( 118
)32=N( 72
)40( آخرون
�وونغ وor
participating in assessment interviews. The Los Angeles
)39=N(
)51=N( 84
)38( التيمر و�آخرون
study
(35) 89
required a two-to-three-month
stabilization
peri)16=N(participants
93
)42(
آخرونoften
�تواملي و
od )6=N(
before171
study entry because
were
in a
psychotic
state at referral.
In most
were
)7=N( 293
)45=N(
126studies, participants
)37( درايك و�آخرون
required to attend two or more research information meet)20=N( 322
)42=N( 133
)39( غولد و�آخرون
ings explaining the study purpose (36).

)32=N( 193
)69=N( 156
)32( بوند و�آخرون
)12=N( 287
)47=N( 164
)34( ليمن و�آخرون
Competitive employment outcomes
)31=N( 277
)51=N( 197
)31( موي�رس و�آخرون
)11=N(
698
)21=N(
708
)29( ه�سلني و�آخرون
The competitive employment rate was significantly
higher
for
the
IPS
condition
than
for
controls
in
every one
of the
)171=N( 236.3
)374=N( 167.7
املجموع
studies, as shown in Figure 1. In total, 592 (55.7%) of IPS
)160=N( 204.6
)353=N( 135.6 املجموع بدون درا�سة ه�سلني و�آخرون
participants obtained employment, compared with 253
والدعم الفردي
IPS
(22.6%) control participants. Averaging
the التوظيف
rates across

Ref.
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(US)

28
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32
(US)
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(US) (N-US)

30
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نتائج التوظيف التناف�سي
 منه لدى ال�ضوابطIPS كان معدل التوظيف التناف�سي �أعلى يف حالة
 م�شارك ًا592  ح�صل جمموع.1  كما يظهر يف ال�صورة،يف كل الدرا�سات
.) من ال�ضوابط22.6%( 253  على وظيفة مقارنة معIPS ) يف55.7%(
studies, the competitive employment rate was 58.9% (medi(متو�سط
58.9%
التناف�سي
التوظيف
(متو�سطmedian
الدرا�سات بلغ
ويف معدل
an
= 63.6%)
for IPS
compared
to 23.2%
= 26.0%)
for
controls.
The
mean
difference
in
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employed
)26.0% = (متو�سط23.2%  مقارنة معIPS ) لنموذج63.6% =
between IPS and controls was 35.7%, ranging from 11.0% to
وال�ضوابطThe
النموذج
التوظيف بني
االختالف
متو�سط
55.5%.
individual
study ن�سبة
effectيفsizes
ranged
fromبلغ
.30.لل�ضوابط
to
1.18.
The
overall
unweighted
effect
size
was
.77.
 وت��راوح حجم ت�أثري.55.5%  �إل��ى11.0%  وت��راوح ما بني35.7%
compared the competitive employment rates beغريWeأثريnext
�حجم الت
 بينما �سجل.1.18  �إلى0.30 الدرا�سة الفردي ما بني
tween the 9 US and 6 non-US studies. Combining samples
املوزون
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studies
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 درا�سات �أمريكية9 ثم قمنا مبقارنة معدالت التوظيف التناف�سي بني
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(1)
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significant:
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(23.5%)
of
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control
 من الدرا�سات الت�سعة الأمريكية الذينIPS  عميل602 ) من �أ�صل62.1%(
clients from the US studies obtained competitive employ461
) من �أ�صل47.3%( 218  مقارنة مع،ح�صلوا على وظيفة تناف�سية
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2 χ2 ، من �ستة درا�سات غري �أمريكيةIPS عميل
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Figure 1 Competitive employment rates in 15 randomized controlled trials of Individual Placement and Support (IPS)
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لعينة منوذج
ب�شكل م�شابه ،كان معدل التوظيف التناف�سي ّ 22%
 IPSباململكة املتحدة ( )29كانت خارج الإح�صاء  ،يف الدرا�سات غري
الأمريكية ،حيث �إن �أقل من ن�صف املعدل لنموذج  IPSيف خم�سة درا�سات
غري �أمريكية �أخرى وم�ساوي ًا ملتو�سط جمموعة ال�ضوابط .مع �إزالة هذه
الدرا�سة ارتفع معدل التوظيف التناف�سي غري امل��وزون للدرا�سات غري
الأمريكية �إلى  56%لنموذج  IPSو 22%لل�ضوابط.
�سجلت �أربع درا�سات  )37 ،31-33( IPSن�سبة امل�شاركني الذين
عملوا � 20ساعة �أو �أك�ثر يف الأ�سبوع .وبلغ �إجمايل ع��دد ه ��ؤالء عرب
الدرا�سات  )43.6%( 134من  307م�شارك يف  IPSو )14.2%( 53من
 374من ال�ضوابط الذين ح�صلوا على وظائف �شبيهة ،مما يعني حجم ت�أثري
 .0.67و�أفادت درا�سة عن معدالت توظيف تناف�سي بدوام كامل عن غياب
�أي اختالف ( 8.7%للم�شاركني يف  IPSمقارنة مع  11.6%لل�ضوابط)
(.)32
مت ت�سجيل عدد الأيام حتى ح�صول امل�شارك على الوظيفة التناف�سية
الأولى يف  9درا�سات � 6( IPSأمريكية و 3غري �أمريكية) ،كما يظهر يف
اجل��دول � .2شكلت درا�سة اململكة املتحدة خروجا �شديداً عن الإح�صاء
( ،)29مبعدل  680يوم ًا للوظيفة الأولى .عند ا�ستثناء هذا اخلروج ،بلغ
معدل الوقت للوظيفة التناف�سية الأولى � 50%أ�رسع بالن�سبة للم�شاركني
يف  IPSمقارنة مع ال�ضوابط ( 136يوم ًا مقارنة بـ  205يوما) .و�سجلت
درا�ستان غري �أمريكيتني (هونغ كونغ وكندا) فرتة �أق�رص للوظيفة الأولى
من الدرا�سات الت�سعة.
تظهر نتائج متو�سط �ساعات العمل يف اليوم من خالل وظيفة تناف�سية
خلم�س درا�سات � 5أمريكية و 2غري �أمريكية يف اجلدول  .3كان التنوع بني
الدرا�سات كبرياً مبتو�سط � 656ساعة لدرا�سة �أالباما (� )28إلى � 126ساعة
لدرا�سة كيبك ( .)38غري �أن حجم الت�أثري الإجمال كان �أكرب ()d=.58
وبلغت ن�سبة امل�شاركني يف منوذج  IPSمقارنة مع ال�ضوابط ثالث مرات
جلي يف املقارنات بني
�أكرث من عدد ال�ساعات الإجمالية .مل يربز منط ّ
الدرا�سات الأمريكية وغري الأمريكية.
متت الإفادة عن النتائج ال�سنوية للأ�سابيع التي عمل فيها امل�شارك
يف وظيفة تناف�سية يف �ست درا�سات �أمريكية واثنتني غري �أمريكية يف
اجلدول  .3ب�شكل عام بلغ متو�سط الأ�سابيع يف ال�سنة يف الوظيفة التناف�سية
للم�شاركني يف النموذج �ضعفي متو�سط الأ�سابيع لل�ضوابط .وحني
انح�رصت املقارنات مع امل�شاركني الذين ح�صلوا على وظيفة تناف�سية

خالل فرتة املتابعة ،كان عدد الأ�سابيع مماث ًال بني امل�شاركني يف النموذج
وال�ضوابط.

نتائج �أخرى
�أفادت نتائج التوظيف املدفوع مبا فيها الوظائف التناف�سية يف �سبع
درا�سات ( .)37-40 ،31-33ويف �ست درا�سات بلغ معدل التوظيف
غري التناف�سي لنموذج  IPSن�سبة متوا�ضعة (� 11%أو �أقل للم�شاركني
يف منوذج  ،)IPSمع �أن  20%من امل�شاركني يف النموذج ح�صلوا على
وظيفة غري تناف�سية يف درا�سة كيبك ( .)38بينما مل ي�ؤثر الإ�ضمام لكافة
املوظفني امل�أجورين ب�شكل فعلي على نتائج التوظيف يف ثالث درا�سات
�أمريكية ( )39 ،33 ،31وواحدة يف درا�سة غري �أمريكية ( .)40وباعتبار
كافة نتائج التوظيف املدفوع� ،أظهرت درا�سة �أمريكية واح��دة ()32
وواحدة غري �أمريكية ( )38عدم اختالف بني منوذج  IPSوبني ال�ضوابط
يف معدالت التوظيف ويف عدد من الإجراءات التوظيفية الأخرى ،بينما مل
يظهر �أي اختالف يف الأجر يف درا�سة �أمريكية �أخرى بني امل�شاركني يف
النموذج وال�ضوابط (.)37
ت�شري ن�سبة االن�سحاب املبكر من الربنامج �إلى العمالء الذين � ّإما توقفوا
عن اخلدمات املهنية خالل مرحلة مبكرة �أو مل يقوموا باالت�صال الأويل.
مل تظهر الدرا�سات التي �سجل فيها ان�سحاب م�شاركني( �أو �إنهاك )فرتة
مقيا�سيه �أو منهجية م�شرتكة يف تقييم ان�سحاب امل�شرتك .مثال ً�،أفادت
دار�سة وا�شنطن ( )37عن �إنهاك بعد �شهرين ،وح��ددت درا�سة �إيلينوي
( )32برناجم ًا مبكراً لالن�سحاب مع توقف العمالء عن اال�ستفادة من
وعرفت درا�سة كيبك ( )38الإنهاك
اخلدمات خالل الأ�شهر ال�ستة الأولىّ ،
على �أنه ف�شل يف احل�صول على ات�صال واحد مع الطاقم املهني يف كل من
الأ�شهر الثالثة الأولى والثانية خالل فرتات املتابعة .وبلغ متو�سط ن�سبة
امل�شاركني يف منوذج  IPSيف �ست درا�سات (9% )38 ،37 ،31-33 ,7
ممن ان�سحبوا مبكراً من الربنامج مقارنة مع  42%من ال�ضوابط� .شملت
ت�سع درا�سات ملراجعه تقييم النتائج غري املهنية والتي �شملت يف �أغلب
الأحيان تقييم الأعرا�ض النف�سية ونوعية احلياة ودخول امل�ست�شفى النف�سي
( .)42 ,41 ،37-39 ،31-34كما �شملت بع�ض املقايي�س على التقدير
الذاتي والتفاعل االجتماعي وال�شبكة االجتماعية .ويف حاالت نادرة جداً،
مل يختلف امل�شاركون يف النموذج عن ال�ضوابط يف �أي من تلك املقايي�س.

اجلدول  3متو�سط �ساعات العمل يف ال�سنة الواحدة يف الوظائف التناف�سية يف �سبع درا�سات IPS
املتابعة (بالأ�شهر)
12
18
24
18
18
24
12

درايك و�آخرون ()28
درايك و�آخرون ()33
بوند و�آخرون ()32
برنز و�آخرون ()7
درايك و�آخرون ()37
موي�رس و�آخرون ()31
التيمر و�آخرون ()38
متو�سط الدرا�سات
 IPSمنوذج التوظيف والدعم الفردي
38
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منوذج IPS
SD
متو�سط
661
656
843
405
836
298
707
286
569
215
516
187
267
126
284.3

ال�ضوابط
SD
متو�سط
494
236
400
137
723
143
312
79
125
19
231
36
252
73
86.1

معدل Ctl/IPS

حجم الت�أثري

2.78
2.96
2.09
3.61
11.5
5.22
1.73
3.30

0.72
0.60
0.40
0.57
0.72
0.86
0.20
58.

اجلدول � 4أ�سابيع العمل ال�سنوية يف وظائف تناف�سية يف ثماين درا�سات IPS
امل�شاركون يف الدرا�سات
ال�ضوابط
IPS
)43=N( 6.8
)42=N( 21.6
دايف�س و�آخرون ()28
)74=N( 14.1
)75=N( 17.0
التيمر و�آخرون ()38
)95=N( 8.2
)92=N( 16.2
بوند و�آخرون ()32
)136=N( 2.3
)68=N( 14.9
موي�رس و�آخرون ()31
)46=N( 7.0
)74=N( 13.0
وونغ و�آخرون ()40
)76=N( 0.8
)66=N( 10.1
درايك و�آخرون ()37
)77=N( 2.9
)74=N( 10.0
غولد و�آخرون ()39
)106=N( 1.6
)66=N( 6.0
ليمن و�آخرون ()34
)653=N( 4.9
)113=N( 12.8
املجموع
 IPSمنوذج التوظيف والدعم الفردي

املناق�شة
ت�شري التقييمات ال�صارمة لنموذج � IPSإلى �أن � 60%أو �أكرث من
عمالء النموذج ح�صلوا على وظائف تناف�سيه ،مقارنة بحوايل  25%من
الذين ح�صلوا على م�ساعدة مهنية من نوع �آخر .تق�ضي �إحدى التف�سريات
باعتبار �أن حوايل  25%من العمالء الذين �أبدوا اهتمام ًا باحل�صول على
وظيفة تناف�سية �سيح�صلون على وظيفة يف برامج متنوعة غري ذات فاعلية
�أو قد ال يح�صلون على خدمات مهنية ،لكن منوذج � IPSساعد 35%
�إ�ضافية عن جمموعة الهدف التي كانت �ستبقى من دون وظيفة� .إن الت�أثري
الكبري واملهم �إح�صائي ًا لنموذج  IPSال يحمل النقا�ش ،وقد ثبت ذلك يف
الدرا�سات الـ 15املختلفة .كما توحي مقايي�س الوظائف التناف�سية بفاعلية
النموذج مبا فيها فرتة االنتظار حتى الوظيفة الأولى ومدة الوظيفة وعدد
ال�ساعات خالل مرحلة املتابعة .يعمل معظم عمالء النموذج ن�صف دوام؛
�أي ن�صف الوقت الكامل ،ويعمل ثلثي ه�ؤالء الذين نالوا وظيفة تناف�سية
� 20ساعة �أو �أكرث يف الأ�سبوع .يعمل قلة من امل�شاركني يف النموذج بدوام ًا
كامالً ،وذلك ب�سبب تف�ضيالتهم ال�شخ�صية �أو قلة االندفاع و�/أو اخلوف من
خ�سارة ال�ضمان ال�صحي �أو منافع �أخرى .ومتا�شيا مع مبد�أ البحث ال�رسيع
عن العمل ،تبلغ فرتة االنتظار حتى احل�صول على الوظيفة التناف�سية الأولى
للم�شاركني يف النموذج حوايل � 10أ�سابيع �أقل من ال�ضوابط .ويبلغ متو�سط
فرتة العمل يف الوظيفة الأولى للم�شاركني يف النموذج (� 19أ�سبوعا) لكنها
طويلة �إذا ما قورنت بكونها يف �إطار البحث ال�رسيع عن عمل.
تتقدم هذه املراجعة عن املراجعات ال�سابقة يف نواح عدة� .أوالً ،تتمتع
ب�أكرب و�أح��دث جمموعة من التجارب ال�رسيرية امل�ضبوطة الع�شوائية.
ثانياً ،تو�سع نطاق النتائج التي مت تقييمها .ثالثاً ،تنح�رص يف التقييمات
ال�صارمة لربامج  ،IPSوتتيح �صورة �أو�ضح ملنافعه .رابعاً� ،إنها املراجعة
الأولى ملقارنة منهجية بني درا�سات �أمريكية وغري �أمريكية.
ال �شك �أن بع�ض التحذيرات واجبة حول �إ�ضمام الدرا�ستني الأوليني
والتي حتددتا كنا�زش �إح�صائي ( .)34 ،29تنحرف درا�سة ماريالند ()34
ب�شكل وا�ضح عن الدرا�سات الأخرى للنموذج حيث �أنها الدرا�سة الوحيدة بني
املراجعات التي مل تفر�ض على امل�شاركني �أن تكون لديهم النية والهدف
يف احل�صول على وظيفة تناف�سية .وقد بدا �أن الكثري من امل�شاركني ان�ضموا
�إلى الدرا�سة للح�صول على املبلغ الذي يدفع نظري امل�شاركة ال لأنهم �أرادوا
احل�صول على وظيفة .تتنا�سق نتائج التوظيف التناف�سي ال�ضعيفة يف

امل�شاركون املوظفون
ال�ضوابط
IPS
)12=N( 24.4
)32=N( 28.4
)39=N( 26.8
)51=N( 25.0
)32=N( 24.3
)69=N( 21.6
)31=N( 9.8
)51=N( 19.8
)13=N( 24.9
)32=N( 18.6
)7=N( 8.7
)45=N( 16.6
)20=N( 11.3
)42=N( 15.8
)12=N( 14.1
)47=N( 14.4
)166=N( 19.3
)369=N( 20.0

هذه الدرا�سة مع معايري الدخول املت�ساهلة .وفيما خ�ص درا�سة اململكة
املتحدة ( ،)29نتالقى مع معلقني (� )44 ،43أ�شارا �إلى النواق�ص التي
تعانيها الدرا�سة فيما خ�ص منوذج  ،IPSبح�سب ما زودنا به الباحثون
من تو�صيف (.)45
ب�شكل مغاير� ،شكل منوذج  IPSم�ؤ�رش �إح�صائي يف الطرف العلوي
للمتقدمني يف ال�سن الذين يعانون ا�ضطراب الكرب ما بعد ال�صدمة
( .)28( )PTSDكان لهذه الدرا�سة نتائج مذهلة يف معظم م�ؤ�رشات
التوظيف ،مما ي�شري �إلى �أن املجموعة امل�ستهدفة من ال�سكان قد تكون
موافقة ب�شكل خا�ص على تدخل منوذج  ،IPSمع �أن التنا�سخ ال حاجة
له .ويف حني �أن ا�ضطراب الكرب ما بعد ال�صدمة عادة ال ي�صنف على �أنه
مر�ض نف�سي حاد ،ف�إن بع�ض الباحثني يف هذا املجال ي�ؤكدون وجوب
ت�صنيفه كذلك ،ال �سيما و�أنه يتميز با�ستمراره فرتة طويلة والإعاقة التي
ي�سببها ب�شكل عام ( .)46ثمة حاجة �إلى بحث منهجي لتحديد �أي ت�شخي�ص
و�إعاقات تتنا�سب بانطوائها حتت منوذج .IPS
� ّأما امل�س�ألة العالقة فهي ما �إذا كانت نتائج التوظيف غري التناف�سي
معادلة للوظائف التناف�سية بالن�سبة �إلى منفعتيها للعمالء ،ومديري
الربامج ،وممويل خدمات �إعادة الت�أهيل ،واملجتمع ككل .ويرتكز منوذج
التوظيف والدعم الفردي �إلى احلجة القائلة ب�أن العمالء نف�سهم يف�ضلون
الوظائف التناف�سية �أكرث بكثري من الوظائف غري التناف�سية ( .)47ف�ض ًال
عن ذلك ،ارتبطت فرتة ثابتة من التوظيف التناف�سي بنتائج غري مهنية
�أف�ضل يف بع�ض الدرا�سات ( ،)41،48يف حني مل يظهر ذلك بالو�ضوح ذاته
بالن�سبة �إلى الوظائف غري التناف�سية .وعليه ،نفرت�ض �أن ح�سنات الوظائف
التناف�سية يتم تقييمها �أف�ضل تقييم يف الدرا�سات الطويلة الأمد (� .)49إال
�أن عدداً من الدرا�سات يف هذه املراجعة وجدت �أن التدخالت امل�ضبوطة
كانت بالفاعلية نف�سها التي كان عليها منوذج التوظيف والدعم الفردي
يف حتقيق �إطار من نتائج التوظيف املدفوع عندما يتم احت�ساب الوظائف
غري التناف�سية� .أخرياً ،يجب الأخذ يف االعتبار �أي�ض ًا التكاليف املرتبطة
بتطوير برامج الوظائف غري التناف�سية واحلفاظ عليها ،حيث ي�شري الدليل
ال�رسدي �إلى �أن التكاليف غالب ًا ما تكون �ضخمة ( .)15ناهيك عن �أن العبء
املجتمعي املرافق لتطوير الوظائف غري التناف�سية واحلفاظ عليها لي�س
م�ستدام ًا على نطاق وا�سع ،حيث يتحمل الدعم احلكومي عادة التكاليف
كاملة بد ًال من �أن يتحملها القطاع اخلا�ص وال يدفع العمالء عادة ال�رضائب
على الوظائف غري التناف�سية.
يعتقد �أن معدالت الت�رسب املتدنية يف درا�سات منوذج التوظيف والدعم
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الفردي م�ستفزة .فهي �أو ًال مناق�ضة ملراجعة �سابقة ت�شري �إلى معدالت عالية
من الت�رسب بني عمالء التوظيف املدعومني ( .)3وباالت�ساق مع عن�رص
االنت�شار احلا�سم للنموذج ،تت�سم برامج منوذج التوظيف والدعم الفردي
مبعدالت ت�رسب منخف�ضة ب�شكل ا�ستثنائي تعادل ما يقل عن  10باملائة
يف معظم الدرا�سات .وبالعك�س ،غالب ًا ما ت�شري الدرا�سات �إلى معدالت ت�رسب
عالية لل�ضوابط .ويطرح التباين يف معدالت الإنهاء لنموذج التوظيف
والدعم الفردي وجمموعات ال�ضوابط �س�ؤا ًال خمتلفاً ،وهو ما �إذا كان من
املمكن تعزية نتائج التوظيف الأعلى لنموذج التوظيف والدعم الفردي �إلى
التناق�ص .مبعنى �آخر ،هل �ستدعم نتائج النية للمعاجلة لنموذج التوظيف
والدعم الفردي املذكورة �أعاله حتليل التعر�ض للعالج؟ فماذا لو �أعيدت
التحاليل مع �إزالة حاالت الت�رسب من الربنامج؟ وجدت �إحدى الدرا�سات
التي �أجري عربها هذا التحليل �أن منوذج التوظيف والدعم الفردي جتاوز
ال�ضوابط يف املقارنات التي ا�ستثنت حاالت الت�رسب (� .)32إال �أن حتاليل
التعر�ض للعالج مل تذكر يف الدرا�سات الأخرى .وال �شك �أنه ميكن القول
ب�أن �ضوابط املت�رسبني ت�رسبوا لأنهم اعتربوا التدخل امل�ضبوط غري فعال.
وعليه ،يت�ضح من ذلك �أن هذه امل�س�ألة ت�ستلزم املزيد من الدرا�سة.
يح�سن
�إن االلتحاق بنموذج التوظيف والدعم الفردي بحد ذاته ال ّ
النتائج غري املهنية �إلى ما هو �أف�ضل من اخلدمات العادية .فالنتائج غري
املهنية املح�سنة ال ترتاكم �إال للعمالء الذين يعملون ب�صورة ثابتة لفرتة ما
يف وظيفة تناف�سية ( .)48وهذه العالقات تتطلب مزيداً من البحث �ضمن
الدرا�سات الطولية.
�إن االهتمام العاملي بنموذج التوظيف والدعم الفردي هو نتيجة
الن�سبة املرتفعة لدرا�سات منوذج التوظيف والدعم الفردي التي جترى
خارج الواليات املتحدة منذ عام � .2007أما �إحدى النتائج اجلديدة لهذه
املراجعة فهي �أن معدالت التوظيف التناف�سية هي �أق��وى يف درا�سات
الواليات املتحدة منها يف الدرا�سات الأخرى .وحتديداً� ،أظهرت الدرا�سات
الأوروبية والكندية نتائج �أ�ضعف من درا�سات الواليات املتحدة ،يف
حني �أن نتائج درا�سات هونغ كونغ و�أ�سرتاليا كانت م�شابهة لدرا�سات
الواليات املتحدة .و�سيكون من املهم بالن�سبة �إل��ى �صناع ال�سيا�سات
وم��زودي اخلدمات فهم الأ�سباب يف ظل ا�ستمرار ن�رش منوذج التوظيف
والدعم الفردي عاملي ًا ( .)50وقد �أُرجع ال�سبب يف انخفا�ض فاعلية منوذج
التوظيف والدعم الفردي ،وحتديداً يف �أوروبا� ،إلى �سيا�سات العمل والإعاقة
التي ميكن �أن تعرقل العودة �إلى العمل ،على �سبيل املثال ما ي�شري �إليه برنز
و�آخرون ( )7بـ»فخ الإعاقة» .وت�صف درا�سة �سويدية قائمة حالي ًا لنموذج
التوظيف والدعم الفردي الق�صور البريوقراطي والعراقيل ال�سلوكية داخل
نظام الرعاية االجتماعية ال�سويدية التي حتول دون توفري خدمات منوذج
التوظيف والدعم الفردي ب�شكل فعال ( .)51كذلك و�صفت درا�سة هولندية
التحديات يف تطبيق منوذج التوظيف والدعم الفردي ( .)52وترى الدرا�سات
النوعية �أن هذه العراقيل �ضخمة و�إلى حد ما متثل حتديات غري موجودة يف
الواليات املتحدة .وقد طبق رواد منوذج التوظيف والدعم الفردي يف عدة
ا�سرتاتيجيات للتغلب على تلك العراقيل ( .)53،54وثمة حاجة
بلدان �أخرى
ٍ
�إلى املزيد من الدرا�سات الدولية لفح�ص طبيعة عوامل ال�سيا�سات هذه
يجر �إال القليل من
وقوتها وحتديد التعديالت الالزمة .ويف الوقت الراهن ،مل َ
التجارب الع�شوائية امل�ضبوطة للتو�صل �إلى ا�ستنتاجات قوية حول ت�أثري
العوامل ال�سيا�سية والعوامل االقت�صادية والثقافية واملجتمعية.
�إن تف�سرياً بدي ًال لنتائج التوظيف الأكرث �ضعف ًا يف عدد من درا�سات
منوذج التوظيف والدعم الفردي التى جرت خارج الواليات املتحدة يتمثل
يف غياب الدعم التقني والتدريب الكايف للموظفني ،مما ي�ؤدي �إلى تطبيق
بدون معايري .فالأمانة غري الكافية تنتق�ص من فاعلية الربنامج وتنال
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من جودة التقييم النهائي ب�شكل كبري .ونالحظ �أن كل درا�سات الواليات
املتحدة �إما �أجراها مطورو منوذج التوظيف والدعم الفردي �أو قدموا فيها
ا�ست�شارتهم ،يف حني �أن ثلث الدرا�سات الأخرى فقط ( )7،38تلقت م�ساهمة
من مطوري النماذج .ويرجح �أن تكون امل�سافة اجلغرافية عام ًال يف هذا
الفارق.
ي�صعب ب�شكل عام تقييم جودة تطبيق الدرا�سات التي جرت خارج
الواليات املتحدة نتيجة عدم توافر تفا�صيل العملية املذكورة يف التقارير
التي تن�رشها .وقد �أ�شارت درا�ستان متعددتا املواقع من خارج الواليات
املتحدة �إلى �أمانة دون معايري يف عدد قليل من املواقع (.)7،27
كيف نف�رس الت�صنيفات املرتفعة لأمانة من��وذج التوظيف والدعم
الفردي املذكورة يف درا�سة ( )29بريطانيا؟ نالحظ �أن هذه الت�صنيفات
مل تو�ضع من قبل مقيمني ملمني بنموذج التوظيف والدعم الفردي ،وقد
�أظهر عدد كبري من البحوث �أن الت�صنيفات الذاتية التي يقوم بها موظفو
امل�رشوع �أنها غالب ًا ما تكون م�ضخمة ( .)55ونظراً لالرتباط الوثيق
بني �أمانة منوذج التوظيف والدعم الفردي ونتيجة التوظيف التناف�سي
( ،)14نقرتح �أن يتم ح�رص املراجعات امل�ستقبلية لتقييمات برامج منوذج
التوظيف والدعم الفردي ذات الأمانة املرتفعة ،وذلك بعد قيام مراجعي
الأمانة امل�ستقلني بالتحقق.
�إن امل�س�ألة الأك�بر املتعلقة بتطوير املمار�سة املرتكزة على دليل
لأ�سباب عملية ومن �أجل ال�صالبة العلمية -تتمثل يف الأهمية الق�صوىلوجود كوادر مدربة تدريب ًا كافي ًا ولتوافر امل�ساعدات التقنية املالئمة.
ويف حني �أن جمال علوم التطبيق ما زال يف مراحله الأولى ( ،)56بد�أت
نتائج عامة جديدة يف الظهور .وقد �سهلت امل�ساعدة التقنية على االنت�شار
الوا�سع النطاق لنموذج التوظيف والدعم الفردي يف الواليات املتحدة
( .)57ففي غياب امل�ساعدة التقنية لنموذج التوظيف والدعم الفردي ،كانت
نتائج االنت�شار متوا�ضعة يف �أغلب الأحيان ( .)61-58وقد دفعت احلاجة
مبطوري
املا�سة �إلى التدريب وتوفري اجلودة يف تطبيق منوذج الربنامج
ّ
النماذج الأخرى املعتمدة على الدليل �إلى الإ�رصار على موافقة امل�ستخدم
على �أنظمة التدريب وامل�ساعدة التقنية ل�ضمان جودة التطبيق ( .)62وقد
و�ضع بيكري و�آخ��رون ( )63توجيهات حتدد الوقت الذي يح ّتم التدخل،
فاقرتحوا �أن يتم اعتبار الربامج ذات معدل التوظيف التناف�سي الف�صلي
ما دون  33باملائة برامج ما زالت يف املرحلة االبتدائية �أو برامج فا�شلة
وبحاجة �إلى م�ساعدة تقنية.
وال �شك يف �أن الت�أثري املفرط ملطوري النماذج على تقييمات منوذجهم
اخلا�ص كان مو�ضع نقد لكونه ي�شكل حتيزاً م�ؤيداً للعالج ( .)64وهذا ي�شي
باحلاجة املتوا�صلة �إلى تدريب جيل جديد من خرباء منوذج التوظيف
والدعم الفردي لإجراء درا�سات م�ستقلة عن مطوري النماذج ،وهو عمل بد�أ
بالفعل ومتثل يف جمموعة الدرا�سات هذه.
باخت�صار� ،إن ال�س�ؤال عن قابلية نقل منوذج التوظيف والدعم الفردي
�إلى خارج الواليات املتحدة يبقى دون �إجابة .ففي حني �أن الدرا�سات
املن�شورة تقرتح �أن قوانني العمل والإعاقة يف بع�ض البلدان الأوروبية قد
جتعل من ن�سخ  IPSعملية �صعبة ،فثمة دالئل على �أن منوذج التوظيف
والدعم الفردي قابل للنقل �إلى بلدان �أخرى مثل �أ�سرتاليا وهونغ كونغ يف
ال�صني .يف اخلتام ،قبل اال�ستنتاج ب�أنه يجب �إخ�ضاع منوذج التوظيف
والدعم الفردي لتعديالت جذرية يف الدول الأخ��رى ،يجب �أن يتم توفري
التدريب والإر�شاد الكايف لربامج منوذج التوظيف والدعم الفردي من �أجل
تطبيق النموذج بقدر عالٍ من الأمانة.
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النوبات بعد بلوغ �سن الر�شد ،د) �آثار مزعزعة لال�ستقرار ناجتة عن م�ضادات
االكتئاب واملحفزات التي ُت�ستخدم ب�شكل �شائع ملعاجلة الأطفال واملراهقني
الذين تظهر عليهم عوار�ض �سلوكية ( .)7,12,13ومن املحتمل �أن تكون
اال�ضطرابات ذات البداية املبكرة ال�سيما يف مرحلة الطفولة ذات �أثر كبري
على الن�ضوج ال�سيما على امل�ستويات الوظيفية يف �سنوات الر�شد ( .)25لكن
ال تدعم كافة التقارير فر�ضية �أن البداية املبكرة للثنائية القطبية ت�ؤدي �إلى
م�سار �أكرث حدة �أو نتائج �أكرث �سو ًءا باملقارنة مع البداية يف �سنوات الر�شد
( .)26-28بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قدم حتليل املزيج �إثبا ًتا على جمموعات
ثانوية منف�صلة ال تتنا�سب مع فرتات النمو ذات الأهمية ال�رسيرية (طفولة،
مراهقة� ،سنوات ال�شباب ،العمر املتو�سط ،ال�شيخوخة).
نظرا لأهمية التحديد املبكر للحاالت التي
�أجرينا ه��ذه الدرا�سة ً
قد تكون حادة �أو تعيق احلياة �أو حتى قد ت��ؤدي �إلى املوت بعد بداية
مبكرة ،بالإ�ضافة �إلى ندرة وعدم ات�ساق املقارنات بني النتائج الوظيفية
والعر�ضية الطويلة الأمد لدى عدد كبري من املر�ضى الذكور والإناث الذين
ي�ستوفون معايري الت�شخي�ص املتعارف عليها لال�ضطراب ثنائي القطب من
النوع الأول ،تتم متابعتهم بعد بلوغ �سن الر�شد ويف بيئات ثقافية خمتلفة.
�سعينا للحد من �آثار االختالف اجلغرايف والثقايف من خالل جمع بيانات
مري�ضا ي�ستوفون معايري الت�شخي�ص
دميوغرافية و�رسيرية من 1665
ً
بح�سب دليل الت�شخي�ص والإح�صاء الرابع كرا�شدين من �سبعة ا�ضطرابات
مزاجية يف الأرجنتني و�إيطاليا و�إ�سبانيا و�سوي�رسا وتركيا والواليات
املتحدة .و�شملت فر�ضيات البحث� :أ) البداية املبكرة قد تليها درجة مر�ضية
�أعلى بح�سب معظم املقايي�س املتوفرة؛ ب) ال�سوابق العائلية املر�ضية يف
اال�ضطرابات العاطفية تكون مرتبطة ب�شكل م�ستمر �أو معكو�س ب�سن البداية.
وقمنا بالتخطيط ب�شكل خا�ص لت�أخذ الدرا�سة بعني االعتبار املقارنة بني
البداية يف الطفولة و البداية يف املراهقة �أو يف �سن الر�شد ولتقارن بني
مقايي�س النتائج الوظيفية والعر�ضية.

املناهج
املوا�ضيع
مري�ضا مت ت�شخي�ص اال�ضطراب ثنائي
جمعنا بيانات من 1665
ً
القطب لديهم يف �سن الر�شد بح�سب معايري دليل الت�شخي�ص والإح�صاء
الرابع يف �سبعة مواقع تابعة لالحتاد الدويل لأبحاث اال�ضطراب ثنائي
القطب يف م�ست�شفى ماك لني يف كلية الطب يف هارفرد :مركز لو�سيو بيني
لال�ضطرابات املزاجية ،كاغلياري� ،إيطاليا ()586؛ ال�شبكة الأرجنتينية
لال�ضطرابات ثنائية القطب يف جامعة بالريمو ،بوينو�س �آيري�س،
الأرجنتني ()328؛ جامعة ماكلني ،بو�ستون ،ما�سا�شو�ست�س ،الواليات
املتحدة ()215؛ امل�ست�شفى اجلامعي  ،بار�شلونا� ،إ�سبانيا ()204؛ م�ست�شفى
فيارنيتو النف�سي ،لوغانو� ،سوي�رسا ()174؛ ق�سم طب النف�س ،جامعة دوكوز
�أيلول� ،إزمري ،تركيا ()134؛ مركز اال�ضطرابات املزاجية للأطفال لو�سيو
بيني ،نيويورك ،الواليات املتحدة (� .)24سعت املراكز الأمريكية �إلى تعزيز
متثيل حاالت البداية املبكرة من خالل اختيار حاالت كانت البداية فيها
قبل �سن الـ( 18نيويورك) ومر�ضى يف نوبتهم الأولى (بو�ستون) ومتت
متابعتهم جمي ًعا يف �سنوات الر�شد ويف �أماكن �أخرى .مت تقييم املر�ضى
�رسيريا ومتابعتهم من � -3إلى � 5سنوات على الأقل باالعتماد
ومعاجلتهم
ًّ
على الأ�ساليب املذكورة �ساب ًقا (.)35-29
مت تقييم املر�ضى ب�أثر رجعى لتقدير �سن البداية وذلك ا�ستناد على �أول
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�رسيريا بح�سب ال�سوابق املر�ضية للمري�ض و�إفادات
متالزمة ميكن تقييمها
ًّ
�أفراد عائلته و�سجله الطبي .مت توزيع �سنوات البداية �إلى جمموعات ذات
�أهمية �رسيرية :الطفولة (�أق��ل من � 12سنة) واملراهقة (� 18-12سنة)
و�سنوات الر�شد (�أكرث من � 19سنة) حيث اع ُتمد على �سن البداية ليكون مقيا�س
م�ستمر  .لتقييم معدالت ال�سوابق املر�ضية العائلية مت جمع كل احلاالت مع
املجموعات الثانوية التي ت�شكلت بعد عقود من �سن البداية بالإ�ضافة �إلى
الطفولة واملراهقة و�سنوات الر�شد الأولى والأعمار املتقدمة.

التقييمات
در�سنا ب�شكل م�ستمر وكمقيا�س لدرجة املرا�ضه العر�ضية املعدل
ال�سنوي (عدد النوبات يف ال�سنة) لنوبات اال�ضطراب ثنائي القطب (الهو�س
�أو الهو�س اخلفيف ،االكتئاب احلاد ،احلاالت املختلطة ،الذهان) من بداية
املر�ض ،بالإ�ضافة �إلى تقدير الن�سبة املئوية لأ�شهر املر�ض يف ال�سنة خالل
فرتة املراقبة املمتدة على مدار �سنتني .ا�شتملت الدرا�سة على مقايي�س
�رسيرية فئوية ع��دة :وج��ود �أي مرا�ضه م�شرتكة من املحور الأول من
دليل الت�شخي�ص والإح�صاء الرابع من ا�ضطراب نف�سي �أو �إدمان؛ �أعرا�ض
ذهانية ظهرت يف وقت ما؛ دخول م�ست�شفى للأمرا�ض النف�سية يف �أي وقت؛
حماوالت انتحار حمتملة .و�أُخذت النتائج الوظيفية واالجتماعية التالية
بعني االعتبار� :إمتام املرحلة الثانية يف الدرا�سة �أو حت�صيل تعليم عالٍ ،
منتجا �أو طالب �أو رب منزل
الزواج ،الإجناب� ،أن ي�صبح املري�ض موظفًا
ً
يف املتابعة الأخرية ،اال�ستقاللية يف احلياة ،مع توزيع مركب على الفئات
بناء على املقايي�س الوظيفية املذكورة .اعتمدت هذه الأخرية على جمموع
ً
املعدالت التي قد مت تقييمها على النحو الآتي� :أداء وظيفة ( 10نقاط)،
اال�ستقاللية ( 5نقاط) ،الزواج (نقطتان) ،الإجناب (نقطة)� ،إمتام الثانوية
(نقطة واح��دة) .ومت حتديد «النتيجة الوظيفية ال�ضعيفة» مبجموع �صفر
يف العالمات .كما قمنا بتقييم ال�سوابق العائلية يف الأمرا�ض النف�سية
(ا�ضطرابات عاطفية �أو �إدمان) لدى الأقرباء من الدرجة الأولى.

حتليل البيانات
قمنا مبقارنة تلك املقايي�س ال�رسيرية يف �سن بداية الطفولة (دون
الـ� 12سنة) �أو املراهقة (� 18-12سنة) �أو ال�شباب (حتى � 18سنة) �أو
�سنوات الر�شد (� 19سنة وما ف��وق) .وقورنت معدالت ال�سوابق العائلية
املر�ضية يف املجموعة الثانوية نف�سها من خالل عقود بداية اال�ضطراب.
وتركز تقييم النتائج على املر�ضى الذين توبعوا يف �سن الـ 25وما بعد
ذلك لإتاحة ظهور م�ؤ�رشات الإجناز الوظيفي للرا�شدين وكانوا متابعني
ملدة �سنتني على الأقل لتجنب املبالغة يف التقديرات ب�سبب فرتات التعر�ض
الق�صرية ( ،)35ويف حاالت البداية قبل �سن الـ 55لتجنب الهو�س الثانوي
( )36التي �شملت  1368من احلاالت ( 82.2%من املجموع).
أي�ضا
�شمل التحليل التاريخي كافة الفئات العمرية .ا�ستخدمنا � ً
مقارنات معتمدة على جدول االحتماالت ( )x2للحاالت التي تلت بداية
يف الطفولة (دون الـ� 12سنة) �أو املراهقة (� 18-12سنة) �أو يف ال�شباب
بعد بلوغ �سن الر�شد (� 55-19سنة) ملقارنتها مبقايي�س النتائج الفئوية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،متت مقارنة املقايي�س الدائمة التي ت�شمل �سن البداية
( )log-normalizedوعدد النوبات يف ال�سنة ون�سبة فرتات املر�ض
بالفئات العمرية عند البداية ب�أ�ساليب  .)F( ANOVAمت �إعطاء

أي�ضا مناذج االنحدار الرتاجعي املتعدد
درجات التحرر ( .)dfوا�ستخدمنا � ً
املتغريات للعوامل املرتبطة ب�شكل بارز وم�ستقل مع املجموعات الثانوية
للعمر عند البداية مع مناذج متعددة املتغريات لالنحدار اخلطي للعوامل
التمثيلية مع اعتبار �سن البداية كمقيا�س م�ستمر ومع احلد من العينة يف
كلتا احلالتني الـ1368حاله هم الذين �شملتهم الدرا�سة كما ورد �أعاله.
املعدالت هي متو�سط  ±االنحراف املعياري �أو الو�سيط مع جمال ربعي
بيني �إال �إذا ورد غري ذلك.

النتائج
خ�صائ�ص الأفراد العامة

توزيع �سنوات البداية
كان الو�سيط (املجال بني الربعي) ل�سن البداية � )13.1( 24.0سنة
مع امتداد متو�سط نحو الفئة العمرية � 15-25سنة باملقارنة مع توزيع
غاو�سي طبيعي (ال�صورة  .)1و�صل انت�شار املر�ض �إلى ذروته بني الـ15
والـ5ـ� 2سنة وهي الفئة التي �شكلت �أكرثية ( )53%احلاالت الـ1665
وكان االنت�شار �أقل من  5%ما دون �سن الـ 15وبعد الـ� 45سنة.

اخل�صائ�ص بح�سب املجموعات العمرية الثانوية
قمنا مبقارنة خ�صائ�ص دميوغرافية و�رسيرية عدة لدى مر�ضى مع
البداية فى الطفولة (دون الـ� 12سنة) �أو املراهقة (� 18 – 12سنة) �أو بعد
�سن الر�شد (� 55 – 19سنة) يف عينة حمدودة بح�سب ما ذُكر �آنفًا بداية ال
تتجاوز �سن الـ ،55مبدة مر�ض ال تقل عن �سنتني ،ومع متابعة حتى �سن
الـ 25على الأقل .وقد �أُعطيت املقارنات الإح�صائية بني جمموعات لإعطاء
الأمثلة ولتوجيه النماذج التالية املتعددة املتغريات ،وهي غري مكيفة
للمقارنات املتعددة (اجلدول  .)1و�شملت �أبرز العالقات ما يلي :ال�سوابق
العائلية املر�ضية كانت مرتبطة ب�شكل قوي بالبداية املبكرة ،ال�سيما حني
تكون البداية يف الطفولة �إذا ما قورنت بالبداية يف املراهقة x2 = 11.1,
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were similar across geographic reاملجلةwith adolescent on- gions sampled. Notably, employment, a measure of functionmate proportion of al outcome, was consistently lower among juvenile onset
tended to rise in- cases (by an average of 1.37±0.16 times) in both US and
differ significantly other centers.
)Prevalence (%

ا�شتملت عينة الـ 1665مري�ض ًا على  52.3%من الن�ساء وكان متو�سط
العمر عند بداية احلالة � 25.7±11.3سنوات .وكان الو�سيط (املجال بني
الربعي) العمرى عند بداية احلالة  )13.0( 23.0ب�شكل عام و)12.0( 22.0
لدى الرجال مقابل  )14.4( 24.0لدى الن�ساء (و�سن بداية لوغارمتي و�سطي
 .)p=0.002 F=9.21,البداية املبكرة (دون الـ� 18سنة) �شمل 26.6%
من احلاالت ( )477بينهم  5%( 83من جممل احلاالت) طفالً .كان متو�سط
العمر � 40.8±14.4سنة وكان متو�سط وقت التعر�ض لال�ضطراب منذ
البداية � 15.1±11.5سنة .ن�سبة املر�ضى مع بداية مبكرة (دون الـ18
�سنة) كان متو�سطهم  26.9%( 28.6%يف �إزمري 24.7% ،يف بوينو�س
�آير�س 22% ،يف كاغلياري 21.6% ،يف بر�شلونة 17.8% ،يف لوغنو
بني املر�ضى الذين �أُدخلوا م�ست�شفى)� .أما املر�ضى يف الواليات املتحدة
فكانت ن�سبة البداية املبكرة لديهم �أعلى ب�سبب عوامل االختيار (63.7%
يف بو�ستون كلهم تتم متابعتهم يف النوبة الأولى من املر�ض 79.2% ،
يف نيويورك يف مركز لال�ضطرابات العقلية للأطفال) مع و�سيط (جمال بني
الربعي) للبدايات املبكرة  )7.8( 16و )105( 13.5على التوايل.

 .)df=1, p=0.004عدد النوبات يف ال�سنة كمقيا�س �أ�سا�سي لدرجة
املرا�ضة العر�ضية كانت الأعلى يف حاالت البداية يف الطفولة والأدنى
يف ح��االت البداية يف املراهقة ( ،)F=3.92, p=0.02فيما يخ�ص
الن�سبة التقريبية لعدد �أ�شهر املر�ض يف ال�سنة يف نوبة كبرية مالت �إلى
االرتفاع ب�شكل معاك�س يف حاالت البداية املبكرة مع �أنها مل تتغري ب�شكل
ملحوظ بني حاالت البداية يف الطفولة �أو املراهقة �أو �سن الر�شد .وكان
هناك انت�شار �أكرب للمرا�ضه امل�شرتكة مبر�ض نف�سي �آخر �أو �إدمان لدى
احلاالت التي كانت البداية فيها يف الطفولة باملقارنة مع حاالت البداية
يف املراهقة ( x2=2.67, p=0.07).وكان الفرق ب�سيطً ا بني حاالت
البداية يف الطفولة ويف املراهقة  (x2=24.8, p<0.0001).واختلفت
ن�سب الذهان ب�شكل بارز بني حاالت البداية يف الطفولة ويف املراهقة،
لكن ن�سبة االنت�شار تراجعت يف حاالت البداية املبكرة .بالن�سبة للقيا�س
املركب للحالة الوظيفية لدى الرا�شدين كان هناك خطر �أكرب فى احل�صول
على نتائج وظيفية �ضعيفة يف احلاالت ذات البداية املبكرة مع انت�شار
�أكرب للمر�ض بعد البداية يف الطفولة باملقارنة مع البداية يف املراهقة (x
.)2=31.5, p<0.0001; Table 1

اجلدول الأول :مقارنات بني �أفراد را�شدين م�صابني بالنوع الأول من ا�ضطراب ثنائي القطب كانت البداية لديهم يف الطفولة �أو املراهقة �أو يف �سن الر�شد
مراهقون
()12-18
335
53.1

�أطفال
(>)12
53
34.0

جمموعات �سن البداية
را�شدون
()19-55
980
57.4

احلاالت (عدد)
الن�سبة املئوية للن�ساء
�سن البداية (�سنوات)
169±1.78
7.94±2.03
املتو�سط  ±االنحراف املعياري
)2.00( 16.0
)4.00( 8.00
الو�سيط (املجال بني الربعي)
38.4±11.1
34.1±9.83
العمر احلايل (�سنوات ،املتو�سط  ±االنحراف املعياري)
22.0±11.4
26.2±9.54
�سنوات املر�ض (املتو�سط  ±االنحراف املعياري)
66.3
88.6
تاريخ العائلة العاطفي (*)%
0.68±0.72
1.06±1.71
عدد النوبات يف �سنة (متو�سط±انحراف معياري)*
39.7±35.4
46.9±41.1
معياري)
إنحراف
(متو�سط�±
يف �سنة
املر�ض
 adolescence or adulthoعدد �
Table
1 Comparisons of adult
bipolar-I
disorder
patients
with
أ�شهرonset
in childhood,
86.2
82.9
اال�ست�شفاء ()%
Onset age group
Child
Adult
38.9
16.2
)%(Adolescent
ذهان
)(<12
)(12-18
)(19-55
27.8
27.3
()%
انتحار
حماوالت
)Cases (n
53
335
980
54.1
90.9
*)%( 34.0
مرا�ضه م�شرتكة نف�سية
% women
53.1
57.4
Onset53.8
)age (years
61.6
التعليم ≤ ثانوية ()%
Mean ± SD
7.94±2.03
16.9±1.78
30.2±10.2
44.7
37.0
)%(16.0
الزواج
Median
)(IQR
)8.00 (4.00
)(2.00
)28.0 (13.1
Current
)age (years, mean ± SD
34.1±9.83
38.4±11.1
45.7±12.8
29.2
10.0
إجناب ()%
ال
)Years of illness (mean ± SD
26.2±9.54
22.0±11.4
15.5±10.4
62.0
37.5
االلتحاق بوظيفة ()%
*)Family affective history (%
88.6
66.3
61.6
43.9
*)0.00 (mean ± SD
Episodes/year
اال�ستقاللية (1.06±1.71 )%
0.68±0.72
0.79±0.89
% of months/year
46.9±41.1
33.7±32.7
42.7
)609 ill (mean ± SD
39.7±35.4وظيفية (*)%
�إعاقة
)Ever hospitalized (%
82.9
86.2
81.3
باملقارنة مع حاالت البداية يف املراهقة
خمتلفة ب�شكل وا�ضح16.2بني املر�ضى ذات البداية يف الطفولة
*
*)Ever psychotic (%
38.9
53.5
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Figure 2 Prevalence (%) of family history of affective illness versus onset
ages among 1,665 bipolar-I disorder patients

ال�صورة  :2ن�سبة االنت�شار املئوية لل�سوابق العائلية يف اال�ضطرابات
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ال�سوابق العائلية املر�ضية
تبني وترية اال�ضطرابات العاطفية �أو اال�ضطرابات الناجتة عن الإدمان
بني الأقارب من الدرجة الأولى ارتباطً ا وثيقًا مع �سن البداية ب�شكل عام
(ال�صورة  .)2ارتفعت ن�سبة انت�شار ال�سوابق العائلية بني احلاالت ذات البداية
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30.2±10.2
)13.1( 28.0
45.7±12.8
15.5±10.4
61.6
0.79±0.89
33.7±32.7
81.3
53.5
20.4
57.4
63.1
58.4
38.1
71.8
75.5
30.2

� X2أو F

p

11.6
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59.7
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> 0.0001
0.004
0.02
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004
> 0.0001
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املبكرة ( ،)83.1%وكانت مت�ساوية بني الـ 12والـ� 39سنة (مبتو�سط
 )1.4%±60.7وتراجعت يف احلاالت ذات البداية املت�أخرة �إلى 52.8%
بني  40و� 49سنة و 39.4%بني  50و� 59سنة و 20%بعد ال�ستني.

التحاليل متعددة املتغريات للعوامل املرتبطة ب�سن البداية
ا�ستخدمنا مناذج الرتاجع متعددة املتغريات اخلطية (�سن البداية
الفعلي) واللوج�ستية (البداية املبكرة مقابل البداية بعد بلوغ �سن الر�شد،
والبداية يف الطفولة مقابل البداية يف املراهقة الختبار االرتباط البارز
وامل�ستقل بني عوامل اخرتناها وبني �سن البداية (اجلدول  .)2ما يهمنا
ب�شكل خا�ص هو اختبار الفر�ضية للنتيجة الوظيفية وال�سوابق العائلية،
لكن لي�س كمقيا�س للمرا�ضه العر�ضية (عدد النوبات يف ال�سنة) ،التي ترتبط
ببداية مبكرة .ومت ت�أكيد النظرية من خالل النموذجني .كما مت ت�أييد
االنطباع ب�أن النتائج كانت �أقل �إيجابي ًة وال�سوابق العائلية �أكرث برو ًزا لدى
احلاالت ذات البداية يف الطفولة باملقارنة مع احلاالت ذات البداية يف
املراهقة (اجلدول .)2

مناق�شة
ت�شري النتائج احلالية �إلى �أن عوامل دميوغرافية و�رسيرية ووظيفية
عدة كانت مرتبطة ب�شكل متغاير ب�سن البداية وذلك �ضمن عينة كبرية
عاملية من مر�ضى النوع الأول من اال�ضطراب ثنائي القطب ،بح�سب دليل
وح�رصت نتائج التحليل باملر�ضى الذين
الت�شخي�ص والإح�صاء الرابعُ .
كانت �سن البداية لديهم دون الـ� 55سنة ،ومتت متابعتهم ملدة �سنتني على
الأقل بعد بلوغ �سن الر�شد (≤  )25للحد من الآثار املربكة الناجتة عن عدم
الن�ضوج وق�رص مدة املراقبة ( )36وخطر هو�س ثانوي (.)37

ب�شكل عام� ،أتت قيا�سات املرا�ضه العر�ضية مفاجئة فى ت�شابهها
بني احلاالت التي بد�أت يف املراهقة ويف �سن الر�شد ،فيما كانت النتائج
وا�ضحا يف بع�ض الأحيان
الوظيفية �أف�ضل مع البداية املت�أخرة وكان الفرق
ً
بني البداية يف الطفولة ويف املراهقة.
ارتفعت ن�سبة انت�شار ال�سوابق املرا�ضية العائلية بني احلاالت التي
ب��د�أت يف الطفولة ،وكانت مت�ساوية يف احل��االت التي ب��د�أت بني الـ12
والـ� 40سنة وتراجعت ب�شكل حاد يف مراحل تالية .يف الواقع كان امليل
الرتفاع ال�سوابق العائلية يف احل��االت ذات البدايات املبكرة معروف
( ،)11-4لكن الفرق الوا�ضح بني احلاالت التي بد�أت يف الطفولة ويف
املراهقة من جهة ويف عمر متو�سط �أو متقدم من الأخرى كانت اكت�شافًا
جدي ًدا .و�أكدت النماذج متعددة املتغريات االنطباع ب�أن ال�سوابق العائلية
والنتائج الوظيفية ولي�س العر�ضية كانت مرتبطة بالبداية مبكرة مع درجة
مرا�ضية �أكرب بع�ض ال�شيء وارتفاع خطر العائلة مع البداية يف الطفولة
واملراهقة.
اجل��دول  :2من��اذج الرتاجع متعدد املتغريات :العوامل املرتبطة ب�سن
البداية
العوامل املرتبطة بالبداية املبكرة :االنحدار اللوج�ستي
P
X2
ن�سبة الأرجحية ()CI 95%
العوامل
0.003 8.82
� 1.34( 2.00إلى )2.95
نتائج وظيفية �ضعيفة
0.015 5.86
� 1.20( 1.71إلى )2.43
�سوابق عائلية �أكرث
0.43
0.63
عدد �أكرب من النوبات يف ال�سنة � 0.89( 1.08إلى )1.33
العوامل املرتبطة ببداية يف الطفولة مقابل لبداية يف املراهقة :االنحدار الرتاجعي
P
X2
ن�سبة الأرجحية ()CI 95%
العوامل
0.03
4.51
� 1.08( 2.70إلى )6.77
نتائج وظيفية �ضعيفة
0.04
4.04
� 1.04( 4.65إلى )20.8
�سوابق عائلية �أكرث
0.04
0.63
عدد �أكرب من النوبات يف ال�سنة � 1.05( 4.85إلى )22.4
العوامل املرتبطة بالبداية املبكرة :االنحدار اخلطي
P
T
معامل )CI 95%( ß
العوامل
0.001 3.35
� 1.05( 2.78إلى )4.41
نتائج وظيفية �ضعيفة
0.001 3.20
� 1.01( 2.61إلى )4.21
�سوابق عائلية �أكرث
0.13
عدد �أكرب من النوبات يف ال�سنة � 1.90-( 0.62إلى 1.50 )1.43

جتدر الإ�شارة �إلى �أن النتائج احلالية ت�شري �إلى �أن اال�ضطراب ثنائي
الأبعاد ذات البداية املبكرة قد تكون نتائجه خمتلفة ،حيث تبني �أن احلاالت
ذات البداية يف الطفولة تختلف وتزداد ح ّدي ًة باملقارنة مع احلاالت ذات
البدايات يف املراهقة �أو يف �سنني الر�شد .كما �أثبتت الدرا�سة �أن النتائج
الوظيفية لدى الرا�شدين ت�أثرت �أكرث من القيا�سات العر�ضية �أو ال�رسيرية
بالبداية املبكرة� .إذا كانت هذه االكت�شافات التي تولد الفر�ضيات �صحيحة،
فقد تكون ذات �أهمية �رسيرية ت�شري �إلى �أن �آثار النمو والن�ضوج قد تكون
كبرية ج ًّدا يف احلاالت ذات البدايات املبكرة ،ال�سيما �إذا كانت البداية يف
الطفولة.
من امللفت للنظر �أن الآثار التي لوحظت على �صعيد العجز الوظيفي
ترتبط بالعنا�رص االنزعاجية االكتئابية لال�ضطراب ثنائي القطب الذي
ال تزال ن�سبة انت�شاره مرتفعة ج ًّدا وي�شكل عالجه حتد ًيا ( .)32،38لكن
�شيوعا
تبني �أن حاالت االكتئاب (� )7أو الهو�س/الهو�س اخلفيف (� )39أكرث
ً

أي�ضا
لدى اللذين يعانون من اال�ضطراب ثنائي القطب .وميكن �أن ن�شهد � ً
معرفيا يف حاالت اال�ضطراب ثنائي القطب مما قد ي�ؤدي �إلى النتائج
عج ًزا
ًّ
الوظيفية ال�سلبية التي �شاهدناها واملرتبطة بالبداية املبكرة .مهما كانت
�أ�س�س النتائج ال�ضعيفة مع البداية املبكرة ،نفرت�ض �أنه من املرجح �أن
أخرا يف النمو مرتبط باملرا�ضه.
يكون هناك ت� ً
يبدو مما ورد �أع�لاه �أن نق�ص الإثباتات عن زي��ادة حدية املرا�ضه
العر�ضية بني احلاالت ذات البدايات اجلديدة ملر�ضى يعانون من اال�ضطراب
ثنائي القطب متت متابعتهم ل�سنتني على الأقل بعد بلوغهم �سن الر�شد
بدت غري مت�سقة يف عدد كبري منها ( )4،7،22-24ولكن لي�س مبجملها
( .)26-2وقد تعك�س هذه التباينات اختالفات يف جممل احلاالت ذات
بداية يف الطفولة مقابل احلاالت ذات بداية يف املراهقة .وهناك عن�رص
حمتمل �آخر قد يكون مت�صلاً وهو �أن معظم الدرا�سات حول البداية يف
الطفولة �أو املراهقة اعتمدت على الت�شخي�ص واملر�ضية يف �سن مبكر مع
اختالف يف ت�شخي�ص �أخر بعد بلوغ �سن الر�شد ،وقليلة هذه الدرا�سات التي
�شملت مقارنات مبا�رشة ونظامية حلاالت ذات بداية مبكرة �أو يف مرحلة
الر�شد �أو حاالت ذات بداية يف الطفولة مقابل �أخرى ذات بداية يف املراهقة.
أي�ضا �أن املر�ضى امل�صابني باال�ضطراب ثنائي القطب
( .)4،7،23ويبدو � ً
ذات البداية املبكرة ،ال�سيما يف الطفولة ،يظهرون ت�شخي�صات غري م�ؤكدة
ومييلون �إلى االختالف عن �أ�شكال اال�ضطراب ذات البداية يف �سنوات الر�شد
وذلك بغياب املعامل الوا�ضحة للنوبات �أو مب�سار �رسيع التبدل ع�شوائي
وزمن املر�ض مع ن�سب عالية لل�سمات الذهانية وللمرا�ضه امل�شرتكة التي
ت�شمل ا�ضطرابات مرتبطة بالقلق واالنتباه وال�سلوك والإدمان (،12 ،3 ،2
 .)24 ،23 ،19كل هذه امل�ؤ�رشات لدى الأفراد امل�صابني باال�ضطراب ثنائي
القطب ذات البداية املبكرة تدفع �إلى االفرتا�ض �أن هذا ال�شكل من املر�ض
�أكرث حدية من ال�شكل الذي يبد�أ يف مرحلة الر�شد� .أكانت هذه الفر�ضية
�صحيحة �أم ال ،يبدو من الوا�ضح �أن التعرف املبكر على املر�ض وت�شخي�صه
وحت�سن عالجه ال�سيما يف احل��االت ذات البداية املبكرة �أم��ر �رضوري
( .)7،13-16وقد �أ�شار ما الحظناه �إلى �أن اال�ضطراب ثنائي القطب الذي
يبد�أ يف الطفولة يختلف يف �آثاره ال�رسيرية لي�س فى احلاالت ذات البداية
أي�ضا فى احلاالت التي تبد�أ يف املراهقة ،وال
يف مرحلة الر�شد فح�سب ،بل � ً
تزال هذه الفر�ضية بحاجة ملزيد من التجارب.
ت�شمل قيود هذه الدرا�سة الفروق املحتملة بني مواقع الدرا�سة يف
الأ�ساليب وت�أكيد املرا�ضية مع �سن البداية (با�ستثناء العينات التي مت
اختيارها يف بداية مبكرة يف املواقع الأمريكية) وكانت قيا�سات النتائج
مت�ساوية يف املناطق اجلغرافية .وهناك قيود �أخرى ناجتة عن �أن عوامل
املر�ضية و�سن البداية رجعيان ،مبا يف ذلك احلاجة لال�ستذكار من قبل
املر�ضى �أو العائالت على �سنوات عدة؛ فهذا اال�سرتجاع قد ي�ؤثر ب�شكل
متغري على احلاالت ذات البداية املبكرة .بالإ�ضافة �إلى ذلك كانت بع�ض
القيا�سات (حم��اوالت انتحار ،مرا�ضه م�شرتكة ،ذه��ان) موجودة بن�سب
ن�سبيا مما قد يحد من م�صداقية التقديرات .كما �أن اختيار احلاالت
متدنية ًّ
أي�ضا ،واملر�ضى الذين متت متابعتهم فرتة طويلة قد ال ميثلون غريهم
ي�ؤثر � ً
من املر�ضى الذين مل يكن لدينا نفاذًا �إليهم �أو مل يكونوا متعاونني مع
املتابعة طويلة الأمد بعد العالج.
على الرغم من اجلهود للحد من �أثرها� ،ستبقى هناك �آثار لل�سنوات التي
يكون فيها اخلطر مرتف ًعا �أو يف �سنوات الر�شد .مبا �أن مدة املر�ض كانت �أطول
يف احلاالت ذات البداية املبكرة ،فهذا يعني �أن فرتات التعر�ض الطويلة تزيد
خماطر بع�ض النتائج ال�رسيرية كاال�ست�شفاء ،حماوالت االنتحار ،الذهان،
ا�ضطراب القلق و�أمرا�ض نف�سية م�شرتكة �أخرى �أو اال�ضطرابات الناجتة عن
املجلة العاملية للطب النفسي
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 لكن هذا الأثر قد يحد من نق�ص االرتباط الذي لوحظ بالن�سبة.)الإدمان
 فرتات، بالإ�ضافة �إلى ذلك.لعدد �أكرب من هذه النتائج مع البداية املبكرة
التعر�ض الطويلة مع البداية املبكرة تنتج يف الغالب قيا�سات حمدودة
 �أما العالج فكان.)36( )للمر�ضية بالن�سبة للوقت (كعدد النوبات يف ال�سنة
�رسيريا وغري خا�ضع للرقابة وقد يكون �أثر على املرا�ضه على الأمد الطويل
ًّ
 وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه من �أبرز جوانب الدرا�سة هو �أن.ب�شكل ع�شوائي
معايري الت�شخي�ص بح�سب دليل الت�شخي�ص والإح�صاء الرابع للنوع الأول
من اال�ضطراب ثنائي القطب مت حتديدها يف مرحلة الر�شد لتجنب تعقيد
 وعلى.)41( الت�شخي�ص والعنا�رص غري امل�ؤكدة يف الت�شخي�ص لدى الأطفال
 كانت االكت�شافات امل�سجلة م ّت�سقة يف عدد من،الرغم من القيود املحتملة
.�أ�ساليب التحليل ويف مناطق جغرافية خمتلفة
 ت�شري هذه النتائج �إلى احتمال خا�ص بان تكون العوامل،يف النهاية
أي�ضا ب�شكل تفا�ضلي مع بداية النوع
ً � والنتائج املرتبطة باملر�ض مرتبطة
الأول من اال�ضطراب ثنائي القطب الذي يبد�أ يف الطفولة مقابل احلاالت
 لقد وجدنا عالقة قوية ب�شكل.التي تبد�أ يف املراهقة �أو بعد بلوغ �سن الر�شد
خا�ص بني البداية املبكرة وقيا�سات النتائج االجتماعية والوظيفية مبا
يف ذلك عدم �إيجاد وظيفة �أو عدم اال�ستقاللية يف احلياة �أو عدم الزواج �أو
 فيما كانت معظم قيا�سات املرا�ضه العر�ضية �أقل ارتباطً ا بعمر،الإجناب
أي�ضا انت�شارا مرتف ًعا ب�شكل خا�ص يف ال�سوابق العائلية يف
ً �  ووجدنا.البداية
 �إذا كانت هذه املالحظات �صاحلة وتنطبق.احلاالت التي تبد�أ يف الطفولة
 فهذا يعطي �أهمية �أكرب للبداية املبكرة ال�سيما يف،على درا�سات �أخرى
الطفولة على �صعيد الن�ضوج والنجاح الوظيفي بعد بلوغ �سن الر�شد مع �أثر
 ويدعم الرابط القوي.�أقل على الظواهر العر�ضية لال�ضطراب ثنائي القطب
بني البداية يف الطفولة وال�سوابق العائلية املر�ضية اجلهود امل�ؤدية �إلى
حتديد املجموعات الثانوية ذات النمط الظاهري املهم للدرا�سات اجلينية
 �أما مقارنة البداية املبكرة بالبداية املت�أخرة فتم اقرتاحها.والطبية احليوية
 ت�شجع،أخريا
ً � .)42( لتحديد مو�ضوع دليل الت�شخي�ص والإح�صاء اخلام�س
النتائج احلالية املزيد من الت�شخي�ص والتطوير يف العالجات التي تهدف
ب�شكل خا�ص �إلى احلد من امل�شاكل الوظيفية وت�أخر الن�ضوج بني اليافعني
.امل�صابني باال�ضطراب ثنائي القطب

�شكر
جزئيا من قبل م�ؤ�س�سة برو�س ج �أندر�سون
جرى دعم هذه الدرا�سة
ًّ
و�صندوق ماكلني املانحني من �أجل الأبحاث يف اال�ضطرابات ثنائية
.القطب ومن قبل �صندوق املانحني اخلا�ص بالأبحاث يف لوت�شيو بيني
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تطبيق
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على البحوث الطبية ومن �إيجابيات االختالف الهائل يف الربامج ون�سبة
الإنفاق بني املناطق �إتاحة الفر�صة �أمام االبتكار والبحوث.

نبذة تاريخية
ظهرت حركة ال�صحة النف�سية املجتمعية يف الواليات املتحدة عام
 1963عندما و ّقع الرئي�س جون كينيدي على قانون ال�صحة النف�سية
املجتمعية ( )Community Mental Health Actفظهرت مراكز
ال�صحة النف�سية املجتمعية يف املدن والبلدات املختلفة يف البلد (.)8
تت�ضمن ك ّل م�شاكل
اعتمدت هذه املراكز يف البداية م�س�ؤوليات وا�سعة جداً
ّ
ال�صحة النف�سية والوقاية �إ�ضاف ًة �إلى العالج .ولكن بحلول ال�سبعينيات
قلّلت برامج ال�صحة النف�سية من �أهدافها �إلى معاجلة الأ�شخا�ص الذين
ُ�سببة للعجز و�س ّهلت �إخراج هذه
يعانون من الأمرا�ض الطويلة الأمد وامل ِّ
ال�رشيحة من النا�س من م�ست�شفيات الأمرا�ض النف�سية ودجمهم باملجتمع
( .)deinstitutionalizationومت نقل العديد من امل�صابني بالأمرا�ض
الطويلة الأمد �إلى بيوت جماعية �أو دور متري�ض �أو م�ؤ�س�سات �أخرى �ضمن
املجتمع� ،إ ّال � ّأن فل�سفة �إخراج املر�ضى من م�ست�شفيات الأمرا�ض النف�سية
ت�سببت بتقلي�ص حجم م�ست�شفيات الدولة الكبرية وعدد
ودجمهم باملجتمع ّ
نزالء امل�ست�شفيات ب�شكلٍ ملحوظ فانخف�ض عدد نزالء امل�ست�شفيات النف�سية
العامة الكبرية من �أكرث من � 500ألف �إلى �أق ّل من � 150ألف (.)8
خالل الثمانينيات والت�سعينيات� ،أ ّثرت حركتان �أ�سا�سيتان على رعاية
ال�صحة النف�سية املجتمعية يف الواليات املتحدة ب�شكلٍ كبري �إذ ن�ش�أت حركة
والطب الدليلي وظهرت بعدها
املمار�سة الدليلية من خالل البحوث الفعلية
ّ
بقليل حركة التعايف من خالل جتارب م�ستخدمي �أنظمة ال�صحة النف�سية.

مناذج الرعاية واملمار�سات الدليلية
املطورة من املعهد الوطني
كانت اخلطة الأ�سا�سية للرعاية املجتمعية
َّ
لل�صحة النف�سية ()National Institute of Mental Health
حتت ا�سم برنامج دعم املجتمع والتى متركز على حاالت مدراء حمرتفني
ين�سقون وينظّ مون ك ّل اخلدمات املخ�ص�صة للأ�شخا�ص الذين يعانون
ّ
ثم ظهرت يف
(.)9
املجتمع
يف
ة
وم�ستمر
ة
د
�ا
�
ح
نف�سية
ا�ضطرابات
من
ّ
ّ
ّ
الت�سعينيات والثمانينيات ع ّدة حتديات لرعاية الأ�شخا�ص يف املجتمع
وت�ضمنت امل�شاكل ال�شائعة دمج اخلدمات اخلا�صة ب�أ�صحاب احلاجات
ّ
وا�ستمراريتها والإ�سكان املنا�سب والعبء العائلي والإدمان
ا
تعقيد
الأكرث
ً
ّ
والإي��ذاء والعنف (� .)9أما الحق ًا فظهرت م�شاكل مثل البطالة والتجرمي
والوفاة املبكرة للأ�شخا�ص الذين يعانون من الأمرا�ض النف�سية كم�شاكل
�أ�سا�سية .وتفاقمت ك ّل هذه امل�شاكل بفعل الفقر وتخفي�ض �إعانات ال�سكن
و�إبعاد الأ�شخا�ص الذين يعانون من الأمرا�ض النف�سية �إل��ى املناطق
الداخلية يف املدن التي تعاين من ن�سب عالية من البطالة واجلرائم وجتارة
املخدرات.
���ورت ع��دة من���اذج رع��اي��ة م��ن �أج���ل معاجلة امل�شاكل اخلا�صة
طُ ِّ
بالأ�شخا�ص الذين يعانون من اال�ضطرابات النف�سية احل��ا ّدة والذين
ي�سكنون �ضمن املجتمع ( .)10فمن �أجل مواجهة م�شكلة دمج العناية
وا�ستمراريتها ،ظهرت مناذج العالج املجتمعي احلازم والإدارة املركّ زة
ال�رسيرية للحاالت وغريها� .أما لتلبية احلاجة �إلى الإ�سكان ،فظهرت
و
ّ
مناذج مثل الرعاية بالتب ّني وبرنامج ُنزل فريويذر (Fairweather
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 ،)Lodgeوا�ستمرارية الإقامة ومناذج الإ�سكان الداعمة واملدعومة .كما
التطرق �إلى امل�شاكل الأخرى عرب جمموعة من التدخالت العائلية
جرى
ّ
والعالجات لال�ضطرابات املتزامنة� ،إل��خ ...ودعمت البحوث بع�ض هذه
النماذج فيما ف�شلت �أخرى وبات يتم التعريف بالنماذج املرتكزة على
البحوث باملمار�سات الدليلية وقد ح ّددت عدة من�شورات حكومية ()12 ،11
معينة على �أ ّنها ممار�سات دليلية.
ومنهجية (ّ )15-13
تدخالت ّ
�شكّل الف�شل العام يف تطبيق خدمات فعالة يف �إطار رعاية ال�صحة
النف�سية املجتمعية الروتينية م�صدر قلق �آخر ( .)16عام � ،1997أطلقت
م�ؤ�س�سة روب���رت وود جون�سون (Robert Wood Johnson
 )Foundationو�إدارة الإدم��ان واخلدمات النف�سية (Substance
 )Abuse and Mental Services Administrationوع ّدة
دوائر حكومية معنية بال�صحة النف�سية وم�ؤ�س�سات خا�صة �أخرى حملة
وطنية لتطبيق �ست ممار�سات دليلية حمددة ُاعتربت خدمات �أ�سا�سية
لل�صحة النف�سية املجتمعية وه��ي :الإدارة املنهجية للمداواة والعالج
املجتمعي احلازم والتوظيف املدعوم والرتبية النف�سية العائلية و�إدارة
املر�ض والتعايف والعالج املتكامل لال�ضطرابات املتزامنة ( .)17ومبا
بقوة بالنتائج،
� ّأن البحوث �أظهرت � ّأن احرتام املمار�سات الدليلية مرتبطٌ ّ
�ش ّدد امل�رشوع على مرحلة التنفيذ والد ّقة خاللها .و�أظهرت النتائج �أ ّنه مع
التدريب والإ�رشاف ل�سنة واحدة ،متكّنت معظم الربامج من تطبيق ممار�سات
ا�ستمراريتها (� )19 ،18إ ّال � ّأن مدى تطبيق هذه
دليلية عالية اجلودة وت�أمني
ّ
املمار�سات يختلف اختالف ًا كبرياً بني الوالية والأخرى (.)20

التعايف
ُيق َّدر � ّأن نحو ن�صف الأ�شخا�ص الذين يعانون من الأمرا�ض النف�سية
وامل�ستمرة يف الواليات املتحدة مل يتل ّقوا �أي خدمات �صحة نف�سية
احلا ّدة
ّ
يف ال�سنة الفائتة ويعود ذلك يف �أكرثية الأحيان �إلى رف�ضهم اخلدمات
ممن تل ّقوا خدمات ال�صحة النف�سية عبرّ وا
املتو ّفرة ( .)21كما � ّأن العديد ّ
عن عدم ر�ضاهم عنها .لقد �سجل م�ستخدمو نظام ال�صحة النف�سية (الذين
�سمون باملر�ضى �أو العمالء �أو امل�ستخدمني �أو الناجني) اعرتا�ضات قوية
ُي ّ
على نظام ال�صحة النف�سية املوجود كما �أ ّنهم قالوا � ّإن �أهداف املحرتفني
يف املجال املتم ّثلة فى تثبيت حالة املري�ض ال تتوافق مع تطلّعاتهم نحو
«التعايف» ( )22وهو مفهوم يح ّدده ك ّل فرد ولك ّنه عاد ًة ما ي�شمل فر�ص
احل�صول على العلم والعمل وال�صداقة واحلياة امل�ستقلّة وامل�شاركة يف
ن�شاطات املجتمع ( .)11كما �أ ّنهم طالبوا بدور �أهم يف اتخاذ القرارات
ويف ت�أمني خدمة ال�صحة النف�سية وفى �إزالة الإكراه يف �إطار الإقامة يف
امل�ست�شفى للعالج وو�صف الأدوية ومعاجلة املر�ضى اخلارجيني.
لقد �أ ّثرت حركة التعايف على العديد من التغيرّ ات يف رعاية ال�صحة
النف�سية املجتمعية وتعتنق ع ّدة واليات التعايف على م�ستوى الفل�سفة
واملهمة ح ّتى ولو كانت م�ستويات النجاح بينها متفاوتة يف تطبيق
مبادئها .تتو ّفر خدمات �إعادة الت�أهيل ب�شكلٍ �أو�سع وقد خ ّففت برامج �صحة
نف�سية عديدة من ا�ستخدام تدابري الإكراه مثل العزل والتقييد .هذا وكان �أثر
حركة التعايف يف واليات �أكرب من واليات �أخرى (.)20

�آخر التط ّورات
�سيطرت يف العقد الأول من القرن احلايل حماوالت احل ّد من التكاليف

وت�ضمنت هذه
على رعاية ال�صحة النف�سية املجتمعية يف الواليات املتحدة
ّ
املحاوالت �إدارة الرعاية ال�صحية و�أنظمة اخلدمة مقابل البدل وتدقيقات
برنامج  Medicaidالتي �أ ّدت �إلى مطالبة احلكومة با�ستعادة ماليني
ال��دوالرات .هذا و�أ ّثر الركود االقت�صادي على ميزانيات الدول و�أ ّدى �إلى
دورات عديدة من التخفي�ضات املالية .والقت ن�سبة ال�سكان التي لي�س لديها
�أي ت�أمني وهي  15يف املائة (�أكرث فيمن يعانون من الأمرا�ض النف�سية)
�صعوبة كبرية يف احل�صول على الرعاية ح ّتى الأ�سا�سية منها ( .)23وكانت
تدهور هائل يف رعاية ال�صحة النف�سية املجتمعية
النتيجة ال�صافية لذلك
ٌ
حدي ًة (.)24 ،20 ،11
للأ�شخا�ص الذين يعانون من اال�ضطرابات الأكرث ّ
وم� ّؤخراً منحت ت�رشيعات امل�ساواة و�إ�صالح الرعاية ال�صحية الأمل
فى ح�صول الأ�شخا�ص الذين يعانون من الأمرا�ض النف�سية يف الواليات
املتحدة على الت�أمني ب�شكلٍ �أ�سهل وب� ّأن ا�ضطرابات ال�صحة النف�سية �س ُتعالج
بالطريقة ذاتها التي ُتعالج فيها ا�ضطرابات ال�صحة اجل�سدية .ولكن يبقى
�أن نرى كيف �س ُتف َّعل هذه الت�رشيعات على امتداد العقد الآتي.

نظام رعاية ال�صحة النف�سية املجتمعية يف كندا
يت�شابه الو�ضع بني كندا والواليات املتحدة جلهة حيازة ك ّل مقاطعة
نظام
من مقاطعاتها الع�رش وك ّل �إقليم من �أقاليمها (ال�شمالية) الثالثة على ٍ
خا�ص لرعاية ال�صحة النف�سية :تقع الرعاية ال�صحية لأكرثية ال�سكان حتت
ولكن عوامل عديدة �أ ّدت �إلى ت�شابه كبري
اخت�صا�ص املقاطعات والأقاليمّ .
�إلى ح ّد ما بني �أنظمة رعاية ال�صحة النف�سية املعتمدة يف املقاطعات
وتت�ضمن هذه العوامل الأوجه امل�ؤ�س�ساتية امل�شرتكة بني ك ّل
املختلفة.
ّ
أثري كبري
املقاطعات والقرب من الواليات املتحدة التي كانت لديها ت� ٌ
تطور اخلدمات يف كندا ( )26 ،25بالإ�ضافة �إلى مدفوعات امل�ساواة
على ّ
املُدارة على امل�ستوى الفدرايل من املقاطعات الأغنى �إلى املقاطعات الأفقر
والآليات املختلفة لتبادل املعلومات بني املقاطعات .و ُيالحظ � ّأن م�ستويات
متويل ال�صحة النف�سية للفرد �أكرث ت�شابه ًا بني املقاطعات الكندية منه عرب
مناطق الواليات املتحدة ويعود ذلك جزئي ًا �إلى مدفوعات امل�ساواة ورمبا
�أي�ض ًا �إلى جتان�س �أكرب يف النظرة �إلى املوارد التي يجب تخ�صي�صها لرعاية
الأ�شخا�ص الذين يعانون من الأمرا�ض النف�سية .هذا وي�شكّل الإنفاق على
الرعاية ال�صحية للفرد يف كندا نحو ن�صف ما هو عليه يف احلقيقة يف
الواليات املتحدة وقد �أظهر تقرير حديث �أ ّنه بني عامي  2007و 2008
�شكّل �إجمايل الإنفاق على ال�صحة ال�سلوكية يف كندا  7،2يف املائة من
�إجمايل الإنفاق على الرعاية ال�صحية  ،وينفق لكل فرد فى رعاية ال�صحة
النف�سية للمر�ضى الداخليني وخدمات ال�صحة النف�سية املمنوحة من الأطباء
واملنتجات ال�صيدالنية جمموع يرتاوح بني  156دوالر يف �سا�سكات�شوان
و  240دوالر يف نيو برانزويك (.)27
تت�ضمن الأوج��ه امل�شرتكة يف نظام رعاية ال�صحة النف�سية الكندي
ّ
العنا�رص التالية� :أ) مزيج من اخلدمات القائمة على امل�ؤ�س�سات املمنوحة
من قبل حمرتفني نقابيني ومق ّدمي خدمات �أق ّل تنظيم ًا وغري نقابيني من
التطوعي؛ ب) تغطية �شاملة خلدمات اال�ست�شفاء والأطباء مبا يف
القطاع
ّ
ذلك خدمات مق ِّدمي القطاع التطوعي – ولكن ما من تغطية عامة للأطباء
حر؛ ج) تغطية عامة على الأدوية
النف�سيني الذي يزاولون املهنة ب�شكلٍ ّ
للم�س ّنني ومتل ّقيي امل�ساعدة االجتماعية مع ت�أمني بع�ض املقاطعات
مل�ستويات خمتلفة من التغطية لأ�شخا�ص �آخرين ال يغطّ يهم ت�أمني خا�ص
أطباء ،مبا يف ذلك الأطباء النف�سيني يف
�إ�ضايف على �أ�سا�س التوظيف؛ د) � ّ

امل�ست�شفيات ،تدفع لهم حكومات املقاطعات مبا�رش ًة على �أ�سا�س بدل
مقابل اخلدمة يف �أكرثية الأحيان؛ ه) تق�سيم ت�أمني الرعاية بني املناطق
با�ستثناء مقاطعة �ألبريتا امللحوظ ،مما ي�ؤ ّدي �إلى املزيد من االختالف يف
خدمات ال�صحة النف�سية املجتمعية �ضمن ك ّل مقاطعة.
كما يف الواليات املتحدة ،بد�أ �إخراج املر�ضى من م�ست�شفيات الأمرا�ض
النف�سية ( )deinstitutionalizationيف �أواخر اخلم�سينيات �أو �أوائل
طب النف�س �ضمن امل�ست�شفيات
ال�ستينيات وتلى هذه احلركة تطوير �أق�سام ّ
التطوعي لتقدمي
القطاع
من
العامة .و�رسعان ما ظهر مق ّدمو اخلدمات
ّ
الرعاية املجتمعية �إلى العدد املتزايد من الأ�شخا�ص الذين يعانون من
الأمرا�ض النف�سية احلادة ويعي�شون يف املجتمع .حذت حذو هذا القطاع
طب النف�س وم�ست�شفيات الأمرا�ض النف�سية تدريج ًا مع �إ�ضافة خدمات
�أق�سام ّ
ال�صحة النف�سية املجتمعية �إلى براجمها .كانت هذه العملية بطيئة يف اتباع
طب
احلركة الدليلية مع ت�أخري ُيقا�س بالعقود ،ح ّتى � ّأن عدداً من �أق�سام ّ
النف�س مل يلحق بركب هذه احلركة ح ّتى اليوم .ويبقى النفاذ �إلى املمار�سات
الدليلية يف كندا حمدوداً جداً كما هو احلال يف الواليات املتحدة.
و�أي�ض ًا كما يف الواليات املتحدة ،دار جدال كبري حول حركة التعايف
عمال دعم الأقران يف اخلدمات ال�رسيرية �أكرب كما
يف كندا .وبات ت�ضمني ّ
�سادت تدريجي ًا فكرة �رضورة م�شاركة من عا�شوا جتربة مر�ض نف�سي يف
القرارات الإدارية وم�شاريع البحث التي لها نتائج ت�ؤ ّثر عليهم.
تعوق بع�ض املالمح قدمية العهد �أنظمة رعاية ال�صحة النف�سية
تطور رعاية ال�صحة النف�سية املجتمعية العالية اجلودة �إذ
الكندية من ّ
يتل ّقى �أطباء النف�س الذين ي�ضطلعون بدور �أ�سا�سي لت�أمني رعاية ال�صحة
النف�سية املجتمعية �أجرهم مبا�رش ًة من حكومات املقاطعات ب�شكل م�ستقل
عن نوعية الرعاية التي ي�ؤمنونها ويخ�ضعون ملحا�سبة حمدودة .ويبدو
يف �أكرثية الأحيان � ّأن القواعد النقابية ُ�ص ِّممت حلماية امتيازات الأع�ضاء
خا�ص ًة من لديهم الأقدمية بدل من خدمة حاجات العمالء .هذا وعاد ًة ما
يكون التمويل على الأدوية غري حمدود فيما يكون التمويل على اخلدمات
االجتماعية النف�سية حمدو ٌد جداً.
عام  ،2006وبعد م�شاورات كثيفة� ،أ�صدرت جلنة جمل�س ال�شيوخ
الدائمة املعنية بال�ش�ؤون االجتماعية والعلوم والتكنولوجيا (Standing
Senate Committee on Social Affairs, Science and
 )Technologyتقريراً مهم ًا ر�سم �صور ًة قاطمة لو�ضع خدمات ال�صحة
النف�سية والإدمان يف كندا (� )28إذ مل يتم دمج اخلدمات ب�شكلٍ جيد ومن
ال�صعب �أو حتى امل�ستحيل يف �أغلب الأحيان �أن ي�ستفيد الأ�شخا�ص الذين
يعانون من الأمرا�ض النف�سية ومق ّدمي الرعاية لهم من هذه اخلدمات ب�شكلٍ
ناجح .غالب ًا ما تكون امل�ساكن الالئقة املدعومة �أو الداعمة غري متوفرة
ب�أ�سعار مقبولة �ش�أنها �ش�أن اخلدمات املتكاملة للأ�شخا�ص الذين يعانون
من اال�ضطرابات املتزامنة (املر�ض النف�سي والإدمان) وخدمات التوظيف.
هذا و ُتعترب نوعية الرعاية التي ميكن الو�صول �إليها مثري ًة لل�شكوك وذلك
يف وترية �أعلى مما هو مفرت�ض وت�شكّل و�صمة العار يف هذا الإطار جتربة
�شائعة وم�سببة للعجز.
وبناء على تو�صية �أ�سا�سية يف التقريرّ � ،أ�س�ست احلكومة الفدرالية
ً
ع��ام  2007اللجنة الكندية لل�صحة النف�سية (Mental Health
 )Commission of Canadaالتي يتمحور دورها حول “امل�ساعدة
على بلورة نظام �صحة نف�سية متكامل ي�ضع الأ�شخا�ص املتعاي�شني مع
الأمرا�ض النف�سية حموراً لها» .ومهما كان �أثر هذه اللجنة النهائي على
�سيا�سات وخدمات ال�صحة النف�سية يف املقاطعات والأقاليم املختلفة ،فهي
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قد ح ّفزت عملية ت�شارك للأفكار والآراء مل ي�سبق لها مثيل عرب جمموعة
وا�سعة من اجلهات املعنية يف ك ّل �أنحاء البلد.

درو�س من جمتمع الطب النف�سي يف �أمريكا ال�شمالية من 1960
�إلى 2010
خالل خم�سة عقود من تطوير برامج املجتمع النف�سى يف امريكا
ال�شمالية برز عدد من املفاهيم ال�صارمة وامل�ستدامة .تتعار�ض هذه
املفاهيم مع الكثري من الأفكار العابرة التي مل يتم اعتمادها يف نظام
الرعاية الفعلي .وتت�صل بالبحث ب�شكل غري وثيق لأن التدخالت امل�ستندة
�إلى البحث تف�شل �أحيان ًا يف احل�صول على اهتمام العمالء وموفري الرعاية
وم�سددي الأم��وال .وتعود جذور بع�ض هذه التدخالت �إلى عقود م�ضت
�شهدت فيها منواً ملحوظ ًا من دون احلاجة �إلى قاعدة بحثية وا�سعة.

الرعاية امل�ستندة على اجلماعة
يجب �إحاطة الأ�شخا�ص الذين يعانون �أ�شد الأمرا�ض احلادة والإعاقة
الأكرب وعدداً قلي ًال من �أفراد العائلة �أو املجتمع الذين يدعمونهم باالن�ضمام
يف العالج و�إع��ادة الت�أهيل على امل�ستوى ال�رسيري (� .)29إن الرعاية
اجلماعية هي الطريقة املبا�رشة الأف�ضل ل�ضمان احل�صول على خدمات
م�ستمرة وخدمات �إدماج .يتيح الدعم اجلماعي للعمالء برنامج رعاية طبية
ونف�سية و�إقامة ودعم مادي ومهني وعائلي واجتماعي فردي ومتجان�س
وطويل الأمد مل�ساعدة العميل على حتقيق �أهدافه .برزت هذه املقاربة �أكرث
من  30عام ًا م�ضى خالل تطوير منوذج العالج املجتمعي الت�أكيدي وال
تزال قائمة اليوم.

التعايف
�أدت حركة التعايف �إلى عدد من التداعيات املختلفة على نظام توفري
اخلدمات� :أ) فهي تدعو �إلى م�شاركة وا�سعة لدعم الأقران العاملني �ضمن
�أنواع اخلدمات ذاتها ،يف توفري هذه اخلدمات ويف املجال البحثي منها؛
ب) تركز على خيار والإرادة الذاتية ليتحول تركيز اخلدمات �إلى م�ساعدة
العمالء على حتقيق �أهدافهم ،فيما خ�ص اعتماد طريقتهم اخلا�صة؛ ح)
تتطلب ا�ستبدال املمار�سات الإكراهية بطريقة غري �رضورية ل�صالح
تفاعالت متمر�سة �رسيري ًا ومبتكرة �ضمن �إط��ار ال�رشاكات املحرتمة
والتعاونية املتبادلة؛ د) كما تدعو �إلى متويل برامج يديرها العمالء من
�أنواع خمتلفة والتى قد متلك قاعدة دليل �أ�ضعف لكن تلقى تف�ضيل الكثري
من النا�س الذين يعانون �أمرا�ض نف�سية.

ممار�سات �إعادة الت�أهيل النف�سي واملمار�سات امل�ستندة على
قاعدة �أدلة
مع االنتباه الذي يتم �إعطاءه للأهداف والقيم والتف�ضيالت الفردية،
تزامنت حركة التعايف مع تطورات متوازية فى حقل ال�صحة النف�سية
الذي يعرف ب�إعادة الت�أهيل النف�سي .حددت �إحدى املقاالت التعايف ب�أنه
“التجربة ال�سارية يف �إعادة الت�أهيل” ( .)22وقد بدت القيم (الفرد �أوالً)
والأهداف (الأقلمة الناجحة للجوانب النف�سية لتف�ضيالت الفرد) التي تنادي
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بها هذه احلركة متنا�سقة وتطورت مناهجها ونتائجها وبرزة ممار�سات
م�ستندة على الدليل ( )10حتت رعايتها .هذا ومت ا�ستبدال مقاربات �سابقة
�شبيهة لإعادة الت�أهيل امل�ستندة �إلى العالج النف�سي املطول وبرامج التدريب
مبقاربات حديثة تت�ضمن م�ساعدة العمالء للو�صول �إلى �أهدافهم ب�رسعة من
خالل توفري الدعم الفردي مب�ستوى عالٍ � .أما الأمثلة عن املقاربة احلالية،
فتدعم �إيجاد م�أوى ووظيفة وتعليم وتقوي قدرة الفرد على �إدارة حالته.

دعم الأقران
يظهر الدعم االجتماعي والأدواتي بني الأقران الذين يعانون حاالت
مماثلة تاريخ ًا طوي ًال و�صلب ًا يف �شمال امريكا .مث ًال �شهد برنامج املدمنني
على الكحول جمهويل الهوية منواً متدرج ًا منذ انطالقته يف �أربعينيات
القرن املا�ضي ،ويعقد ماليني املدمنيني اليوم اجتماعات يف املدن
وال�ضواحي والبلدات املختلفة يف املنطقة .انت�رشت برامج الدعم من
الأقران التي جتمع �أ�شخا�ص يعانون ا�ضطرابات نف�سية حادة م�ستمرة على
مدى عقود ( .)30ومتكنت هذه الربامج كما فعل برنامج مدمنني جمهويل
الهوية من احل�صول على الدعم القوي للأ�شخا�ص الذين يعانون ا�ضطراب ًا
نف�سي ًا بد ًال من دعم جتارب ع�شوائية م�ضبوطة .يجد � 10إلى  20%من
مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة هذه اخلدمات ذات فائدة كربى كبديل
�أو جمتمع م�ساند خلدمات ال�صحة النف�سية .وال تزال خدمات دعم الأقران
تتطور �إال �أن املفهوم الذي تقوم عليه ثابت.

النتائج �أالقت�صاديه للإهمال
ت�ستهلك قلة من الأفراد يف نظام خدمات ال�صحة النف�سية ح�صة غري
متنا�سبة من املوارد املكلفة كالرعاية الداخلية وزيارات غرفة الطوارئ
واحلجز و�إلى ما هنالك� .إن توفري رعاية جماعية �شاملة �أمر مكلف ،لكنها
تخفف من املعاناة ال�شخ�صية وهي مل تعد مكلفة وتتفادى التغيريات يف
التكاليف املرتتبة على العائالت واملجتمعات ونظام العدالة اجلنائية
(.)31-33

التطبيق
مع حتديد تعريف ممار�سات م�ستندة على دليل ب�شكل دقيق �أكرث ف�أكرث
وتوفري منوذج ذات �أمانة عالية لها ،جتلّى عدم تنا�سب التدريب املخت�رص
للجبهة الأمامية من الطاقم وقادة املجموعات .يتطلب تطبيق الأمانة
العالية تدريب ًا م�ستمراً و�إ�رشاف ًا من �ستة �أ�شهر �إلى �سنة ،ويحتاج احلفاظ
على نوعية عالية من اخلدمات �إلى �إ�رشاف م�ستمر (.)34-36
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�إلى برامج ذات فاعلية ت�ساعد الأ�شخا�ص الذين يعانون مر�ض ًا نف�سي ًا على
 فم�صدرها النق�ص يف الإرادة ال�سيا�سية وتوفري، �أما خيبة الأمل.التعايف
 غري �أن.م�ستويات التمويل ل�ضمان تنمية هذه الربامج يف �أنحاء البالد
�إ�صالح برامج الرعاية ال�صحية التي بادر بها الرئي�س �أوباما قد تغري هذا
.االجتاه
 ا�ستوردت كندا الكثري من الأفكار من الواليات املتحدة،من ناحيتها
 ويف حني تظهر م�ستويات التمويل توحداً �أكرب مقارنة.يف هذا املجال
 ف�إن الكثري من،  وتكون مالئمة للرعاية اجليدة،مع الواليات الأمريكية
الرتتيبات امل�ؤ�س�ساتية بالإ�ضافة �إلى النق�ص يف الإرادة ال�سيا�سية اجه�ضت
 و�إن االعرتاف الأخري.عملية ادماج املمار�سة احلديثة يف الرعاية الروتينية
من قبل احلكومة الفدرالية وت�أ�سي�س بعثة ال�صحة النف�سية الكندية قد تكون
.هي ال�سبيل �إلى عملية التقدم ال�رسيع
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in Somalia. The number of nurses increased in almost all
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اجلدول � 1سيا�سات ال�صحة النف�سية يف البلدان العربية
البلد
اجلزائر
البحرين
جيبوتي
م�رص
الإمارات
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ليبيا
املغرب
عمان
فل�سطني
ال�صومال
ال�سودان
�سوريا
تون�س
اليمن

�سيا�سة ال�صحة النف�سية
(العام)
نعم (؟)
نعم ()1993
ال
نعم ()1978
نعم (؟)
نعم ()1981
نعم ()1986
نعم ()1957
ال
نعم (؟)
نعم ()1972
نعم ()1992
نعم ()2004
نعم ()1980
نعم ()1989
نعم (؟)
نعم ()1998
نعم ()2001

�سيا�سة معاجلة �سوء ا�ستخدام
املواد (العام)
نعم ()1990
نعم ()1983
ال
نعم ()1986
نعم (؟)
نعم ()1965
نعم ()2000
نعم ()1983
ال
ال
نعم ()1972
نعم ()1999
نعم ()2004
نعم ()1986
نعم ()2000
نعم (؟)
نعم ()1995
نعم ()1993

ت�رشيعات ال�صحة النف�سية
(العام)
نعم ()1998
نعم ()1975
ت�رشيع فرن�سي قدمي
نعم ()2009
نعم ()1981
نعم ()1981
نعم ()2003
ال
ال
نعم ()1975
نعم ()1998
نعم ()1999
نعم ()2004
ال
ال
ال
نعم ()1998
نعم ()1965

برنامج ال�صحة النف�سية
الوطني (العام)
نعم ()2001
نعم ()1989
ال
نعم ()1986
نعم ()1991
نعم ()1987
نعم ()1994
نعم ()1997
نعم ()1987
نعم ()1988
نعم ()1973
نعم ()1990
نعم ()2004
نعم ()1990
نعم ()1989
نعم (؟)
نعم ()1998
نعم ()2001

اجلدول  2موارد ال�صحة النف�سية يف البلدان العربية
عدد الأ�رسًّة النف�سية لكل
� 100,000شخ�ص ن�سمة
البلد
2007
1998
25
14
اجلزائر
33
33.8
البحرين
7
غري متوفر
جيبوتي
13
12.5
م�رص
14
غري متوفر
الإمارات
6.3
7
العراق
15.7
20
الأردن
34
47
الكويت
75
47
لبنان
10
56
ليبيا
7.8
7.6
املغرب
4.9
5.5
عمان
8.8
14.2
فل�سطني
9.7
37.9
قطر
اململكة
11.8
ال�سعوديةالعربية 6.5
4
غري متوفر
ال�صومال
2
0.1
ال�سودان
8
7.8
�سوريا
11.3
9.6
تون�س
18.5
غري متوفر
اليمن

عدد الأطباء النف�سيني لكل
 100,000ن�سمة
2007
1998
2.2
1.1
5
3.7
0
0
0.9
0.9
2
0.9
0.7
0.1
1
1.1
3.1
2.6
2
1.2
0.2
0.3
0.4
غري متوفر
1.4
0.2
0.9
0.8
3.4
0.8
1.1
2.4
0.06
0.5
0.09
0.2
0.5
غري متوفر
1.6
0.8
0.5
0.1

عدد املمر�ضني النف�سيني
لكل  100,000ن�سمة
2007
1998
4.2
1.1
23
13.3
0.2
0
2
2
11
غري متوفر
0.1
0.1
2
0
22.5
16.2
5.03
0.9
0.05
غري متوفر
2.02
غري متوفر
5
0.2
3.4
3.2
10
7.4
6.4
6.3
0.03
0.03
0.2
غري متوفر
0.5
غري متوفر
0.2
3.3
0.09
1.1

الإمارات �إلى  0.09يف اليمن و 0.03يف ال�صومال ،لكل  100,000ن�سمة.
ارتفع عدد املمر�ضني يف �أكرثية البلدان مقارنة مع ا�ستطالع .1998
الأم��ر ذاته يطبق على الأخ�صائيني النف�سيني والعاملني االجتماعيني،
حيث �شهدت كل من البحرين والإمارت والأردن وم�رص والكويت وليبيا
وال�سعودية واليمن (جدول  )2ارتفاع ًا كبرياً.
وقد �شهدت ال�سنوات الأخرية املا�ضية تغريات كربى يف جمال ال�صحة
النف�سية يف البلدان العربية .و�أ�صبحت خدمات ال�صحة النف�سية التي كانت
يف البدء حم�صورة فى ب�ضع م�ست�شفيات كربى تقدم اليوم يف وحدات
خا�صة بالطب النف�سي كمن�ش�آت للأطباء الداخليني واخلارجيني يف

عدد الأخ�صائيني النف�سيني
لكل  100,000ن�سمة
2007
1998
0.2
0.8
0.8
0.5
0
0
0.4
0.3
1
0.9
0.05
غري متوفر
0.6
0.2
1.4
0.9
0.6
1.9
5
0.3
0.03
غري متوفر
0.2
0
1
1.7
1.2
1.4
1
0.5
0
0
0.2
0.01
0
غري متوفر
0.6
0.8
1.2
0.5

عدد العاملني االجتماعيني
لكل  100,000ن�سمة
2007
1998
0.4
0
1.5
1
0
0
0.1
0.09
1.2
0.6
0.2
0.05
2
0.5
0.4
0.4
1.5
0.6
1.5
0.2
007،0
غري متوفر
0.5
0.1
1.1
0.7
10
1.7
2.4
0.9
0.2
0
0.1
0.01
0
غري متوفر
غري متوفر
0
0.04
0.01

امل�ست�شفيات العامة .كما عمدت بع�ض البلدان على تو�سيع مركزية هذه
اخلدمات و�أ�صبحت تتوفر يف م�ست�شفيات املقاطعات والوحدات املت�صلة
ال�صغرى �إلى جانب خدمات ال�صحة الأخ��رى .وبد�أت برامج التدريب يف
ال�صحة النف�سية للأطباء العامني وغري الأطباء والعاملني يف جمال ال�صحة
الذين يوفرون الرعاية ال�صحية الأولية يف عدد كبري من البلدان كجزء من
برامج تعزيز مهارات اخلدمات الداخلية (.)7
على الرغم من �أن �أغلبية البلدان يف املنطقة وافقت على مبد�أ �إدماج
ال�صحة النف�سية �إلى نظام توفري ال�صحة الأولية ،ف�إن الناحية التطبيقية ال
تزال حمدودة .على م�ستوى عاملي ،ال تزال البنية التحتية لل�صحة النف�سية
املجلة العاملية للطب النفسي
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واخلدمات املتعلقة يف معظم البلدان غري كافية وال تلبي احلاجات الكبرية
واملتزايدة.
وتعاين معظم البلدان العربية حالي ًا ن��زاع��ات وح��روب و�إره��اب
وحركات تطرف ،الأمر الذي ي�شكل بذوراً للكثري من اال�ضطرابات ال�سلوكية
والنف�سية.
امل�س �أو ال�شعوذة �أو �صيبة العني على
يف
الثقافية
املعتقدات
ؤثر
وت�
ّ
تف�سري الأعرا�ض النف�سية .يف هذا الإطار ف�إن املالذ الأول لعائالت املر�ضى
النف�سيني ال ترقى حتى �إلى م�ستوى الطبيب العام ،حيث يلج�أ ه�ؤالء �إلى
ال�شافني التقليديني الذين ميلكون �أهمية خا�صة ملا يدعون من ر�ؤية الـ«ما
ورائيات» و«الغيب» .ويغيب التفاعل بني الأطباء وال�شافني التقلديني
يف معظم البلدان العربيةّ � .أم��ا يف الأردن مث ًال فنجد نوع ًا من العالقة
غري الر�سمية �أو املنظمة بينهم .يف حني ي�شكل ه�ؤالء يف ال�سعودية جزءاً
من الطاقم الطبي وي�ستخدمون الإط��ار الديني والتالوة يف �إدارة حالة
املري�ض.
�أخرياً ،تظهر البيانات التي جمعنها �أن العامل العربي يعاين من نق�ص
يف املوازنة املخ�ص�صة لل�صحة والرتبية وهي �أقل من امل�ستويات املو�صى
بها ل�ضمان نوعية حياة �أف�ضل .ويف حني �أن املعلومات حول املوازنة
املخ�ص�صة لل�صحة النف�سية والتي تندرج حتت موازنة ال�صحة العامة يف
بلدان قليلة ،فهي ال تزال �أدنى من النطاق املطلوب لتعزيز اخلدمات يف
جمال ال�صحة النف�سية.
ويبقى �أن امل��وارد الب�رشية يف جمال ال�صحة النف�سية والنق�ص يف
البيانات املت�صلة من قبل الهيئات الر�سمية عامالن ال يتنا�سبان مع
�إجمايل الناجت املحلي يف البلدان العربية .لذا ندعو �إلى تطبيق ال�صحة
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ن�ص يف �سيا�سات الدول العربية لت�صبح
النف�سية يف الرعاية الأولية يف ّ
وملحة على جدول �أعمال ال�سيا�سيني.
�أولوية �رضورية
ّ
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 �إال �أن العامل ال.ركز داروين على عملية اال�صطفاء الطبيعية و�أثر تركيزه هذا ب�شكل كبري على كيفية تبلور العلوم احلية والعلوم الطبية وكيفية العمل بها
 فينادي الفهم احلديث للأمرا�ض �إلى تقدير حوار الأخذ والرد اجلاري بني ت�أثري املحيط من.يزال يقلل من �أهمية �أفكار داروين يف فهم احلاالت النف�سية
Darwin’s emphasis on natural selection has had a transImportant to the understanding of a particular phenotype
جهة وحتمية نظرية تاريخ احلياة من جهة ثانية وعلم البيئة ال�سلوكي الإن�ساين من جهة ثالثة وخ�صائ�ص عمليات التكيف يف خمتلف املراحل ال�شخ�صية
formative influence on how biological and medical sciences is the evolutionary concept of variation. Without variation,
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 لقد تو�صل العلماء الذين يتبعون نظرية التطور،على غرار ما �رشحناه
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دورا يف اال�ضطرابات
�إلى الفكرة القائلة ب�أن تعدد النمط الظاهري قد يلعب ً
النف�سية �أي �أن اجلينات التي ت�ساهم يف زيادة اللياقة البدنية يف جمال
واحد قد حتمل ميزات غري قادرة على التكيف يف جمال �آخر وهذا مفهوم
ظهر بادىء الأمر يف جمال درا�سة ال�شيخوخة (7و .)8وبا�ستطاعتنا اليوم
�أن نربط كل تعدد مناه�ض للنمط الظاهري �إلى جينات منفردة مثل جينة
�شيفرة الكاتيكوالمني ميثيلرتان�سفرياز التي يرتبط �ألي ٌل منها ب�ضعف عمل
الذاكرة وقوة التعاطف يف الآن عينه (.)9
و�إن جمعنا هذه الر�ؤى كلها لوجدنا اجلواب على ال�س�ؤال التايل :ملاذا
أج�ساما تكون عر�ض ًة للمر�ض يف بع�ض احلاالت
�صمم اال�صطفاء الطبيعي �
ً
اخلا�صة ()10؟ بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يبدو لنا الكالم على ال�ضعف الوراثي
ناق�صا� ،إن مل نقل
كالما
ً
من وجهات نظر �أحادية و�شائعة يف علم النف�س ً
مب�سطً ا ،ويتطلب �إعادة �صياغة ت�أخذ بعني االعتبار التفاعالت املعقدة بني
اجلينات والبيئة واملقاي�ضات احلا�صلة بني الظواهر الوظيفية املختلفة.

التعبري عن امل�شاعر
لقد قل�ص علم النف�س املعا�رص الأهمية الوظيفية للم�شاعر املعرب عنها
بطريقة غري لفظية ( )11وهذا تطور م�ؤ�سف لأنه يجعل من علم النف�س
«علما» يعتمد ب�شدة على معايري ذاتية وتقارير �شخ�صية ومعدالت ي�ضعها
ً
الأطباء ،بينما يتجاهل �أن بيولوجيا التفاعل االجتماعي ترتكز على تعابري
الوجه واحلركات ولغة اجل�سد بالتكامل مع التعبري اللغوي� .إال �أن الواقع قد
تكرارا �أن املر�ضى النف�سيني قد يختلفون عن الأفراد غري اخلا�ضعني
برهن
ً
للعالج ال�رسيري من خالل �سلوكهم غري اللغوي و�أن درا�سة ال�سلوك غري
اللغوي قد حتمل يف طياتها معلومات �أكرب عن جتاوب العالج وعن النك�س
مقارن ًة مع املعلومات التي يحملها ال�سلوك املر�ضي النف�سي ( .)12فقد
يرتبط تغيري منط ال�سلوك ،كتقلي�ص تواتر تواجد اجل�سم يف و�ضعيات
دفاعية مثالً ،بتح�سن �رسيري قبل �أن يدرك املري�ض (�أو حتى الطبيب)
هذا التح�سن .والعك�س �صحيح �إذ �إن «ت�رصفات الإزاحة النف�سية» املرتبطة
إنذارا �رسير ًيا ملراقبة تراجع املري�ض �رسيري ًا
بالنزاع التحفيزي قد ت�شكل � ً
حكما �أن هذه الأمناط قد تكون دلي ًال ل�سلوك انتحاري و�شيك .وتفرت�ض
ً
هذه الأمثلة الثالث عن التحليل املعتمد يف منهجية علم ال�سلوك ب�أن �صفة
ال�سلوك يف الظروف ال�رسيرية ال تختلف عن �صفته عند الأفراد الأ�صحاء
�إمنا ما يختلف هو الدرجة� ،أي القوة �أو التواتر �أو عدم التنا�سب مع ال�سياق
(.)13

العالج النف�سي
تت�ضمن ال��ظ��روف البيئية ال�سلوكية ،التي تطورت فيها املعرفة
والعواطف وال�سلوك ،بالإ�ضافة �إلى الطبيعة التكيفية للآليات النف�سية التي
تطورت بهدف �إيجاد احللول مل�شاكل بيولوجية اجتماعية متكررة مثل
التما�س الرعاية من �آخرين يف جمموعة نعنى بها وت�أمني الرعاية لهم،
ومثل ت�شكيل التحالفات التعاونية و�إيجاد �رشيك واحل�صول على مركز
مقبول يف الرتتيب االجتماعي .ونذكر هنا على �سبيل املثال �أن ال�سلوك
املنحرف نحو الي�أ�س يرتبط با�سرتاجتية منحدرة تهدف �إلى تفادي النزاع
دورا رئي�س ًيا يف العديد� ،إن مل
القائم ( .)14وتلعب الآليات النف�سية البديلة ً
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نقل جميع ،اال�ضطرابات النف�سية فى حني �أنها ت�شكل التبلور الواقعي �أو ما
يعرف بالنمط الظاهري ،وهو منط قد يحمل يف طياته مفهوم الدفاع �ضد
�أي خطر يت�صوره الفرد كما يح�صل يف حاالت ا�ضطراب القلق االجتماعي
�أو طقو�س الو�سوا�س القهري �أو �أفكار جنون العظمة (.)15
على هذا الأ�سا�س ،يجدر بالعالج النف�سي �أن ي�ساعد املري�ض على فهم
الركائز البيئية البيولوجية املت�أ�صلة يف �أعرا�ضه املر�ضية والتي يعرب عنها
أي�ضا �أن يحفز
املري�ض من خالل هذه الأعرا�ض .يجدر بالعالج النف�سي � ً
املري�ض على التخلي عن �أي ا�سرتاجتيات �سلوكية �أو دفاعية غري مربحة.
نذكر على �سبيل املثال منهجية حديثة الن�ش�أة ت�سمى بالـ»العالج املرتكز
على التعاطف التي ت�ست�أتي �أفكارها من نظرية التعلق (النظرية الأولى التي
تعتمد على التطور يف درا�سة الأمرا�ض النف�سية والعالج النف�سي) بالإ�ضافة
�إلى موارد �أخرى (16و .)17وتهدف منهجية العالج املرتكز على التعاطف
�إلى تزويد املري�ض ببيئة م�ؤاتية لعالجه ت�ساهم يف تعزيز م�شاعر الدفء
والتفاهم واللطف جتاه نف�سه وجتاه الآخر ،وذلك على �ضوء املتاعب التي
تفر�ضها العواطف واحلوافز املرتكزة على التطور رغم ًا عن هذه العواطف
واحلوافز.
ويقول علم النف�س املطلع على نظرية التطور �إن العالج النف�سي يحتاج
لأن يتغري مع تغري الفرد فيما يتعلق باجلن�س والعمر واالختالفات البيئية
التي ت�شكل الأهداف واحلاجات النف�سية وال�سلوك النف�سي ( .)18بالإ�ضافة
�إل��ى ذل��ك ،تفتح درا�سة التفاعل الوراثي البيئي يف جمال تطور النمط
الظاهري �آفا ًقا َت ِعد ب�إمكانية ا�ستخدام املرونة ال�سلوكية ب�شكل بناء يف
العملية العالجية من �أجل خف�ض الأمل العاطفي وجتنبه .ويتم ذلك عرب
ت�شجيع املري�ض على ا�ستخدام طاقاته بهدف التغيري وعرب �إلقاء ال�ضوء
على �أهمية التطور يف �سلوكه والأعرا�ض التي يعاين منها.

اخلال�صة
لطاملا جتاهل علم النف�س ال�سائد عملية البحث عن فهم علمي متما�سك
و�شامل لال�رضابات النف�سية .ال بل لطاملا ف�شل علم النف�س «البيولوجي»
أي�ضا يف �أخذ نواحي اخلربة الب�رشية و�سلوكياتها التي تكونت يف املا�ضي
� ً
القدمي عند الإن�سان العاقل يف عني االعتبار .فعلى العك�س ،لقد تطورت
النظريات والتطبيقات النف�سية عرب الإ�ستجابة �إلى م�شاكل �إن�سانية �صحية
متعلقة مبرحلة حديثة من تاريخ الإن�سان باملقارنة مع هذا التاريخ الطويل.
وقد �ساهمت الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية والبيئية والعلمية والثقافية
ال�سائدة يف املجتمعات الأجنلو �أوروبية احلديثة يف توجيه الأبحاث املعنية
مب�شاكل ال�شعب ال�صحية نحو الرتكيز على الظواهر الذهنية.
نقرتح هنا �أن نتبع مقاربة داروينية من �أجل دعم م�ساعي �صياغة
الو�سائل الأف�ضل لت�صور الأمرا�ض النف�سية وفهمها .نحن نحتاج �إلى
حتاليل دقيقة عن كيفية ت�أثري البيئة يف املا�ضي واحلا�رض وامل�ستقبل
على ت�شكيل ال�سلوك التكيفي وتقييده ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى ن�شوء م�ؤ�رشات
و�أعرا�ض وا�ستجابات خمتلفة� .أما هذه اال�ستجابات فهي متثل البيانات
التي بنت عليها العلوم احلديثة نظمها بطريقة تتنا�سب والعملية التي ال
تنفك تتكرر منذ تاريخ الإن�سان القدمي (.)19
متكنت الأفكار املتعلقة بنظرية التطور من �أن ت�ضع توقعات قابلة
لالختبار عن �أ�سباب اال�ضطرابات النف�سية وتك�شفها (التاريخ الطبيعي)
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 وذلك بف�ضل ا�ستناد هذه الأفكار على نظرية تاريخ احلياة وعلم،ومعانيها
البيئة ال�سلوكي وعلم ال�سلوك (عدم اللغط مع علم الأعراق الب�رشية) والعلم
 وقد متت يف املا�ضي القريب.النف�سي التطوري وعلم الوراثة التطورية
مث ًال برهنة الت�أثري العميق الذي يحمله ف�صل الولد عن �أمه على الن�شاط
الال�إرادي ونوعية نوم الأطفال احلديثي الوالدة باملقارنة مع م�شاركة الأم
 وقد ينعك�س هذا الت�أثري على قدرة الفرد على التكيف مع،)20( ولدها النوم
.)22( ) ومع التوجهات ال�شخ�صية اخلا�صة مب�سائل التعلق21( ال�ضغوطات
ي�صف هذا املثل حتدي ًدا كيف يجدر بنا درا�سة التفاعل الوراثي البيئي على
.�ضوء القيود التي تفر�ضها عملية التطور على �سلوك الإن�سان
 يحتاج علم ت�صنيف الأمرا�ض النف�سية على الأرجح �إلى �إعادة،أي�ضا
ً �و
ت�صنيف فئاته على �ضوء اخلالفات القائمة اليوم ب�ش�أن كيفية ت�صور
 مع العلم �أن هذه اخلالفات تدور،)23( اال�ضطرابات النف�سية وت�صنيفها
بينما تت�شكل معايري الدليل الت�شخي�صي الإح�صائي اخلام�س لال�ضطرابات
 والت�صنيفDSM 5 النف�سية الذي ت�صدره جمعية الطب النف�سي الأمريكية
 نلفت النظر.ICD الإح�صائي الدويل للأمرا�ض وامل�شاكل املتعلقة بال�صحة
هنا �إلى فوائد درا�سة �إمكانية �إعادة ت�صنيف اال�ضطرابات وفق �أهمية كل
 ذلك عند الأخذ بعني االعتبار عملية،�سلوك يعرب عنه الفرد بطريقة خمتلفة
 لقد.التطور والظروف املتعلقة بالبيئة احلديثة مقارن ًة مع البيئات القدمية
مت ن�رش عدد كبري من الأفكار يف املا�ضي القريب مبا فيها «حتليل اخللل
) �إال25( ») و «الت�صنيف التطوري للحاالت القابلة للعالج24( »امل�ؤذي
 على هذا.)26( �أن كلها ف�شلت يف �أن تعالج م�شكلة االختزال ب�شكل مقنع
 بات من ال�صعب التوفيق بني بع�ض النواحي التاريخية لعلم،الأ�سا�س
 و�ستظهر بع�ض.ت�صنيف الأمرا�ض النف�سية وبع�ض اكت�شافات علم الأع�صاب
امل�صاعب املماثلة عند املبا�رشة لأى حماولة لتطوير �أي نظام للأمرا�ض
 حتتاج �أي، وعلى كل حال.)27( النف�سية يرتكز على ر�ؤى نظرية التطور
حماولة من هذا النوع �إلى حتاليل ي�ضعها باحثون �أ�صحاب خربة يف
.العلوم التطورية االجتماعية كي تكون املحاولة حماول ًة ناجحة
ويبدو �أن قول �أحد الآباء امل�ؤ�س�سون للـ»توليف اجلديد» ثييودو�سيو�س
دوبزان�سكي �إن «ال معنى لأي �شيء يف علم الأحياء �إال على �ضوء نظرية
التطور» هو قولٌ �صحيح كل ال�صحة يف جمال علم الأع�صاب النف�سية �إن
 لقد حان الوقت ال لإعادة.مل نقل يف جمال الطب وعلم الأحياء بالإجمال
النظر يف مثل هذه املقاربة ال�شاملة وح�سب بل لتطبيقها على الأبحاث
.واملمار�سات ال�رسيرية والتعليم الطبي
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Neurophysiology of a possible fundamental deficit
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Figure 1 Schema of Talk/Listen Paradigm and resulting event related potentials from healthy controls and patients with schizophrenia

الر�سم الأول :ر�سم منوذج عن الكالم/ال�سمع واجلهود املتعلقة بالأحداث الناجتة عن �أفراد �أ�صحاء ومر�ضى الف�صام.
tary deficit in schizophrenia patients.

احلركية
امل�صدرة لل
الن�سخة
mechanismsخلل يف
إمكانية حدوث
الأزرار ،برهن
أوامرIf our
measures
of these
elementary
are� reliable,
valid,
and
not
affected
by
antipsychotic
medications,
قبل ال�ضغط على ال��زر وذل��ك على م�ستوى النظام احل�سي اجل�سدي عند
they might represent a major new domain of electrophysioالبيولوجي
التعبري الع�صبي
االختبار �أن
andا .وقد بني
أي�ض
مر�ضى الف�صام �
ً ubiquilogical measurement
sensitive
to a fundamental
tous pathophysiological process in schizophrenia. These
مثل
احلركي
امل�ستوى
على
جندها
أعرا�ض
�
ب
ا
د
حتدي
يرتبط
عن هذا اخللل
ً
electrophysiological signals, reflecting abnormal
feed-forدماغي
مر�ض عرب
مر�ض الف�صام
والالمباالة ( .)10و�
انعدام الإرادة
ward motor-sensory
generateإنcould
aberrant iden circuitry,هو ٌ
tification and experience of the sensory consequences of selfكلها.
ي�ؤثر تقريبا على الأمناط والوظائف واملناطق الدماغية املدرو�سة
ًgenerated actions in schizophrenia. As such, they may un-
derlie the
that
والوظائف may
أعرا�ضgive rise to
the variيدفعنا
aberrantبها،
experiencesاخلا�صة
آلياتها الفا�شلة
متتلك �
ف�إن كانت ال
ety of symptoms characteristic of patients with schizophreبع�ض
وراء
الرئي�سى
ال�سبب
تكون
أ�سا�سية
�
آلية
�
عن
البحث
إلى
فقر الدالئل �
nia, from auditory verbal hallucinations to avolition and
apathy.
Accordingly,
these
االختالالتmeasures
ي�شري
املبكر
نظام النموذج
 electrophysiologicalيف
امللحوظة .نقرتح التايل :اخللل
may serve as novel neurophysiological outcome measures for
آليات
andلهذه ال
قيا�سنا
novelكان
 treatmentsو�إن
مر�ضى الف�صام.
�إلى عجز �أ�سا�سي عند
developing
testing
in schizophrenia.
They
may
also
represent
a
novel
endophenotype
for studies
بالثقة و�صالح وغري مت�أثر بالأدوية امل�ضادة للذهان ،فذلك
الأ�سا�سية جدير
of risk for schizophrenia, as we have shown that people at
أثر
التي تت�
الكهربية
showيف
جديد مهم
ي�شري �إلى جمال
يعني �أنه قد
clinical
high
القيا�ساتrisk for
the illness
N1 suppression
during
مر�ضية ج�سدية �أ�سا�سية موجودة يف كل مكان يف حاالت الف�صام.
بعملية
59
ب�إمكان هذه الإ�شارات الكهربائية اجل�سدية التي تعك�س خل ًال يف دورة ح�سية
ت�شوها يف تعرف النتائج احل�سية لأعمال
حركية ذات �إر�سال مبكر �أن تولد
ً
وليدة الذات واختبارها يف حاالت الف�صام .ولذلك ،ب�إمكان هذه الإ�شارات
30/12/11 09:38
أي�ضا �أن حتمل يف طياتها االختبارات امل�شوهة التي قد تولد اختالفات
� ً
علما �أن هذه الأعرا�ض قد
الف�صام
مر�ضى
خ�صائ�ص
من
هي
أعرا�ض
ل
ا
يف
ً
ترتاوح من الهالو�س ال�سمعية اللفظية �إلى انعدام الإرادة والالمباالة .وعلى
هذا الأ�سا�س ،قد ت�شكل هذه القيا�سات الكهربائية اجل�سدية نتائج جديدة يف
الدرا�سات الع�صبية اجل�سدية وقد ت�ساهم يف تطوير عالجات جديدة ملر�ض

mand to speak (7). Perhaps, deficits in tagging the thought or

وراثية جديدة
�سمات
أي�ضا
ت�شكل
اختبارها .قد
الف�صام ويف
القيا�سات � ً
idea
as coming
هذهfrom self,
and
not deficits
in suppressing
the
experience,
map
onto
auditory
hallucinations.
لدرا�سات عر�ضة الأفراد للإ�صابة بالف�صام �إذ �سبق و�رشحنا �أن الأفراد
Initially, our studies were focused on whether dysfunction
عن�رص الـN1
هم الذين
باملر�ض
dischargeللإ�صابة
عر�ضة �رسير ًيا
الأكرث
يقمعون of
the efference
copy
and corollary
mechanisms
auditory verbal hallucinations. However, in
 couldعند الأفراد
doingا
العن�رص
هذا
يكون
حني
يف
الكالم
فرتات
خالل
يف
aexplainمتو�سطً
“control experiment” with simple button pressing,
 weما ت�ستطيع
وبقدر
.)5(that
باملر�ض
ت�شخي�صهم
أفراد الذين
أ�صحاء ofوال
ال
found
dysfunction
مت of the
efference
copy
the motor
command, preceding the button press, can also be observed
توقعات بداية
هذه القيا�سات �أن ت�سبق بداية الذهان ت�ستطيع �أن حت�سن
in the somatosensory system in patients with schizophrenia,
and its neurobiological
manifestation
selecعليهم بوادر املر�ض.
wasالذين تظهر
shownأفراد
 toعند ال
املر�ض
map onto symptoms in the motor domain, such as avotivelyالدرا�سات قد
لهذه
املماثلة
آلية
ل
ا
الدرا�سات
أن
�
ندرك
أن
�
املهم
من
lition and apathy (10). Schizophrenia is a pan-cerebral illness, affecting
وعند �almost
أع�صابevery
modality,
function,
brain
وبالتايل ب�إمكانها
أجنا�س �أخرى،
علم ال
ترتجمandيف جمال
region studied. While each symptom and function might
الدرا�سات احلية على
 failedيف
 mechanism,ممكنة
وتالعبات غري
encouragesلتدخالت
toأنusتفتح الباب
�
have its own
parsimony
find
an
elemental
mechanism
that
could
be
at
the
root
of
atالإن�سان .على �سبيل املثال ،درا�سات �آلية الن�سخة امل�صدرة املماثلة لتلك
least some of the dysfunctions observed. We suggest that dys functionالتي متلك
علىofاحليوانات
modelقد تطبق
systemالب�رش
أع�لاه على
أجريناها �
التي �
the forward
may reflect
an elemenنظامها الندائي االجتماعي اخلا�ص كغناء الع�صافري والأنظمة الندائية
عند الثدييات غري الب�رشية .ويف مثل هذه االختبارات ،قد تنتج ا�ضطرابات
النواقل الع�صبية املعنية مبر�ض الف�صام منطً ا من التوقيع الع�صبي للآلية
التي ت�شبه النمط امللحوظ عند مر�ضى الف�صام الذين يعانون من الهلو�سة.
58_60.indd 59

�شكر وتقدير

وبف�ضل تربعات املعهد الوطني لل�صحة النف�سية VA Merit
)� Review (J.M. Fordأُجنز هذا العمل بدعم من
(T32 )National Institute of Mental Health
املجلة العاملية للطب النفسي

61

responsiveness during talking and listening: early illness
schizophrenia and patients at clinical high-risk for
psychosis. Schizophr Bull (in press).
6. Ford JM, Mathalon DH, Heinks T et al. Neurophysiological
evidence of corollary discharge dysfunction in
schizophrenia. Am J Psychiatry 2001;158:2069-71.
7. Ford JM, Roach BJ, Faustman WO et al. Synch before
you speak: auditory hallucinations in schizophrenia. Am
J Psychiatry 2007;164: 458-66.
8. Ford JM, Gray M, Faustman WO et al. Dissecting
corollary discharge dysfunction in schizophrenia.
Psychophysiology 2007;44: 522-9.
9. Heinks-Maldonado TH, Mathalon DH, Houde JF et
al. Relationship of imprecise corollary discharge in
schizophrenia to auditory hallucinations. Arch Gen
Psychiatry 2007;64:286-96.
10. Ford JM, Roach BJ, Faustman WO et al. Out-of-synch and
out-ofsorts: dysfunction of motor-sensory communication
in schizophrenia. Biol Psychiatry 2008;63:736-43.

 وK02 MH067967 ) وPerez .V( MH089920
MH076989 (D.H.  وR01 MH58262 (J.M. Ford)
Mathalon)
 من1 مت احل�صول على الإذن لإع��ادة �إنتاج عنا�رص من ال�صورة
.Schizophrenia Bulletin

املراجع

1. Crapse TB, Sommer MA. Corollary discharge across the
animal kingdom. Nat Rev Neurosci 2008;9:587-600.
2. Feinberg I. Efference copy and corollary discharge:
implications for thinking and its disorders. Schizophr
Bull 1978;4:636-40.
3. Frith CD. The positive and negative symptoms of
schizophrenia reflect impairments in the perception and
initiation of action. Psychol Med 1987;17:631-48.
4. Ford JM, Roach BJ, Mathalon DH. How to assess the
corollary discharge in humans using non-invasive
neurophysiological
methods.
Nature
Protocols
2010;5:1160-8.
5. Perez VB, Ford JM, Roach BJ et al. Auditory cortex

املجلة العاملية للطب النفسي

62

مراسالت

عزيزي احملرر،
و�صمة العار حاجز يقطع على ال�شفاء والتعايف من اال�ضطراب النف�سي
طريقهما .علم املحامون هذه احلقيقة ملا يزيد عن القرن ودافعوا عنها
�أمام اجلماهري بطالقة تامة وكانوا يقنعون اجلماهري يف معظم الأوقات.
مل ين�ضم �أطباء النف�س �إلى هذا اجلدل القائم �إال يف وقت الحق ال�سيما يف
ال�سنوات اخلم�سة ع�رشة الأخرية مما �أعطى الطب والعلوم �سلطة ملواجهة
الظلم واملطالبة بالعدل .ولكن وللأ�سف ،غالب ًا ما كانت الأبحاث تبيّ
�أطباء النف�س القدامى ،وغريهم من م��زودي خدمات ال�صحة النف�سية،
ي�ضافون �إل��ى و�صمة العار من املر�ض النف�سي عرب ت�أييدهم ملفاهيم
�ضعيفة �إلى حد بعيد وحتتاج لإ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي عليها .وعلى �ضوء
ما �سبق وقيل ،فر�ضت منذ وقت لي�س بالبعيد وحدة خا�صة بـاجلمعية
العاملية للطب النف�سي و�صمة عار اختربها �أطباء النف�س كمجال �آخر من
احلكم امل�سبق والتمييز (� .)1أ�شار التقرير �إلى «العواقب ال�شائنة» الناجتة
يقو�ض حاجات الطالب
عن و�صمة العار الناجتة عن �أطباء النف�س مما ّ
واملقيمني �إلى التدريب ويقل�ص النفوذ املهني وي�ؤثر على الرواتب اجليدة
ويحد من املوارد املتاحة .ون�شعر � ّأن �إعطاء الأولوية لو�صمة العار الناجتة
عن ر�ؤية الطبيب النف�سي يقلل من قيمة ال�سلطة الأخالقية التي يتمتع بها
الطبيب يف حجة تغيب عنها هذه ال�سلطة ب�شكل ملحوظ .يف �أف�ضل احلاالت،
�إن و�صمة العار الناجتة عن ر�ؤية الطبيب النف�سي ت�شتت االنتباه عن �أ�سا�س
الظلم �أال وهو �رضر هذه الو�صمة على النا�س الذين يعانون من �أمرا�ض
نف�سية خطرية .ويف �أ�سو�أ احلاالت ،ت�شوه دور الطبيب النف�سي يف الرتويج
لل�شفاء والتعايف.
يف التعريف الذي �أعطاه كل من لينك وفيالن ( ،)2ي�شار �إلى � ّأن فقدان
القوة واملكانة عامالن �أوليان ي�سبقا و�صمة العارّ � .إن الأ�شخا�ص الذين
ي�شار �إليهم باملر�ضى النف�سيني ي�شعرون بالعار واخلزي وال يحظون �إال
بالقليل من الفر�ص ب�سبب املواطنني يف املجتمع .ويكونون مبعظمهم
عاجزين عن العمل �أو العي�ش با�ستقاللية �أو بناء العالقات �أو التمتع
بال�صحة �إلى �أق�صى احلدود .لعل �أطباء النف�س يعانون من �شعور بفقدان
املكانة �أي�ض ًا ناجت ب�شكل خا�ص عن ال�سلوك املتعايل الذين يجدونه من
زمالئهم يف جمال الطب .ولكن ال�رضر عليهم يبقى حمدوداً ج ّداً باملقارنة
مع ما يعاين منه من هم مو�ضوع و�صمة العار بالفعل .فلننظر �إلى مثالني
تاريخيني .بقي الأ�شخا�ص امل�صابون مبر�ض اجلذام يتعر�ضون للمالحقة
ويطردون من منازلهم لين�ضموا �إلى جماعات منعزلة مو�صومة بالعار
واحل��رم��ان .غالب ًا ما تقدم الأ�شخا�ص ال�صاحلون لالهتمام والعناية
بامل�صابني مبر�ض اجلذام ليجدوا �أنف�سهم يف نهاية املطاف يعانون من
اخلزي نف�سه الذي يع ّذب امل�صابني باملر�ض.
ومن جهة ثانية� ،شكلت �أول � 250سنة من تاريخ �أوروبا العامل اجلديد
فرتة مت فيها ا�ستعباد الإفريقيني .حتدث القوقازيون من �أ�صحاب ال�ضمري
عن هذا الوباء الأخالقي �إذ كان بع�ضهم يعمل يف �سكك احلديد حتت الأر�ض
ويقدمون الطعام وامل�أوى للعبيد الفارين �إلى ال�شمال .واجه داعمو احلرية
خطر التعر�ض لل�سجن �أو االعتقال �أو الغ�ضب القاتل الذي كان ميلأ قلوب
اجلريان .من ال�صعب الرتكيز على التمييز غري العادل الذي عانى منه مقدمو

العناية ملر�ضى اجل��ذام �أو املدافعون عن احلرية يف �سكك احلديد حتت
الأر�ض باعتباره �إلهاء غري مقبول.
لعل املقارنة التي قمنا بها مقارنة مبالغ فيها .ولكن ا�ستخدام و�صمة
العار الناجتة عن املر�ض النف�سي لو�صف حمن طب النف�س �أمر ميكن �أن
يكون مبالغ فيه �أي�ضاً .ميكن لو�صمة العار الناجتة عن ر�ؤي��ة الطبيب
النف�سي �أن حتظى ب�شيء من ال�رشعية �إن حظيت بدعم املحامني الذين
يعانون من �أمرا�ض نف�سية خطرية وهم الذين يحتلون الطليعة يف جمال
حماربة و�صمة العار� .إنها م�س�ألة جتريبية مثرية لالهتمام حتتاج �إلى
درا�سة من دون �أدنى �شك .نفرت�ض � ّأن معظم من هم يف هذه املجموعة قد
ال يتفقون مع برنامج و�صمة العار الناجتة عن ر�ؤية الطبيب النف�سي.
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مركز ال�صحة النف�سية العامة ،النم�سا
2
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عزيزي املحرر،
�أ�شكرك لأنك �أحتت لنا ر�ؤية ر�سالة ب .كوريغان و م �.أنغرماير.
نرى �أن ّ التوجيه نحو حماربة و�صمة العار الناجتة عن علم النف�س
و�أطباء النف�س ) (1يجب �أن يكون �ضمن �إطار ن�شاطات اجلمعية العاملية
للطب النف�سي املتعلقة بو�صمة العار .لقد نفذت اجلمعية العاملية للطب
النف�سي �أكرب م�رشوع تعاون دويل �ضد و�صمة العار الناجتة عن مر�ض
نف�سي ) (2وقد �أنتج امل�رشوع حركة معادية لو�صمة العار يف  18بلدا ًمن
�إفريقيا و�أمريكا ال�شمالية واجلنوبية و�آ�سيا و�أوروبا .وال تزال الفرق التي
�شاركت يف امل�رشوع تعمل مع ًا وهدفها تقلي�ص و�صمة العار الناجتة عن
املر�ض النف�سي ومن و�صم الأ�شخا�ص الذين يعانون من هذه الأمرا�ض.
� ّإن اجلمعية العاملية للطب النف�سي املقتنعة ب�أهمية هذا العمل قد
علمي ًا يعالج و�صمة العار وقدمت الرعاية لأربع
ا�ستحدثت �أي�ض ًا ق�سم ًا
ّ
م�ؤمترات مهمة (يف اليبزيغ وكوينزتاون وا�سطنبول ولندن) وقد �ضمت
امل��ؤمت��رات باحثني و�أع�ضاء من منظمات م�ستخدمي ومقدمي رعاية
و�صانعي القرار يف ال�صحة وممار�سي الطب وطب النف�س� .أنتجت برامج
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اجلمعية العاملية للطب النف�سي العديد من الإ�صدارات التي تعالج جوانب
متنوعة من و�صمة العار وكيفية تقلي�صها .وقد �ضمت م�ؤمترات اجلمعية
العاملية للطب النف�سي على مر العقدين االثنني الأخريين وعلى �شكل م�ستمر
ندوات وغريها من الفاعليات التي تعالج و�صمة العار و�سبل تقلي�صها.
ومن �أجل ا�ستكمال هذه الن�شاطات �أدخلت اجلمعية العاملية للطب
النف�سي م�رشوع ًا يعالج و�صمة العار الناجتة عن الطب النف�سي يف خطة
عملها لل�سنوات  2011-2008و�أدت بالتايل �إلى �إن�شاء وحدة خا�صة
طُ لب منها �إنتاج مبادئ توجيهية قد ت�ساعد على تقلي�ص و�صمة العار
التي تطبع علم النف�س و�أطباء النف�س .و� ّإن تقلي�ص امتداد و�صمة العار
الناجتة عن املر�ض النف�سي عن ال متتد للطب النف�سي ب�صفته مهنة وخدمة
من �ش�أنه زيادة اهتمام التالميذ يف مهن جمال ال�صحة يف الطب النف�سي
ورد اعتبار لهذه املهنة كما يقول ب .كوريغان و م� .أنغرماير .والأهم �أن
تقلي�ص امتداد و�صمة العار على الطب النف�سي من �ش�أنه �أي�ض ًا عدم رغبة
الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض نف�سية يف اللجوء �إلى خدمات طبيب نف�سي
مما �سي�ساهم ب�شكل ملحوظ يف قوة �أطباء النف�س وغريهم من اخت�صا�صيي
ال�صحة النف�سية للدفاع عن حاجات الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أمرا�ض
نف�سية وال�سعي لإعطاء برامج ال�صحة النف�سية �أولوية �أعلى يف خطط ال�صحة
الوطنية.

�ساعد كل من ب .كوريغان و م� .أنغرماير اجلمعية العاملية للطب
النف�سي يف معركتها لتقلي�ص و�صمة العار الناجتة عن الأمرا�ض النف�سية
وعواقبها .ون�أمل �أن تتمكن اجلمعية العاملية للطب النف�سي من االعتماد
على تعاونهما امل�ستمر يف كل ن�شاطاتها ملحاربة و�صمة العار ال�سيما تلك
التي من �ش�أنها حت�سني �صورة الطب النف�سي و�أطباء النف�س.
نورمان �سارتوريو�س ،1بالنيابة عن الوحدة اخلا�صة لـلجمعية
العاملية للطب النف�سي التي عقدت اجتماعاً للتو�صية باتخاذ تدابري من
�ش�أنها تقلي�ص و�صمة عار الطب النف�سي و�أطباء النف�س
 1جمعية حت�سني برامج ال�صحة النف�سية ،جنيف� ،سوي�رسا
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ت�صحيح خط�أ مطبعي
مت لفت انتباهنا �إلى خط�أ وقائعي ورد يف ال�صورة  1من املقالة بعنوان «التوقع والوقاية من مر�ض الف�صام :ما الذي مت التو�صل �إليه وما هي اخلطوات
التالية؟» من كلو�سرتكوتر و�آخرون الذي مت ن�رشه يف عدد عامل الطب النف�سي بتاريخ �أكتوبر  .2011وجتدر الإ�شارة �إلى � ّأن هذا اخلط�أ كان موجوداً �أ�ص ًال
يف املخطوطة التي مت تقدميها واخلط�أ يف اخت�صار الكلمة � Late At-Risk of Psychosis Stateإذ � ّأن االخت�صار لي�س  ERPSبل .LRPS
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املقاالت واملستندات املتوفرة على املوقع االلكتروني اخلاص باجلمعية العاملية للطب النفسي
تتوفر على امل��وق��ع االل��ك�تروين اخلا�ص
باجلمعية العاملية للطب النف�سي مقاالت عديدة
تهم الأطباء والباحثون واملعلمون العاملون يف
جمال الطب النف�سي وال�صحة النف�سية .وعنوان
املوقع هوorg.wpanet.www :
لقد �أ�صدرت اجلمعية العاملية للطب النف�سي
يف الثالثية املا�ضية �أرب��ع مقاالت توجيهية
تتوفر على املوقع االلكرتوين يف لغات متعددة.
ت��ع��ال��ج ه���ذه امل��ق��االت اخل��ط��وات واحل��واج��ز
والأخطاء التي يجب تفاديها عند تطبيق العناية
بال�صحة النف�سية يف املجتمع ( )1وكيفية
حماربة و�صمة العار فى الطب النف�سي و�أطباء
النف�س ( )2وال�صحة النف�سية والعناية بال�صحة
النف�سية لدى املهاجرين ( )3وحماية وتعزيز
ال�صحة النف�سية عند �أوالد الأ�شخا�ص الذين
يعانون من ا�ضطرابات نف�سية خطرية (.)4
ومت �إ�صدار ثالث جمموعات من ال�رشائح
تعالج التمييز ،وعلم الأوبئة ،واملرا�ضة ،اجلوانب
الثقافية ،والتكاليف الطبية و�إدارة االعتالل
امل�شرتك من االكتئاب مع مر�ض ال�سكري ومر�ض
القلب وال����سرط��ان .تتوفر ه��ذه ال�رشائح على
املوقع االلكرتوين اخلا�ص باجلمعية العاملية
للطب النف�سي ويف  18لغة خمتلفة.
�أع ّدت اجلمعية العاملية للطب النف�سي وحدة
تعليمية حول الأمرا�ض اجل�سدية لدى املر�ضى
الذين يعانون من ا�ضطرابات نف�سية خطرية
( )5.6والوحدة متوفرة على املوقع االلكرتوين
يف لغات خمتلفة .ومت ن�رش جمموعتني من
ال�رشائح املبنية على هذه الوحدات التعليمية
على املوقع االلكرتوين.
�أ�صدرت جلنة الأخ�لاق اخلا�صة باجلمعية
العاملية للطب النف�سي جمموعة من التو�صيات
ح��ول العالقات التي تربط الأط��ب��اء النف�سيني
وتنظيمات العناية بال�صحة العاملة يف جمال
الطب النف�سي وم�ؤ�س�سات الطب النف�سي العاملة يف
�صناعة الأدوية ( .)7و�أعدت وحدة خا�صة عاملية
جمموعة م��ن التو�صيات اخلا�صة باجلمعية
العاملية للطب النف�سي حول املمار�سات الف�ضلى
يف العمل م��ع م�ستخدمي اخل��دم��ات ومقدمي
العناية للعائلة ( .)8و�أعدت وحدة خا�صة �أخرى
خا�ص ًا باجلمعية العاملية للطب النف�سي
منوذج ًا ّ
للدرا�سة اجلامعية والدرا�سة العليا يف الطب
النف�سي وال�صحة النف�سية .ومت �إجراء ا�ستطالعني
للر�أي بالتعاون مع املجتمعات الأع�ضاء يف
املنظمة العاملية لل�صحة النف�سية يف حماولة
ال�ستك�شاف الآراء ح��ول املوا�ضيع املختلفة
املتعلقة بالت�شخي�ص وت�صنيف اال�ضطرابات
النف�سية ( )9واال�سرتاتيجيات للحد من الفجوة
يف معاجلة اال�ضطرابات النف�سية ( .)10مت �إعداد
العديد من املقاالت وامل�ستندات من قبل جمل�س
الأطباء النف�سيني يف �أول امل�سار التابع للمنظمة
العاملية لل�صحة النف�سية ( .)11-13مت تزويد

التقارير ح��ول الن�شاطات املختلفة التي يتم
تنفيذها �ضمن برنامج الكوارث اخلا�ص باملنظمة
العاملية لل�صحة النف�سية ( .)14-17تتوفر هذه
امل�ستندات كلها على املوقع االلكرتوين.
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اﻹدارة الجديدة للجمعية العالمية للطب النفسي
كنتيجة لالنتخابات التي متت يف بوين�س �آير�س
يف � 21سبتمرب �أثناء انعقاد اجلمعية العامة،
�أتت تركيبة اللجنة التنفيذية اجلديدة للجمعية
العاملية للطب النف�سي كالآتي:
ال��رئ��ي�����س :ب��ي��درو روي���ث (ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية)
نائب الرئي�س :دين�ش بوغرا (اململكة املتحدة)
الأمني العام :ليفينت كواي (تركيا)
�أم�ي�ن ال�����ش���ؤون امل��ال��ي��ة :ت�سويو�شي �أكياما
(اليابان)

�أمني االجتماعات وامل�ؤمترات العلمية :طارق
عكا�شه (م�رص)
�أمني التعليم� :إدغارد �إ .بيلفور (فنزويال)
�أم�ين املطبوعات العلمية :مي�شال ب .ريبا
(الواليات املتحدة الأمريكية)
�أم�ين ال�شعب العلمية� :أف���زال جافد (اململكة
املتحدة)
جاءت تركيبة جمل�س اجلمعية كالآتي:
املنطقة ( 1كندا) :دونا �إ� .ستيوارت (كندا)
املنطقة ( 2الواليات املتحدة الأمريكية) :جون
املجلة العاملية للطب النفسي
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�س .مكنتاير (الواليات املتحدة الأمريكية)
املنطقة ( 3املك�سيك و�أمريكا الو�سطى والكريبي):
موري�سيو �أ� .سان�شيز (نيكاراغوا)
املنطقة �( 4شمايل و�أمريكا اجلنوبية) :فابريزيو
دلغادو كامبودونيكو (الإكوادور)
املنطقة ( 5جنوبي جنوب �أم��ري��ك��ا) :جوزيه
جرالدو فرينيت تابوردا (الربازيل)
املنطقة �( 6أوروبا الغربية) :ليندا غا�سك (اململكة
املتحدة)
املنطقة �( 7أوروب��ا ال�شمالية) :هرنيك والربغ
(ال�سويد)
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املنطقة �( 8أوروب���ا اجلنوبية) :ميكال رونكا
بينا�سار (ا�سبانيا)
املنطقة �( 9أوروب���ا الو�سطى) :ج�يري رابو�ش
(اجلمهورية الت�شيكية)
املنطقة �( 10أوروب��ا ال�رشقية) :برت موروزوف
(رو�سيا)
املنطقة �( 11إفريقيا ال�شمالية) :ادري�س م�ساوي
(املغرب)
املنطقة ( 12ال�رشق الأو���س��ط) :وليد �رسحان
(الأردن)
املنطقة �( 13إفريقيا العربية والو�سطى) :جوزيف

ع�ضيمي (نيجرييا)
املنطقة �( 14إفريقيا اجلنوبية وال�رشقية):
�سولومون راتاميان (�إفريقيا اجلنوبية)
املنطقة �( 15آ�سيا الغربية والو�سطى) :ال�شيخ
�أحمد جليلي (�إيران)
امل��ن��ط��ق��ة �( 16آ���س��ي��ا اجل��ن��وب��ي��ة) :مانيكام
ثريونافوكارا�سو (الهند)
املنطقة �( 17آ���س��ي��ا ال����شرق��ي��ة) :م�ين �سو يل
(جمهورية كوريا)
املنطقة �( 18أ���س�ترال��ي��ا وال��ه��ادي اجلنوبي):
فران�سي�س �أغنو (نيوزيلندا)
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