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the score of AQ do present in a different range in Egiptian 

students not dissimilar from the british and the Japaneses 
studies. 

The autistic traits have been psitively correlated to 
psychological distress as expressed by the score of GHQ. 

Conclusion: the conclusion of the study suggests that the AQ is 
a potentially useful tool to assess autistic traits in highly 
functionnal individuals in Egyptian subjets. Tracing such 
individuals can be of significant addition to clinical assessment 
methods which would enrich our Knowledge of human 
behaviour. 

السمات التوحدية لدى األفراد ذوي المستوى العقلي العادي  
أميمة /دراسة أولية في ثقافة عربية: واإلضطراب النفسي المرتبط بها

داود، ميك لوفرن، خالد منصور، عبد الشايف خشبة

 صـــــــملخ
هو من بين  )Autism( في مفهوم التوحدإن التقدم  :ةــــــــالمقدم
ذات المغزى الكبير في التاريخ الحديث للطب النفسي في العالم التطورات 

العربي بحاجة أن تضع تأكيدا أكبر وتشجيع البحث العلمي المحلي في هذا 
المجال وهذه الدراسة التجريبية تتبنى المفهوم األوسع لمنظور 

  )ASD( ةالتو حدي االضطرابات

 The ذه الدراسة إلى تقديم استفتاء جديدا وهوتهدف ه :دافــــــهاأل
Autistic Quotient   Questionnaire ويرمز إليه بـ )AQ(  إلى أدبيات

 إلى اللغة االستفتاءذا وقد تمت ترجمة ه. الطب النفسي في العالم العربي
 العربية واستخدام على مشاركين مصريين وال يمكن إثبات مصداقية هذا

 بطريقة رسمية ألن هذا خارج مجال هذه الدراسة التجريبية كما االستفتاء
أن الدراسة قد صممت الكتشاف عما إذا كان الطالب المصريين الذين 
يعملون بدرجة عالية قادرين أن يكون لديهم بعض السمات التوحدية وعما 

 .ذه السمات لها مغزى طبينت هإذا كا

كليات مختلفة في جامعة طالبا من  202 فقد أكمل :ةـــــــالطريق
 The Autistic Quotient Questionnaire الزقازيق بطريقة كاملة االستفتاء

-GHQ)  الصحة العامة الستفتاءذلك النسخة العربيةكما أكمل الطالب ك 
 .كمقياس عام للعلل النفسية (30

 (SD 4.44) 22.72  هو)AQ(كأن متوسط إجمالي درجات  :جــــــالنتائ
 استفتاءذلك يتفق مع التوزيع الطبيعي، كما كان متوسط إجمالي درجات وك

ولقد وجد ارتباط إيجابي . (SD 13.9) 34.43هو   (GHQ)الصحة العامة
 والدرجات اإلجمالية الستفتاء الصحة )AQ(بين إجمالي درجات الـ 

 )P= 0.36 األول المعدل هو  Pearsonارتباط اختبار ( (GHQ)العامة

 AQلنتائج أن السمات التوحدية كما تعبر عنها درجات الـ وتوحي ا
موجودة بمدى مختلف لدى الطالب المصريين وال تختلف عن الدراسات 

كما أن السمات التوحدية ارتبطت إيجابيا بالعلل . البريطانية واليابانية
 (GHQ)النفسية كما عبر عنها درجة استفتاء الصحة العامة

  مفيدة بدرجة)AQ( توحي بأن مقياس الـ الدراسة :اجـــــاالستنت

 Content/  رســـــــلفها • 

 Papers/ اث ـــــــــاالت و أبحـــــمق
 Autistic Traits in Individuals with Normal Intellectual Level and 

Associated Psychological Distress:Omaima A Daoud, Mick 
Loughren, K Mansour, Abdulshafi Khashba 

 A Family study of Panic disorder in Iraq: Numan S. Ali, 
Abdulmuhsin 

 Revieu Article/ االتــــــــة مقـــــــــمراجع •
 Life events, Co-morbility Disorders and physical illnesses: 

Hamdy F Moselhy and H Abdalla 

Meta-Analytic Review 

 Precipitating Factors Relating to Onset of Medically 
Unexplained Paresis and Anesthesia: Mohammad Zaubi 

 Psychosocial Aspects of Diabetes in Children and 
Adolescents: Fatima        Al-Haider 

 Ibn Sina, and law book, Part II: Walid sarhan 

 Summary / صــــــــلملخا •
 Autistic Traits in Individuals With Normal Intellectual 

Level and Associated Psychological Distress: A pilot Study in 
an Arabic Culture /Omaima A Daoud, Mick Loughren, K 
Mansour, Abdulshafi Khashba 
Abstract 

Introduction : The advances in the concept of Autism are 
among the most significant developments in the recent history of 
psychiatry. Psychiatric literature in the Arab world needs to put 
more emphasis and to encourage the local research in this area. 
This pilot study is adopting the wider concepts of the Autistic 
Specttum Disorders (ASD). 

Aims: This study aims to introduce a new questionnaire i.e. 
The Autistic Spectrum Quotient Questionnaire (AQ) to the 
psychiatric literature in the Arab World. The questionnaire has 
been translated to Arabic and used on Egyptian participants. The 
questionnaire could not be formally validated as this beyong the 
scope of this pilot study. The study has also been deseigned to 
find out if highly functioning Egiptian students could have some 
“autistic traits” and if these traits are of any clinical significance.  

Method: 202 students from different colleges at Zagazig 
University in Egypt have fully completed the Autistic- Spectrum 
Quotient Questionnaire (AQ). The students have also completed 
the Arabic version of the General Health Questionnaire (GHQ-30) 
as a measure of any associated psychological distresses. 

Resullts: The average Autistic- Spectrum Quotient (AQ) total 
score is 22.72 (SD 4.44) Which followed normal distribution. The 
General health Questionnaire (GHQ) average total score is 34.43 
(SD 13.9). A positive correlation has been found between the AQ 
total scores and GHQ total scores (Person’s correlation one laited 
test: P= 0.036). Result suggest that autistic traits as expressed by 
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المرضى من المتزوجين ويسكنون في المناطق الحضرية وكان المستوى 
 .التعليمي جيد

ضطراب الهلع عند أقارب الدرجة تبين من الدراسة أن ا: اجــــاالستنت
األولى للمرضى المصابين باضطراب الهلع مقارنة مع مجموعة األصحاء 

 بهذا باإلصابة االحتمالذا يعني أن العامل الوراثي يلعب دورا في نسبة وه
 .المرض

- Dr Numan S.Ali F.R.C. Psych, DPM, DCN : Consultant 
psychiatrist and Clinical Tutor- Ibn Rushd Psychiatric 
Hospital, Baghdad- Iraq 

E- mail : numanali@hotmail.com 

- Dr. Hayder Abdulmuhsin M.B, Ch.B, FICMS (Psych): 
Specialist Psychitrist- Ibn Rushd Psychiatric Hospital, 
Baghdad- Iraq 

 Life events, Co-morbidity of Psychiatric Disorders 
and Physical illnesses: A reviw of the Literature/ Hamdy F 
Moselhy and Amal H Abdalla 

Abstract 

Objective : The view that co-mobidity of life events, 
psychiatric disorders and physical illnesses enjoys considerable 
support by a number of older and recent contributing factors, 
new approches and research difficulties, wich are of particular 
interest for planing more effective preventive and treatment 
strategies. 

Method: stidies were identified by means of computerized 
and manual searches. 

Results: high rates of co-morbidity suggest that life events, 
psychiatric disorders, and physical illnesses are functionally 
related to one another. 

Conclusion: inclusion of patients with co-morbid life events, 
psychiatric be critical for development of effective treatment for 
this severely sympomatic patient’s population. 

Key wards: Co-morbidity, Life events, physical, psychiatric disorders.

Life events, co-mobidity of psychiatric disorders and phisical 
illnesses: A review of the literature. 

تباط بين أحداث الحياة، االضطرابات النفسية واألمراضاالر 
 محدي مصلحي، أمل عبد اهللا/ مراجعة لألدبيات/العضوية
 ـصــــــملخـ
هناك دعم واضح في عدد من الدراسات القديمة والحديثة  :دافـــــاأله

. للرأي بارتباط أحداث الحياة باالضطرابات النفسية واألمراض العضوية
راجع الدراسات الحديثة حول العوامل المساعدة والمسببة، المقالة تذه ه

ذي لها أهمية في التخطيط ألساليب األساليب الجديدة وصعوبات البحث، وال
 .الوقاية والعالج الفعالة

إن المعدالت العالية الرتباط أحادث الحياة واالضطرابات  :جــــــالنتائ
 .طة وظيفيا مع بعضهاالنفسية واألمراض العضوية تشير إلى أنها مرتب

الحياة ذين تعرضوا ألحداث إن إدخال المرضى ال: ـةــــالخالص
واالضطرابات النفسية واألمراض العضوية في البحوث العصبية 

ذه المجموعة والدراسات السريرية، سيكون أساس لتطور طرق عالجية له
 .ى التي تعاني من أعراض شديدةمن المرض

- Correspondance 

- Hamdy F Moselhy, MBBCh, MSc, MD, MRCPpsych, 
Associate professor, Department of psychiatry, Faculty of 
Medecine and Health Sciences. UAE University, 
Deparment of psychiatry, Al Ain. PO Box 17666 

 العالية في الكفاءةذوي كبيرة لقياس السمات التوحدية في األفراد  
 وتتبع مثل هده السمات في مثل هؤالء األفراد .لمصريةالحاالت ا

ذات مغزى لطرق يمكن أن يكون له مغزى طبيا هاما وسيكون إضافة 
 .القياس الطبي والذي سيثري معرفتنا بالسلوك البشري

- Dr Omaima A Daoud : Lecturer of psychiatry, Faculty of 
Medecine, Zagazig University, Egypt. 

- Dr. Mick Loughren: Consultant Psychiatrist, Runwell 
Hospital, Essex, UK. 

- Professor Abdulshafi Khashaba: Professor of psychiatry, 
Faculty of Medecine, Zagazig University, Egypt. 

• Correspondence: Dr Khalid A Mansour; Locum Consultant 
Psychiatrist, Runwell Hospital, Essex, UK. E-mail: 
kmansour@btinternet.com 

 A Family Study of Panic Disorder In Iraq/Numan S. Ali, 
Hayder Abdulmhsin 

Abstract 

Summary : Panic disoder is a common psychiatric disorder 
and is slightly higher in women than men, the age range is 
between 22-44 years, there is increasing evidence of familial 
transmission of panic disorder with moebidity risk in first degree 
relative of 17.3% 

Objectives: To determine the rate of PD among first degree 
relatives of both probands and control group among a sample of 
psychiatric out patients with PD and the sociodemographic 
characteristics of such patients. 

Methods: A sample of sixty probands with their 342 FDRs 
were assessed by the semi structured psychiatric interview 
schedule based on diagnostic PD. 

Results: The rate of PD was high among FDRs of probands 
(14.9%) than FDRs of control group (3.1%) with female to male 
ratio of 2:1; most patients were married and living in urban area 
and were of good educational status. 

Conclusion: PD was higher among FDRs of case probands 
than FDRs of cotrol group which suggest a genetic aetiology for 
PD. 

نعمان سرحان/ دراسة عائلية الضطراب الهلع في العراق 
 علي، حيدر عبد احملسن علي

 ـصـــــملخ
اضطراب الهلع من األمراض النفسية الشائعة، ويكون بنسبة أعلى لدى  

النساء مقارنة بالرجال، وأن معدل العمر لإلصابة بهذا المرض هو ما بين 
 %.17.3درجة األولى بنسبة سنة، وهناك احتمالية إصابة أقارب ال 22-44

ذه الدراسة إلى معرفة نسبة اضطراب الهلع في تهدف ه :دافـــــاأله
أقارب الدرجة األولى للمرضى واألصحاء ضمن عينة مختارة ومعرفة 

 . والديموغرافية لهؤالء المرضاالجتماعيةالخصائص 

  من أقارب)342(تم جمع عينة من ستين مريضا مع  :ثــــة البحـــطريق
 من أقارب )314(الدرجة األولى لهؤالء المرضى مع ستين من األصحاء و

الدرجة األولى لهؤالء األصحاء بعد تطابق العمر والجنس وتم دراسة انتشار 
اضطراب الهلع في أقارب الدرجة األولى للمرضى واألصحاء باستخدام 

عامة اجتماعية وديموغرافية ذلك جمع معلومات طريقة التاريخ العائلي، وك
ومن ثم تطبيق المحاورة شبه المنظمة المبنية على أساس خصائص 

  . المراجعة الرابعة-اضطراب الهلع المثبتة في الكراس التشخيصي

أظهرت الدراسة أن نسبة اضطراب الهلع كان أكثر عند أقارب  :النتائج
 مقارنة بأقارب الدرجة األولى لألصحاء %)14.9 (الدرجة األولى للمرضى

  وكان معظم 1:2وكانت نسبة اإلصابة عند اإلناث مقارنة بالذكور  %)3.1(
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-  Departement of Psychiatry, King Hussein Medical Centre, 
Royal Medical Services, Amman 11185, P.O.Box 851595. 
Jordan 

- Mob: (00962)(0) 777514809 

- Email: mzaubi9@yahoo.com 

- Percipitating Factors Relating to Onset of Medically 

Unexplained Paresis and Anesthesia. 

- Dr. Mohammad Zaibi, MD. 

 Psychosocial Aspects of Diabetes Mellitus in 
Children and Adolescents/ Fatima Al-Haidar 

Abstract 

Objective : To review the links between psychosocial factors 
and diabetes mellitus in children and adolescents, trying to look 
for these factors whether they play a role in the etiology of 
diabetes or not, and whether there are psychosocial 
consequences of diabetes or not. 

Methode: Reviewing the available and relevant published 
articles, from 1990 to 2005. 

Results: Psychosocial factors could precipate the onset of 
diabetes and may influence the timing of symptoms 
presentation. 

Stress and family problems may effect children and 
adolescents compliance with diabetic regimen leading to more 
medical, psychological and social complications. Presence of 
psychiatric co-morbidity can result in difficult clinical course of 
diabetes. 

Diabetes can affect childre negatively at different phases of 
development from infancy to adolescence. Diabetic children 
have rates of depression, anxiety, adjustment disordersz and 
disruptive behavioral disorders. Their siblings and families are 
affected negatively as well. 

Management should include psychosocial assessment of 
diabetic children and adolescents and their families, diabetic 
education, individual psychotherapy, family counselig, 
management of psychiatric co-morbidity and issues related to 
school attendance and achivement. 

Conclusion: Links between psychosocial factors and 
diabetes to exist. The psychosocial component and subsequent 
rehabilitation. 

الجوانب النفسية واالجتماعية لمرض السكري لدى األطفال 
 فاطمة احليدر/ والمراهقين مقالة نقدية

 الخالصـة
مراجعة الجوانب النفسية واالجتماعية لمرض السكري  :دفــــالهـ

 .لدى األطفال والمراهقين

ذا المنشورة المتوفرة والمناسبة له مراجعة المقاالت :ثــــة البحـــطريق
 .2005 وحتى 1990البحث من عام 

تشير معظم الدراسات إلى دور العوامل النفسية  :جــــالنتائ
كما . واالجتماعية في توقيت ظهور السكري وازدياد شدته وتعقيد معالجته

أن اإلصابة بالسكري يمكن أن يؤثر سلبيا على الطفل المصاب بل وعلى 
وعند معالجة السكري ال بد من االلتفات لتقييم الطفل أو . خوتهوالديه وا

المراهق نفسيا واجتماعيا مع التركيز على الجوانب التعليمية لكل ما يخص 
السكري وطرق التعايش معه كما ينبغي أن تشمل المعالجة العالج النفسي 
الفردي واإلرشاد األسري ومعالجة االضطرابات النفسية المصاحبة وما 

 .ذا ما استدعى األمر أيا منهاتعلق بالتحصيل الدراسي إي

 

- Amal H Abdalla, MBBCh, MSc, MRCP, Staff Grad in 
Haematology, Walsall Manor Hospital, UK 

 Precipitating Factors Relating to Onset of Medically 
Unexplained Presis and Anesthesia 

Mata-Analytic Review Mohammad Zaubi 

American Psychitric Association (APA), Functional and 
Psychogenic. 

 Abstract 

Objective : The aim of this study is to examine the extent of 
the existing evidence describing the precipitating factors relating 
to onset of madically unesxplained presis and anaesthesia. 

Method: A systematic analysis of the available scientific 
literature since 1965 was undertaken to examine the rate 
recorded trigger factors for onset of medically unexplained presis 
and anesthesia. These factors examined were physical trauma, 
stressful life events, panic state, organic illness and surgery. 

Result: physical trauma was the more frequent percipitating 
factor 31.6%(Confidence interval CI (28-34) compared to stressful 
life events 25.4% CI (22-28%). 

Conclusion: physical trauma was a more likely precipitant for 
medically unexplained paresis and anesthesia than purely 
psychological events. The conclusions are however tentative as 
many physically traumatic events are associated with fear and 
panic. Nonetheless these results have implications for current 
DSM IV and ICD-10 diagnostic criteria of conversion disorder wich 
insit upon a purely psychological triggering event. 

Key Word: Medically unexplained symtoms (MUS), Chronic 
Fatigue syndrome (CFS), Diagnostic and Statistical Manual 
(DSMIV), 

 المرسبة لبدء ظهور أعراض ضعف وخدر غير مفسرالعوامل 
 حممد الزعيب/طبيا
 ـصـــــملخ

ذه الدراسة إلى التدقيق في األدلة الحالية تهدف ه :ةـــــداف الدراســــأه
الحركية ( التحولية )الهستيريا( اضطرابات الهراع للعوامل المرسبة لظهور

 .روفة األسباب كغيرها من األمراض غير مع)والحسية

منهجي ذه الدراسة بواسطة التحليل اللقد تمت ه :ثــــــرق البحـــــط
 بفحص نسبة العوامل المحفزة 1965ذ عام المنظم لكل الدراسات السابقة من

لظهور هذه األمراض كاإلصابات الجسدية والضغوطات النفسية الحادة 
 .واضطراب الهلع واألمراض العضوية والجراحية

تبين بأن اإلصابات الجسدية األكثر شيوعا كعامل محفز  :جـــــــــالنتائ
مقارنة مع % 31.6 حيث بلغت نسبتها االضطراباتذه لظهور مثل ه

 %.25.4الضغوطات النفسية الحادة حيث بلغت نسبتها 

تفيد الدراسة بأن اإلصابات الجسدية هي األكثر شيوعا : ةـــــــالخالص
إال أن االستنتاجات تجريبية وتحتاج .  النفسيباالضطراذا كعوامل محفزة له

إلى المزيد من الدراسات المستقبلية حيث أن اإلصابات الجسدية غالبا ما 
 .يصاحبها أعراض الخوف والقلق النفسي

ذه الدراسة لها انعكاسات على المعايير التشخيصية لهذا إن نتائج ه
 DSMIVريكي ذلك األم وك ICD-10 المرض في نظام التصنيف العالمي

ات النفسية كمعيار تشخيصي دون التطرق إلى طذي يصر على الضغووال
 .العوامل األخرى كاإلصابات الجسدية مثال

Adress for Correspndence: 

- Dr. Mohammad Zaubi,MD, DPM, JBPsych, MSc in 
Psychological medecine (UK).  
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 * الجزء الثاني-وآتاب القانون ابن سينا 
إن األوجاع األكالة التي تخيل أن في رأس اإلنسان دبيبا يأكل، 

 على ورم حار، ويؤكد ةللداعة، فإنها تدل على مادة حارة، والضر بانيوا
داللتها لزوم الحمى، والثقيلة الضاغطة على مادة ثقيلة باردة والممدة على 

ذلك، والوجع الذي كأنه يطرق بمطرقة يدل مادة ريحية، واالنتقال يؤكد 
ل أن على مثل البيضة والشقيقة المزمنة، والوجع أيضا يدل بجهته مث

الوجع الذي بمشاركة الكبد على هيئة أخرى كما سنذكره، وقد يدل مع ذلك 
بدوامة، فإن الوجع إذا دام في مقدم الرأس ومؤخره، أنذر بالعلة المعروفة 

 .بقرانيطس

 ـاتـــــالمحتوي
ذوي المستوى العقلي العادي السمات التوحدية لدى األفراد  -

داود، ميك لوفرن، خالد أميمة : واإلضطراب النفسي المرتبط بها
 منصور، عبد الشافي خشبة

حيدر عبد المحسن : دراسة عائلية الضطراب الهلع في العراق -
 علي، نعمان سرحان علي

االرتباط بين أحداث الحياة، االضطرابات النفسية واألمراض  -
 حمدي مصلحي، أمل عبد اهللا: العضوية

سر العوامل المرسبة لبدء ظهور أعراض ضعف وخدر غير مف -
 محمد الزعبي: طبيا

الجوانب النفسية واالجتماعية لمرض السكري لدى األطفال  -
 فاطمة الحيدر: والمراهقين

 اقتباس وليد سرحان:  الجزء الثاني-ابن سينا وكتاب القانون -

 وجود عالقة واضحة بين العوامل النفسية واالجتماعية :ـةـــالخالص 
االجتماعي ينبغي أن يكون جزءا فإن التقييم النفسي وذا ول. ومرض السكري

ذا ما كما أن التدخل النفسي واالجتماعي أمرا هاما إ. رئيسيا من التقييم العام
 .استدعى الوضع ذلك

Correspondence to : 

- Dr. Fatima Al Haidar MBBS KSUF Psychiatry 

- Assiciate Professor and Consultant 

- Child and Adolescent Psychiatrist 

- King Khalid niversity Hospital 

- P.O. Box 7805 

- Riyadh 11472 

- Kingdom of Saudi Arabia 

- Office No: +00966 1 4671717 

- Fax No: +00966 1 462571 

- E-mail:  alhaidar@hotmail.com   

 )500 -م1516(كتاب دور العرب والمسلمين في العلوم العصبية  -

  األردن- عمان-الدكتور أشرف الكرديذ األستا -

 صادر عن مركز األبحاث -

  المملكة العربية السعودية-مستشفى الملك فيصل التخصصي -

  نائب رئيس تحرير المجلة-اقتباس الدكتور وليد سرحان -

 sarhan34@wanadoo.jo: بريد إلكتروني -
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