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في مجال الصحة النفسية  اضطراب أالسبرجرليس هناك اضطراب يثير الجدل هذه االيام مثل        
هناك من العاملين في الصحة النفسية الذي يعرف نفسه أخصائياً بتشخيص هذا المرض، و .  للبالغين

 .القليل منهم تجاوز ذلك و شكل موقعاً الكترونياً للمصابين بهذا االضطراب
ة استعمال هذا ولكن هناك ايضاً مجموعة من العاملين في الصحة النفسية من ال يكتم غيظه من كثر

  .التشخيص و يعتبره مصطلحاً خالياً من اي معنى
 

على ضوء اعاله يمكن القول بان هناك استقطاباً في اآلراء حول تشخيص هذا االضطراب، و      
بال جدال ليس هناك عالج لهذا االضطراب، و هي حقيقة يجب ان . معناه، و األسوأ من ذلك عالجه

 .سيال يتغافل عنها الطبيب النف
 

 :مصادر االحالة الى الطبيب النفسي
هناك الكثير من االفراد الذين يقضون ساعات متعددة : تشخيص تم تحميله عبر االنترنت 1

يومياً يتنقلون من موقع الى أخر، و من خالل هذه الفعالية يتوصل الفرد صدفة الى هذا 
مراجعة طبية نفسية  تنصح جميع المواقع. المصطلح و يعتقد بانه مصاب بهذا االضطراب

 .للحصول على التشخيص، و بعدها تبدأ رحلة المريض من طبيب الى أخر
هناك الكثير من عائالت المرضى المصابين بأمراض ذهانيه و : عائلة المريض نفسياً 2

بالتحديد الشيزوفرانيا الذين لديهم تنافر فكري حول اصابة ابنهم بهذا المرض، و تراهم في 
هذا السعي لتفسير الحالة الطبية النفسية قد . ول على تشخيص بديلسعي مستمر للحص

 .يستمر عدة سنوات، و تراه أكثر شيوعاً في الحاالت المزمنة من عمر مبكر
هناك العديد من المرضى الذين تم تشخيصهم : تشخيص بديل الضطرابات الشخصية 3

هم بالوصول الى باضطرابات الشخصية الذي يبحثون عن تشخيص بديل و تنتهي رحلت
هذا المصدر للتحويل تراه أكثر شيوعاً في االفراد المصابين . اضطراب أالسبرجر صدفة

باضطراب الشخصية الحدية من الشخصيات االخرى، و خاصة في العائالت الميسورة 
 .مادياً

يتم احالة بعض االفراد الى الطب النفسي عن طريق االدعاء العام او  :مصادر قانونية 4
يتم القاء القبض . الدفاع في قضايا زيارة مواقع اباحية متطرفة تعتبر خارجة عن القانون

على هؤالء االفراد بعد مراقبتهم من رجال الشرطة لفترة و يتم ضبط تحميلهم لصور 
 .جنسية اباحية لألطفال

 . قد تتم احالة مريض نفسي من طبيب الى أخر لتوضيح التشخيص الطبي :مصادر طبية 5
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 :متالزمة أالسبرجر
 :ان متالزمة أالسبرجر مفهوم غربي يتميز بثالثة ابعاد نفسية سلوكية و هي

 .اختالل في التفاعالت االجتماعية 1
 .اهتمام محدود بفعالية شخصية 2
 .التوحدسلوكيات تختلف عن ما هو مألوف في مرض  3

و اطلق عليه اوالً  Hans Aspergerالطبيب النمساوي هانز آسبرجر   1وصف هذا االضطراب 
مشيراً الى ان هذا االضطراب ما هو اال Autistic Psychopathy  السايكوباثية التوحدية

دخل هذا المفهوم بهدوء في الطب النفسي في . اضطراب شخصية مستقر يتميز بالعزلة االجتماعية
لكي . من القرن الماضي و لكنه لم يكن معروفاً في البالد الناطقة باللغة االنكليزية 1944 عام

  :نتصور متالزمة االسبرجر ال بد من االطالع على حالة سريرية كاالتي
 

������ �
��:  ��&�د % ا���!� و ا�!��#" 	" ا�!��، ا�

 ��% ا���2ة و ا�!�ق، 0 /.-ر, ا	م ا*�	ت ا�)��� ا���'

 �� �!� =�-ى وا��;7 	" آ:�ة ا9!8ا�7 و �6ا��  323ً	3

 . ا?-ار,ً�(	 79�E ا���#D ا�BC اAو@ �F�; نآ

��8و&�ا9��� . �!� H���'" ا�	ج �J و Kت ذ�2Mأ N�# O

P�� . �MQM ا�

      A و ،���� D#�U 7� "�# O	�Tب % ا��ا/R ا��!�

#8ءه-ا#ت �-ى ا�-�P ��را�� � % . ا��ًT&-�	 نآ

�T#�3 �!	X RJدرا��7 و د . N'Tا� ��Yم 9)�7 ر3 �!�

#8ء و \-ل اZ درا�� ا�!�-م �*�وج 	" درا�� ا���

��. ا��#�]	-# "	 R�!# O 2-ل وT	 �Xر��ج �^. 

 ,�# �_ A 7، و���# "	 -` ,�a9 ب-(# A ً��;�ا, /�

&�� اي آن(� .ً�	-# b�در ا�2c#  ،��Yا-d7 ا�Xدرا H�3

-�	 ،��	fQ دو	ً ا?�و/� آ�2[ ���'e ا���a#� ا��'2/ ً]X

��  �!� . `- 	���2 ا��#�� ا��آ�#8Xا�8و b�;�آb ا	7 �

 R2g ة�hرق ا	!�، و 3ش 	P وا��, ا�iي &k7 ا�-J3د 

�N اAرث  ���7 و �l . أ3-ام'T�� n#�g أو ��!� "	 @2# A

�b وا��, /D د#o أ7�J ،	)�ًا� % p�ن ا�!� . 

       b�2�� ��Xر� ا�kران ا*!� q2(� ;�ا, 	-�!ً دو	ً

oاع ا����A" ا	ا -�^ A ��a��	 )-رة�د و -�Aا q2(�� .

 7�'/ % P&�; sا N6ر ��	-�hت ا� ا��Qم ا�!-9&�#

7��� دون �3a��	 رة-(�. 

      A و �/A ض�!�# A O'	 RXر thأ/� #�!�ض �7 % ا

7�& p� و #t.T . ا�iي #!� �uي % هi, ا��9v 7� N�3 A

 A wا?�و/�7 ا� x�T�; ت و&� ا�!�-	yz� 7�gو P�{

t]��; . 

      �;7 آ	Q3 و t�UAا �X|�Aاب أ�Cy2{ ا.�هiا ه- �

t�#: 
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 .! ا
	#�* ا

 .ا���اف ! ا�	-ه�ن ا
&�ا(%  •

� ! 01ة  •�	
ا
��م و  ا7��8 ! ا�6�ب وا�� �� �3م ا

 .ا����1= >� �);�م 63: ا�(�ق

•    N]&�(; % رcU ةi; Littleان رأ#�[N]�2'/ N ا�

professors. 

���g ا��ًا  •� �(�; A ��ت /�آ��!&. 

 

لحاالت  1981مجموعات من الحاالت في عام  Lorna Wing 2نشرت السيدة لورنا ونك      
لكن الذي حدث هو . تشابه متالزمة أالسبرجر أعاله، و تم تقديم هذه المتالزمة الى اللغة اإلنكليزية

و متالزمة االسبرجر الذي وصفه  Kanner  3اختالط و جمع لمرض التوحد الذي و صفه كانر 
جر و السبب يعود في ذلك  الى ان بعض الحاالت المرضية التي ادخلتها في دراساتها هانز اسبر 

من جراء نشرات السيدة ونك .  شملت االناث و حاالت من االطفال المصابين بالعاهات التعليمية
انتشر مفهوم  أالسبرجر و لكنه أيضاً اصبح مشعشعاً و غير دقيق بالمرة و ال يزال الحال كما هو 

 .ومنا هذاالى ي
 

 :التشخيص السريري الحالي
رغم ان هناك أكثر من مصدر لتشخيص اضطراب أالسبرجر، و لكن المجلد الرابع المنقح 

يبقى اكثر المصادر انتشاراً و استعماالً، و  4التشخيصي االحصائي للجمعية االمريكية للطب النفسي 
 :يتطلب التشخيص ما يلي. صدرعلى ضوء ذلك ال بد من مراجعة هذا الم. في متناول الجميع

 :أختالل نوعي في التفاعل االجتماعي يالحظ في ما ال يقل عن مرتين في:أ
 .اختالل في االتصال الغير الكالمي مع االخرين  •
 .الفشل في اقامة عالقات مع االخرين تتناسب مع العمر  •
 .غياب المبادرة لمشاركة االخرين بالتمتع  بالفعاليات  و النشاطات  •
 .غياب التبادل االجتماعي او العاطفي مع االخرين  •
 
 :انماط محددة و متكررة في السلوك و الفعاليات و النشاط في واحد مما يلي: ب
 .االنشغال في فعالية ثابتة غريبة في محتواها و شدتها  •
 .التمسك بصرامة بطقوس و روتين  •
 .التمسك بسلوكيات حركية نمطية متكررة  •
 .الدائم بأجزاء من معينة من بعض االجساماالنشغال   •
 
 .االضطراب يؤدي الى خلل سريري  هام في الوظائف االجتماعية و المهنية او غيرها:ج
 
 .ال تأخر تطوري في استعمال اللغة منذ الصغر: د
 
عدم وجود اي تأخر معرفي او تطوري في الحصول على المهارات الفردية إلعانة النفس، التأقلم : ه
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 .، او الفضول بالبيئة)باستثناء التفاعل االجتماعي(وكيالسل
 
 .عدم وجود اضطراب آخر: و
 

عند التمعن في هذه الشروط للتشخيص تالحظ الضعف الظاهر فيها و الخليط من مرض التوحد و 
الشرط أ ليس من الصعب تطبيقه على الكثير من االفراد ذو الصفات . 5متالزمة االسبرجر االصلية 

. التجنبية و غيرهم من الذين يعيشون حياة انعزالية غير سعيدة و خاصة المتزوجون منهمالشخصية 
أما الشرط ب فهو كثير المالحظة هذه االيام مع انشغال الناس بالفيس بوك و تتيع المواقع 

بعبارة اخرى ان حضارة اليوم هي حضارة تسحب االنسان تدريجياً نحو .  اإللكترونية المتعددة
الجتماعية و تقلل من مهارته بمشاركة االخرين وجهاً لوجه لتبادل اآلراء و يمكن ان نسمي العزلة ا

 .هذا العصر هو عصر االسبرجر
  

أصبح هذا المصطلح شائع االستعمال لغوياً في بريطانيا  هذه االيام مما يفسر كثرة ولع الناس      
اتهم احد اعضاء .  للحصول على التشخيصفي استشارة المواقع اإللكترونية و اقسام الطب النفسي 

وزارة العمال البريطانية السابقة رئيسه كوردن براون بإصابته بهذا المرض لتفسير فشله كرئيس 
ال عجب ان تسمع بوجود جماعات نجحت في اقناع المجلس الوطني في ويلز بتخصيص . للوزراء

ن قيام االطباء بعمل عيادات متخصصة الف استرليني سنوياً لتوزيعها على انحاء القطر لضما 150
. في كل مقاطعة لتشخيص هذا االضطراب رغم عدم اقتناع الغالبية العظمى منهم بمفهوم االسبرجر
على ضوء ذلك تم توكيل المهمة ألخصائي واحد في كل مجلس صحي للقيام بدور قيادي في هذا 

  .المجال
 

 :أالسبرجر في غير األوربيين
رغم ان . عن تشخيص هذا االضطراب في بريطانيا في االقليات العرقيةقلما يتم االستفسار 

أالسبرجر مفهوم غربي و لكن هذا ال يمنع من عدم وجوده في األقليات العرقية االخرى، و لكن 
  .6لذلك ال بد من طرح حالة سريرية من واقع الحياة المهنية . تشخيصه اصعب بكثير

 
������ �
3�� هiا ا��ب 	 :�� q�2# نAي ا-� 30" اRU ا�

ً	3 . Zوا ا�Xآن ا�R�C اA �cUAم و اب 	" ��Qcدش ه

 و ه- % 3�� ا*�'� أ3-ام�9C#�� . ��6 % R�Cأ ا���

3ت � t.T# اiه �7 % ا�ء 	�i ا��C-�� و /� #-	�	�g

ء .�ت و �#�C��� ً��'	  l	�Tا� b�2Uا �/ ����i, ا��!

3�� ا��ا�!� ��3 و D#�U A �7 و  ;�ك ا��!��N. ا��-ن i�	

b� �/ t3	P اه�7 % ا�2��XAا R3 . N]�# A ا���

      ,��3 l�� H.g و b�0 83ل ا�)B % �6&� �-/�, % ا�2

]��#8; e�c; fAو� . 79�� ا��a��� =�#� ا�-�P ا#.ً

 "	 ًy� اآ:� �ً9�D و ��� ه�ك ا��/���Fv ا�'

79 .ا��

�7 0 اiJ, �3-ة      	�T� �#-Tا� ��Yاء ا��ا�X "	
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<íéŠËÞ<íéf’Â<l^e]†Ş•]

 ��c� 7" ��-آ	ب �cي ا��iا� �#��X اض�	ا n�2? �!Xا��

bg-ا� Na!	 ء��ا�2g و أJ| . ا��T	l % ا��� H���'ا� RJد

 b2��� 7�	�g ��c# 79� ز/ً	 BCو ا� t.#��ا��در ا��

�E ا. أ=�رًاFن ا���ري آ.h�3 اAو@ ه- 	" �Xاء ا��2

��� و ا���آ� 	" . ا���8و&�ا9hا E�F�; دة�!�ه 0 ا3

�X|�Aا �	زQ�	 . b��U رX-73 اZ ا�2J ات-JAو ا RهAا �ر&

��3��XAت ا .و ه�X ا��#�� \b ر3#� ه��� ا*�	

 
 :مخاطر التشخيص

تنص توصيات . ان تشخيص متالزمة او اضطراب أالسبرجر ال يخلوا من بعض المخاطر     
على ضرورة مناقشة المريض )2012و التي سيتم تنفيذها في أكتوبر ( المجلس الوطني لويلز حالياً 

اوالً على ان حمل هذا التشخيص له انعكاسات اجتماعية و مهنية قد ال تساعد المريض على تطوره 
نص التوصيات كذلك على ضرورة تنبيه المريض بان هذا التشخيص ال يعني عدم وجود ت. شخصياً

لذلك ال بد من أجراء فحص طبي نفسي عام دقيق قبل الخوض في . اضطراب طبي نفسي أخر
 .تشخيص هذا االضطراب

 
أما الخطورة الكبرى في تشخيص هذا االضطراب فمصدرها بعض العاملين في مجال الصحة       

النفسية و العامة من الناس من الذين لديهم اندفاع غير طبيعي  في تشخيص هذا االضطراب غاضين 
ان . النظر عن وجود اضطرابات نفسية ذهانيه خطيرة و على رأسها الشيزوفرانيا عند صغار السن

الحصول على وسام االسبرجر قد يؤدي الى تأخر تشخيص الشيزوفرانيا و حرمان المريض من 
اما وسام االسبرجر بحد ذاته فقد ال يزيد المريض اال  انعزاالً و مع . قد يغير مجرى حياتهعالج 

  .الوقت يتم تهميشه اجتماعياً
 

رغم كل المخاطر أعاله فان عداء بعض اطباء الطب النفسي لمفهوم االسبرجر ال معنى له، و      
الة الفرد الى اخصائي اخر للوصول ال بديل الى االستماع الى  وجهة نظر المريض و اقاربه و اح

 .الى االجابة
 

 :وجهة نظر شخصية
من وجهة نظر كاتب المقال فان . لكل اخصائي وجهة نظر شخصية من جراء الممارسة المهنية     

اضطراب االسبرجر  هو جزء من اضطرابات عصبية نفسية تطورية تكثر نسبتها في الذكور و تبدأ 
على  ).1:  8= اإلناث : نسبة األسبرجر في الذكور( بداية سن المراهقةعالماتها  اكثر وضوحاً في 

 :ضوء ذلك ال بد من عمل دراسات سريرية و نفسية تشمل جميع هذه االضطرابات و هي
 Attention Deficit Disorder andاضطراب ضعف االنتباه و فرط الحركة 1

Hyperactivity. 
 . Autistic Spectrum Disorders اضطرابات توحدية 2
 .Obsessive Compulsive Disorders اضطراب الوسواس القهري 3
  . Gilles De La Tourette متالزمة جلي  دي ال توريت 4
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 :يتضمن الفحص دراسات و فحوصات تشمل كل ما هو اعاله باالضافة الى
 .Frontal Executive Functions فحص دقيق للوظائف االدارية للفص الجبهي 1
 .دقيق للشخصية فحص 2
 .قياس استعداد الفرد للتجارب االنفصالية 3

تساعد هذه الدراسات المفصلة على تقييم حالة المريض بصورة شاملة و االنتباه الى اعراض 
 .مرضية أخرى قد يغفل عنها اذا كان جل تركيزه على متالزمة أالسبرجر

 

 :أ?��در
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