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ﻤﺴؤﻟﻴﺔاﻟاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
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ﻤﻼﺤظﺔ:
أﻫﻤﺎﻝ
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دائما ما يتعلق هذا اال�ستنتاج «باحلقائق اخلارجية»),
غري �صحيح» و�أنه ً
وهذا على الأقل يف حالة الف�صام (� .)9إن ما مُيكن تف�سريه بطرق ع�صبية
حيوية قد ال يكون ما ينطق به املري�ض ب�شكل جمازي ,بل هي تعبريات
مر�ضية �أ�سا�سية يحاول املري�ض نقلها �إلى الطبيب بوا�سطة هذه الكلمات.
وبالتايل فمن الأمور امل�ضمونة هي عمل بحث دقيق ملثل هذه اخلربات.
من املتوقع �أن االبعاد ال�سلوكية (والتجريبية) التي يقرتحها م�رشوع
الـمحكات االجرائية للبحوث الت�شخي�صية ((�« RDoCستتخطى الكيانات
الت�شخي�صية التقليدية» ( ,)8وبالتايل ف�أن هذه الكيانات الأخرية �ستكون
يف املفاهيم اخلا�صة بجا�سبري «نظم ت�شبه الف�سيف�ساء» وتتكون من
العنا�رص املتكررة .لكن اليزال هذا الأمر جمرد افرتا�ض ,لكن مُيكن على
الأقل �أن ُيظهر البع�ض من هذه االبعاد فروق دقيقة وروابط نف�سية ع�صبية
يف عالقة جزئية �أو كاملة بالبناء الت�شخي�صي احلايل .نحن ن�أمل �أن تقوم
ت�صاميم البحث يف امل�رشوع بال�سماح بالتمييز بني هذه االحتماالت
البديلةُ .يجادل كوثربت بقوله �أن التحاليل «قد تتم بح�سب عامل الـ DSM
وابعاد م�رشوع الـمحكات االجرائية للبحوث الت�شخي�صية (( RDoCويبدو
�أن التفاعل ي�شري �إلى هذا االجتاه» (.)8
لقد ذًك��ر �أن م�رشوع الـمحكات االجرائية للبحوث الت�شخي�صية
((« RDoCيبتعد ب�شكل كبري عن الـ  DSMوعمليات الـ  »ICDالتي
كانت تقوم على «اجتماعات جمموعات عمل مكثفة» والتي «�أنتجت
جمموعات الت�شخي�ص» ( ,)8لكن قد ُيجادل البع�ض بقول �أن املجاالت
الوظيفية مل�رشوع الـمحكات االجرائية للبحوث الت�شخي�صية ((RDoC
واالبعاد املت�ضمنة يف كل جمال قد مت تعريفها بوا�سطة عملية م�شابهة� .إن
هذا يف الوقت احلايل مبثابة ناجت �أتفاق جماعي بني اخلرباء .وقد كان هذا
قائما على الدليل البحثي املتاح و�سيتم �إعادة و�ضعه يف
االتفاق بالطبع ً
االعتبار خالل العملية ,لكن علينا �أال نغفل �أن نف�س هذا الأمر ي�رسي على
نظم  DSMو  ICDاحلالية ,والتي كان العديد منها املو�ضوع الأ�سا�سي
أي�ضا على
للمئات من الدرا�سات ,ومت �إعادة ت�شييدها عدة مرات ومراجعتها � ً
مدار ال�سنني وذلك على �أ�سا�س دليل بحثي .و من قبيل امل�صادفة �أن �سمة
هامة من �سمات جمموعات عمل الـ  DSMو  ICDكانت املكون الدويل
الدائم اخلا�ص بهم ,وبينما كانت ال�شكوى املتكررة هي �أن املمار�سني
ال�رسيريني الذين قد يقدموا وجهة نظر جيدة عن تطبيق النظام املقرتح يف
ظل ظروف �رسيرية عادية ,مل تكن ممثلة ب�شكل كايف .وقد يكون من الهام
�أن نتفكر يف هذا الأمر.
وب�صورة عامة ,يبدو �أن م�رشوع الـمحكات االجرائية للبحوث
الت�شخي�صية ((� RDoCأك�ثر احتمالية لأن يحقق – �إل��ى حد ما ويف
امل�ستقبل املنظور �أول هدف �أمامه (�أي �أن ُي�س ّهل �رشح الأ�س�س الع�صبية
احليوية) ,وهذا �أكرث من احتمال حتقيق الهدف الثاين ,فهذا على الأقل
كما هو ُم�صاغ حال ًيا (�أي �أن ي���ؤدي �إل��ى نظام ت�شخي�صي «يقوم على
العلوم الع�صبية والعلوم ال�سلوكية ,ولي�س الظواهر الو�صفية») .يف حقيقة
الأمر� ,سيتطلب حتقيق هذا الهدف الأخري تطوير جمموعة من املقايي�س
ال�سلوكية واحليوية ,والتي يكون االختبار و�إعادة االختبار /وامل�صداقية
أي�ضا احل�سا�سية/اخل�صو�صية يف التكهن بالنتائج (والتي
بني الت�شغيل و� ً
ت�شمل اال�ستجابة لو�سائل العالج املختلفة) على الأقل مثل تلك اخلا�صة
باملقايي�س احلالية التي تقوم على االعرا�ض ,والتي يكون تقييمها بالأمر
املعقول والفعال من ناحية التكلفة ويف نطاق معقول من املوا�ضع
ال�رسيرية حول العامل .ومن املحتمل �أنه ي�صعب حتقيق هذا الأمر حتى
على املدى البعيد ,وبالتايل �سيكون من احلكمة يف غالب الأمر االبتعاد
عن مواجهة اجلدل مع الـ  DSMو  ICDوالذي هو بالأمر الغري م�ضمون
أي�ضا للزمالء يف
بل وميثل تعطيال للمجال ومربكًا للمر�ضى والأ��سر و� ً
أي�ضا للر�أي العام.
املجاالت الطبية الأخرى ول�صانعي ال�سيا�سة و� ً

قد يكون من الالئق �أن ن�ضع الكثري من الت�أكيد على الن�سخة الأقل �أمال
أي�ضا يف وثائق كوثربت� ,أي تطوير مقايي�س
يف الهدف الثاين ,والتي تظهر � ً
ع�صبية حيوية مُيكن �أن ت�ساعد يف عمل ت�صنيف فرعي ولي�س �إحالل
الكيانات الت�شخي�صية احلالية ,بحيث نتمكن من حت�سني التكهن بالنتائج
واال�ستجابة للعالج .وكما جاء يف وثيقة حديثه �شارك ان�سيل يف ت�أليفها
(�« ,)10إن الفر�صة احلقيقية للطب النف�سي هي �أن ي�ستخدم التطورات اجلديدة
يف علم الوراثة والبيولوجيا اجلزئية والعلوم املعرفية وعلم الت�صوير ,وذلك
لتكملة ولي�س لإحالل الت�شخي�صات امل�أخوذة من االعرا�ض».
وعلى الناحية الأخ��رى ,وبالأخذ يف االعتبار كل ما ذكر �أعلى ,من
اجليد لكل العلماء �أن يحتفظوا باجتاه �إيجابي ناحية م�رشوع الـمحكات
االجرائية للبحوث الت�شخي�صية (( .RDoCوبالتفاعل ب�صورة مبا�رشة
�أكرث مع م�ستوى العلوم الع�صبيةُ ,يحتمل �أن يعمل هذا امل�رشوع على تكملة
نظام الت�شخي�ص احلايل وبنجاح ,والذي يتفاعل ب�شكل مبا�رش مع م�ستوى
احلقيقة ال�رسيرية� .إن تطوير و�سيلة عبور بني النهجني يف بيئة االحرتام
املتبادل ,مبثابة �سعي مُيكن �أن ُيغني الطب النف�سي واملجاالت املرتبطة به
أي�ضا يزيد من مدى م�صداقيته.
و� ً
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,غالبا ما تكون مت�شابهة
ً  ويقول الدليل حتى يومنا هذا �أن نتائج و�سائل العالج هذه,لقد مت تطوير واختبار العديد من تدخالت الأنرتنت لال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة

Several Internet interventions have been developed and tested for common mental disorders, and the evidence to date shows that these treatments
 �سنقوم �أوال يف هذه املقالة بعر�ض الإيجابيات وال�سلبيات اخلا�صة بالكيفية التي.أي�ضا �أنها فعالة من ناحية التكلفة
مثل يف العالج النف�سي الذي
ً � و,وجها لوجه
ً weيكون
often result in similar outcomes as in face-to-face psychotherapy and that they are cost-effective. In this paper,
first review the pros and cons of
,أنرتنت
ل
ا
تدخالت
يف
مت�ضمنة
تكون
ما
ا
غالب
التي
التقييم
إجراءات
�
على
بالتعليق
ذلك
بعد
و�سنقوم
,أنرتنت
ل
ا
بوا�سطة
العالج
جتارب
يف
تعيني
مت بهاinterً
how participants in Internet treatment trials have been recruited. We then comment on the assessment procedures often امل�شاركني
involved in
Internet
ذلك بعر�ضand
بعدconclude
 �سنقوم.املري�ض
أت�صال مع
� بدون �أي
كن الت�شخي�ص
ال مُيrobust
 �إال �أنه,قوية
بنتائج
لأنرتنتcannot
تكون عرب ا
اال�ستبيانات التي
 ت�أتيany
بينماcontact
بالقول �أنه
و�سنلخ�ص
ventions
that, while
online
questionnaires
yield
results,
diagnoses
be determined
without
with
the patient.
We
then review
the role
of the
therapist
although
treatments
including
guidance
to lead
to better
outcomes
 �إال,موجهة
العالج الغري
و�سائل
أف�ضل من
� نتائجand
�إلىconclude
 �أنها ت�ؤديthat,
إر�شادات
� حتتوي على
العالج التي
تبدو و�سائل
أنه بينماseem
� ونلخ�ص
,املخت�ص
املعالج
يقوم بهthan
الذيunguided
الدور
treatments, this guidance can be mainly practical and supportive rather than explicitly therapeutic in orientation. Then we briefly describe the
العالج
و�سائل
و�سلبيات
إيجابيات
ل
ا
موجز
ا
و�صف
�سنقدم
ذلك
وبعد
.خال�صة
عالجية
توجهات
ذات
ولي�س
أولية
�
ب�صفة
ا
وتدعيمي
ا
عملي
التوجيه
هذا
يكون
أن
�
كن
ي
ً
ً
ُ�أنه مwith
ً
ً
advantages and disadvantages of treatments for mood and anxiety disorders and comment on ways to handle comorbidity often associated
التحديات التي
�سنناق�ش
,أخريا
�
.اال�ضطرابات
بهذه
مرتبطة
تكون
ما
ا
غالب
التي
امل�شرتكة
االعتالالت
معاجلة
و�سائل
على
ق
و�سنعل
,والقلق
املزاج
با�ضطرابات
اخلا�صة
ّ
these
disorders.
Finally
we
discuss
challenges
when
disseminating
Internet
interventions.
In
conclusion,
there
is
now
a
large
body
of
evidence
ً
ً
suggesting
interventions
Several
research
questions
remain
including
Internet
interventions
أ�سئلة البحثيةthat
من الInternet
والتزال العديد
.أمر الناجحwork.
أنرتنت بال
تدخالت ال
تقرتح �أن
الدالئل التي
 منopen,
جدا
 هناك,أمرhow
نهاية ال
 ويف.أنرتنت
تدخالت الcan
ن�رشbeعندblended
نواجههاwith
ً الكثري
traditional forms of care.
.. وت�شمل كيف يكن اختالطها مع �أ�شكال العناية التقليدية,مفتوحة

ُم

Key words: Internet interventions, cognitive behaviour therapy, mood and anxiety disorders, dissemination
(World Psychiatry 2014;13:4–11)

. التعميم, ا�ضطرابات املزاج والقلق, العالج ال�سلوكي املعريف,تدخالت الأنرتنت:كلمات مفتاحيه
)4:13-11؛2014 (عامل الطب النف�سي

 وهما ما �إذا كان,ICBT هناك ُبعدين مُيكن ا�ستخدامهما لت�صنيف الـ
Internet-based psychological treatments have a relatively
هو عالجhistory,
الهدف منه
وما �إذا
مبعالجand
االت�صال
يحتاج �إلى
short
but كان
extend
onخمت�ص
principles
evidence
estabأنرتنت التي
ق�سم تدخالت ا
�  مُيكن.ملنع تطورها
اال�ضطرابات
lished
byلcomputerized
(1)النف�سية
and bibliotherapy
ّ أن ُتinterventions
(2).
ت�شتمل على �أت�صال مبعالج نف�سي بني التدخالت التي ت�شتمل على تفاعل
Reflecting
nature
of the غري
field,
a broad
range
التفاعل
أمثلة علىthe
 الevolving
 ومن.املر�ضى
متزامن مع
تفاعل
متزامن �أو
of terms have been used to describe Internet-delivered treat �أما,)9( املتزامن هي االت�صال عرب الهاتف والفيديو �أو خدمات املا�سنجر
ments, although consistency is emerging (3). We will use the
.إلكرتوين
أحاديث عرب الربيد ال
 متزامن فهي الfor
الغريtreatments
 على التفاعلthat
لأمثلةare
ا
term “Internet-based
interventions”
والغري متزامن
املتزامنvia
االت�صال
خليطً ا منwith
املعاجلون
ي�ستخدم
كن �أن
مُي
mainly
delivered
the Internet
at least
some
therapeutic tasks delegated to
the computer.
.واقعية
 وذلك لأهداف �أكرث,�أثناء فرتة العالج
We,كثريا
will focus on psychological treatments delivered via
فهناك
ً تختلف املدة التي يق�ضيها املعالج املخت�ص مع املر�ضى
the Internet. However, it should be noted that the Internet
يق�ضوا وق ًتا يف القراءة
بع�ض املعاجلني الذين يطلبون من املر�ضى �أن
is also widely
used by patients and their significant others to
على
الربامج
من
العديد
ت�شتمل
 لكن.)8( health
الواجباتissues
( كتابة4),
والتجاوب مع
seek information about mental
and may
)متزامن
� توا�صل
نظامto
(�أوengage
لإلكرتوينin
الربيد ا
طريقsupport
 قليل عنgroups
�إر�شاد
also
beوغري
usedآمنby
patients
online
(5).
Information
seeking
and
online
support
groups
.)9,10( والذي يتطلب وق ًتا �أقل من العالج بوا�سطة املقابالت وج ًها لوجهare
not the topic of this paper, but should be considered as
�سنقوم يف هذه املقالة مبناق�شة مميزات وعيوب العالج الذي يقوم على
important for psychiatry, since they may influence patient
,ICBT الرتكيز على الـ
management
(6).  مع,الأنرتنت وذلك لال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة
نحنThe
.أنرتنت
ل
ا
تدخالت
عن مظاهر �أخرى من
هناك ذكرfor�أنwhich
بالرغم من
model of Internet-delivered
treatment
there
has
research
activity
is Internet-delivered
 ودورbeen
والتقييمmost
التوظيف
التي تخ�ص
الق�ضايا
 بفح�ص نطاق وا�سع منcogniنقوم
tive
therapy
(ICBT)
However,
other models
والقلقbehaviour
ا�ضطرابات املزاج
وعالج
املوجه
املخت�ص يف الـ
 املعالجof
ّ (7).ICBT
psychotherapy (e.g., psychodynamic and interpersonal psy.و�إدارة االعتالالت امل�شرتكة والتعميم
chotherapies) have also been delivered via the Internet to a
much lesser extent.
During ICBT, patients login regularly to املر�ضى
a secureتوظيف
website
over a specified period to access, read and download online
materials
arranged
a seriesاملر�ضى
of lessons
بوا�سطة الأنرتنت
 العالجinto
للح�صول على
توظيفor
يتمmodules
( مُيكن �أن8).
They receive homework assignments which they are expected
 ت�شمل الدعاية والرتويج عن طريق الإعالم و�شبكة الأنرتنت,بعدة و�سائل
to complete before the next module is available. They also
ا هو �إحاالتcomplete
�شيوع
والأقلcomputer
,و�صفحات الأنرتنت
)11( الوبائية
وامل�سوحات
ً
regularly
administered
questionnaires
.�صحيني
ممار�سني
 منa
relevant to their presenting problems,
which
allows
therapist to monitor progress, safety and outcomes.
4

,�إن و�سائل العالج النف�سي التي تقوم على الأنرتنت ذات تاريخ ق�صري
Two dimensions which can be used to categorise ICBT
)1(are
احلا�سوب
تدخالت
أ�سي�سها من قبل
�ودالئل مت ت
إلى �أ�س�سand
� متتدwhether
 �إال �أنهاit
whether
it involves
therapist
contact,
.)2(
بالقراءة
والعالج
aims to treat mental disorders or prevent
their
development.
Internet
interventions
that involve
therapist
ا�ستخدام
 مت,املجال
التطورية لهذا
االعتبار الطبيعة
 يفcontact
 وبالو�ضعcan be
further
intoو�سائل
thoseلو�صف
that involve
real-time
بوا�سطة
�أتيdivided
العالج التي ت
امل�صطلحات
(وا�سع منsynchroنطاق
nous) or delayed (asynchronous) interaction with patients.
»أنرتنت
ل
ا
على
قائمة
«تدخالت
:امل�صطلح
با�ستخدام
�سنقوم
.)3(
أنرتنت
ال
Examples of the former include contact via telephone,
,أنرتنت
طريق ال
ب�صورة مبا�رشة عن
ت�صل
التيwhile
العالجexamples
إ�شارة �إلى و�سائل
 للlatvideo,
or messenger
services
(9),
of the
.احلا�سوب
املهام العالجية التي
مع
ter include secure
e-mailينتدبها
communications.
Forبع�ض
pragmatic
purposes,
may
use aو�سائل
combination
of synchronous
طريق
�أتي عنtherapists
النف�سية التي ت
العالج
بالرتكيز على
�سنقوم
andلasynchronous
during
أنرتنت
ي�ستخدمون �شبكة اcommunications
ن�شري �إلى �أن املر�ضى قد
البد �أنtreatment.
 لكن,الأنرتنت
The amount of time therapists spend working with patients
احل�صول
أي�ضا غريهم من املهتمني ب�أمرهم والذين ي�سعون �إلى
ً �بكثافة و
varies considerably between studies, with some
requiring
املر�ضى
ي�ستخدم
وقد
,)4(
النف�سية
ال�صحة
ق�ضايا
عن
معلومات
على
therapists to spend considerable time reading and responding
.)5(
عرب ال
جمموعات الدعم
الت�شارك مع
لغر�ضhowever,
أي�ضا
ال
to أنرتنت
writing
assignments
(8). Many
programs,
involve
ً � أنرتنت
only
minimal
guidance
via
e-mail
(or
secure
asynchronous
لكن لي�س طلب املعلومات وجمموعات الدعم عرب الأنرتنت هو املو�ضوع
communication system), which requires considerably less
وذلك
, �إال �أنه البد من ذكر �أهميته يف الطب النف�سي,الأ�سا�سي لهذا املقال
time than face-to-face therapy (9,10).
على �إدارةand
ي�ؤثرdisadvanلأنه قد
In this paper we discuss.)6(
theاملر�ضى
advantages
االن�شطة
من
الكثري
عليه
قامت
والذي
,أنرتنت
ل
ا
بوا�سطة
العالج
 �إنmental
tages of Internet-delivered treatments for common
disorders,
onمعريف
ICBT,
although
other,البحثية
forms of
لكن
,)ICBT( with
لأنرتنتa اfocus
يقوم على
�سلوكي
مبثابة عالج
Internet
interventions
are
also
mentioned.
We
examine
 يتم تو�صيل �أ�شكال �أخ��رى من العالج النف�سي (مثل املتغريات النف�سيةa
broad range of issues regarding recruitment, assessments,
مبدى
 وذلك,ًوالعالج النف�سي بني الأ�شخا�ص) عن طريق الأنرتنت �أي�ضا
the role of the therapist in guided ICBT, treatments for
.�أقل بكثري
mood and anxiety disorders, management of comorbidity,
مبدة
وذلك
 بالدخول على موقع �آمنICBT يقوم املر�ضى �أثناء الـ
and
dissemination.
معينة للت�صفح والقراءة وحتميل مواد مت ترتيبها يف �صورة درو�س �أو
 والتي عليهم, ويتلقى املر�ضى واجبات يقوموا بعملها بالبيت.)8( وحدات
RECRUITMENT OF PATIENTS
أي�ضا مبلء ا�ستبيان
ً �  يقوم املر�ضى.�أن ينهوها قبل �إتاحة الوحدة التالية
للطبيب
ي�سمح
��ذي
والbe,مب�شكالتهم
بوا�سطة احلا�سب الآيل
ُي��دار
Patients may
recruitedويتعلق
for Internet-delivered
treatments
.والنتائج
وعن�رص الأمان
يراقب التقدم
� املعالج
by multiple means
that include
advertising
and أنpromotions
through online and traditional media, epidemiological surveys
املجلة العاملية للطب النفسي

6

World Psychiatry 13:1 - February 2014

�إن ال�سماح للمر�ضى �أن يلج�ؤوا من تلقاء �أنف�سهم �إلى تدخالت الأنرتنت
يقدم الكثري من املميزات؛ فمن احلقائق املعروفة جي ًدا هي �أن العديد من
الأفراد الذين يعانوا من ا�ضطرابات مزاجية وا�ضطرابات القلق ال يلج�ؤوا
�أب ًدا �إلى عيادات املتخ�ص�صني بل و�أنهم يرتددوا يف الكثري من الأحيان
لأن يذكروا م�شكلتهم هذه عند ا�ست�شارة املمار�سني العاميني� .أما با�ستخدام
التوظيف عرب الأنرتنت ,مُيكن �أن تقل الفجوة بني العالج باملقابل مع الطلب
( .)12ومبعنى �آخر قد ُيقدم للمر�ضى الذين ظلوا بال عالج لعدة �سنوات
و�سائل عالج نف�سي تقوم على الدليل ,وذلك للمرة الأولى� .إن هذه مالحظة
قمنا نحن بها ,حيث �أن امل�شاركني يف عملية البحث يف التجارب والعيادات
خا�صتنا لديهم الكثري من امل�شكالت منذ عدة عقود (مثل ا�ضطرابات الهلع
االجتماعي) .وما هو �أكرث من ذلك متكّن �صيغة تدخالت االنرتنت املر�ضى
قرارا بااللتزام
املرتقبني لأن يتفكروا يف �أمر العالج ,وذلك قبل �أن ي�أخذوا ً
به.
لكن قد �أثار التوظيف عرب الأنرتنت ,وب�صفة خا�صة التوجيه الذاتي من
جانب املر�ضى ,العديد من اال�سئلة عما �إذا كانت خ�صائ�ص املر�ضى الذين
ي�ستخدمون اخلدمات املُقدمة عرب الأنرتنت تت�شابه مع خ�صائ�ص ه�ؤالء
الذين يدخلون على العيادات التقليدية و�إجراء مقابالت وج ًها لوجه� .إن
هذا الأمر هام من جهة حتديد ما �إذا كان من املمكن تو�صيل هذا النوع من
اخلدمات على م�ستوى ال�صحة العامة .من امللحوظات ال�شائعة عن جتارب
الأنرتنت هي �أنه مييل امل�شاركون يف الأبحاث �إلى �أن يكونوا �أكرث ثقافة
من العامة ,وقد يعمل هذا الأمر على انعكا�س احلرفية عن الفجوة الرقمية,
�أي حقيقة �أن الدخول على �شبكة الأنرتنت يعك�س خ�صائ�ص اقت�صادية
اجتماعية ,هذا بالرغم من �أن هذه االختالفات قد تقل بينما ي�ستمر الدخول
على �شبكة الأنرتنت يزداد بني املجموعات االجتماعية ,لكن قد يكون الأمر
�أنه بف�ضل امل�ستوى املرتفع من التعليم وطبيعة االختيار الذاتي للتوظيف,
�أ�صبح املر�ضى الإلكرتونيون �أكرث حتفي ًزا للم�شاركة يف العالج ,وبالتايل
هم �أكرث ا�ستجابة.
�إن خرباتنا هي �أن املر�ضى الذين ي�ستخدمون و�سائل العالج املُقدمة
عرب الأنرتنت ميثلون نطا ًقا وا�س ًعا من الأف��راد ,وي�شمل هذا الأف��راد ذي
أي�ضا ه�ؤالء ذي م�ستوى منخف�ض من التعليم,
م�ستوى عايل من التعليم و� ً
أي�ضا جمموعات ثقافية خمتلفة .ميثل هذا الأمر حتدي لت�صميم الـ
وكذلك � ً
 ICBTوتو�صيله ,بالرغم من �أنه قد مت �أخذ بع�ض اخلطوات الأولية يف
أي�ضا املر�ضى
و�سائل العالج املنا�سبة من الناحية الثقافية ( .)13يتواجد � ً
ذو طيف اخلربات ال�سابقة مع خدمات ال�صحة النف�سية ,فقد تلقى البع�ض
منهم و�سائل عالج تقليدية تتمثل يف مقابالت وج ًها لوجه بينما مل ي�سعى
البع�ض الآخر وراء العالج ,بالرغم من مرور العديد من ال�سنوات �أو العقود
من االعرا�ض امل�ؤملة .هناك القليل من الأبحاث التي قامت على خ�صائ�ص
املر�ضى يف الـ  ICBTباملقابل مع جتارب �أخرى وعيادات تقليدية� ,إال
كثريا
�أن هناك دليل يقرتح �أن امل�شاركني يف جتارب الأنرتنت يت�شابهون ً
مع االفراد من العامة الذين يعانون من ذات امل�شكالت ,وذلك �أكرث من
املر�ضى الذين نراهم يف العيادات التخ�ص�صية (.)14,15
يوجد يف الوقت احل��ايل عدد متزايد من التجارب التي قامت على
الفاعلية ,وذلك يف حالة الـ � ,ICBTأي التجارب التي متت يف املوا�ضع
ال�رسيرية التقليدية .لقد قام ا�ستعرا�ض حديث بتعريف �أربعة درا�سات قامت
على احلاالت وال�شواهد وثمانية درا�سات مفتوحة مت عملها يف العيادات
التقليدية ( .)16وقد �أظهرت كل الدرا�سات وب�صورة وا�ضحة �أن الت�أثري
اجليد للـ  ICBTيف التجارب التي قامت على مر�ضى مت توظيفهم بوا�سطة
أي�ضا عندما يتم حتويل العالج �إلى العيادات
الإعالنات ,مُيكن �أن ُيالحظ � ً
التقليدية.

ت�شخي�صات وتقييمات قائمة على الأنرتنت
�إن الت�شخي�صات واملقايي�س الدقيقة واملوثوق فيها للأعرا�ض بالأمر
الهام ج ًدا يف عملية العالج عن طريق الأنرتنت ,وذلك بقدر �أهميته يف
العالج التقليدي الذي يكون وج ًها لوجه .لقد مت عمل حما�رضة ممتدة حول
كيف يتم جمع بيانات املر�ضى بوا�سطة الأنرتنت ( ,)17وهي فعالة ج ًدا
يف حتديد �إيجابيات و�سلبيات عملية جمع البيانات بوا�سطة الأنرتنت.
مُيكننا �أن ن�ستخل�ص من العديد من الدرا�سات �أنه مُيكن جمع بيانات
اال�ستبيانات بدون امل�سا�س بخ�صائ�ص القيا�س النف�سي (� ,)20-18إال �أنه
يوجد احتياج �إلى ا�ستعرا�ض منهجي لهذه الق�ضية ,ومن ال�شائع �أن هناك
أي�ضا لإدارة
احتياج �إلى جمع املعايري ب�صورة منف�صلة عن القلم والورقة و� ً
الأنرتنت (� .)17إن �إيجابيات �إدارة الأنرتنت لال�ستبيانات هي �أنه مُيكن
التقليل من خطر الإغفال عن �أي بند ,و�أنه مُيكن حتديد البنود الهامة ج ًدا
ب�شكل �أوتوماتيكي وذلك للأطباء ال�رسيريني (مثل عالمات حمراء يف
حال ارتفاع ن�سبة حدوث انتحار) ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,مُيكن احل�صول
ويكن تطوير خوارزميات وذلك
على ملخ�ص النتيجة ب�شكل اوتوماتيكي مُ
مل�ساعدة املمار�سني املخت�صني على ر�صد التقدم و�أن يتدخلوا ب�شكل فعال
أي�ضا
يف حال اال�شتباه يف حدوث خط�أ ما .ت�ؤدي الإدارة الأوتوماتيكية � ً
�إلى انخفا�ض التكلفة املرتبطة بن�رش اال�ستبيانات وت�سجيل النقاط.
ت�شمل �سلبيات �إدارة الإنرتنت �أوال وقبل كل �شيء الق�ضايا الأمنية.
أي�ضا بو�سائل
وهذا الأمر له �صلة كبرية لي�س فقط بتخزين املعلومات بل � ً
اجلمع؛ فبينما يخ�ضع �أغلب الباحثني والأطباء ال�رسيريني لإطار حماية
املعلومات الذي يت�شابه مع مبادئ اخلدمات امل�رصفية عرب الأنرتنت� ,إال
�أن �أحدث ظهور للهواتف النقالة الذكية ُيذكرنا بالق�ضايا اخلا�صة بعن�رص
الأمان الذي يرتبط بالتكنولوجيا احلديثة .ومن ال�سلبيات الإ�ضافية هي
أي�ضا احل�صول على معلومات �إ�ضافية,
�صعوبة التحقق من دقة الردود و� ً
�إال �أنه مُيكن خماطبة ال�سلبية الأولى – �إلى حد ما – بوا�سطة الطلب من
املر�ضى لأن ي�ؤكدوا �أن ال��ردود التي يقدمونها �صحيحة ,بينما مُيكن
�إدارة ال�سلبية الثانية بوا�سطة تبني بروتوكوالت �رسيرية تتطلب االت�صال
بوا�سطة الهاتف ,وذلك عند الت�أكد من الناحية ال�رسيرية .والبد من تنفيذ
هذه الإجراءات يف خالل �إطار حكومي يعرتف بامل�سائل القانونية.
هناك �س�ؤال �أكرث خطورة ويهتم مبحدوديات ت�شخي�ص املر�ضى بوا�سطة
الأنرتنت ,ومن الوا�ضح �أن للت�شخي�ص الذاتي العديد من الإيجابيات ,مثل
توفري الكثري من وقت الأطباء ال�رسيريني ,لكن يوجد القليل ج ًدا حتى يومنا
هذا من الذي يقرتح �أنه ب�إمكان التقييم الذاتي ان يحل حمل املقابالت
الت�شخي�صية املُهيكله ,وال تقوم �إدارة الأنرتنت �إال بالقليل الذي ب�إمكانه
تغيري هذه احلقيقة ( ,)21وعلى الناحية الأخرى� ,إذا كان من ال�رضوري
تقييما ت�شخي�ص ًيا وج ًها لوجه يف عيادة ما ,قد
�أن يتلقى املر�ضى �أوال
ً
تقل بع�ض �إيجابيات تدخالت الأنرتنت� .إن هذا هو احلال ,يف حقيقة الأمر,
يف وحدة الطب النف�سي بوا�سطة الأنرتنت يف �ستوكهومل ,وذلك عندما يتم
ت�شخي�ص املر�ضى يف العيادة (.)22
من ال�شائع يف الأبحاث �أن يتم عمل مقابلة نف�سية ُمهيكلة ,مثل
املقابلة الع�صبية النف�سية الدولية امل�صغرة ( )23والتي تتم عرب الهاتف.
�إن هذه الإجراءات �أف�ضل بكثري من عدم احل�صول على �أي ت�شخي�صات ,بل
ويكن �أن ت�ؤدي �إلى اكت�شافات فعالة (� ,)24إال �أن ما ينتق�ص من هذه
مُ
أي�ضا قد ُتفقد املعلومات ب�شكل ال مُيكن
الإيجابية هو عدم ر�ؤية املري�ض ,و� ً
أي�ضا �إن تبني بروتوكوالت �رسيرية واقعية يتطلب تقييمات وج ًها
جتنبهً � ,
لوجه ويف ح�ضور ما يكفي من االعرا�ض املعقدة التي ب�إمكانها �أن تخاطب
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الق�ضايا التي ترتبط بدقة الت�شخي�ص.
يف خال�صة الأمر� ,إن اال�ستبيانات الإلكرتونية تعمل ب�شكل جيد� ,إال
�أن الت�شخي�صات النف�سية ال مُيكن �أن تتم ب�صورة فعالة با�ستخدام التقرير
الذاتي فقط .من احللول الو�سط هي عمل مقابالت عرب الهاتف ,وقد تفيد
أي�ضا برامج املقابالت الآمنة بال�صوت وال�صورة عرب الهاتف ,بالرغم من
� ً
�أن هناك احتياج �إلى عمل بحث لتدار�س التكلفة والفائدة الن�سبية التي
ترتبط بهذا االختيار.

الدور الذي يقوم به املعالج املخت�ص يف عملية العالج عرب
الأنرتنت
تهتم الأحاديث العامة يف جمال تدخالت الأنرتنت بالدور الذي يقوم
به املعالج املخت�ص �أو الطبيب ,وذلك باملقارنة مع الربامج الأوتوماتيكية
التي ال ت�شتمل على �أي تفاعل مع ب�رش (ُ .)25تبني ا�ستطالعات هذه
املحا�رضة وب�صورة م�ستمرة �أن و�سائل العالج التي حتتوي على �إر�شادات
ت�ؤدي �إلى نتائج �أف�ضل من و�سائل العالج البال �إر�شادات (� ,)28-26إال
�أن هناك ا�ستثناءات عر�ضية ,ويظهر يف الوقت احلايل و�سائل عالج بال
�إر�شادات ب�إمكانها �أن تعمل بوا�سطة و�سائل تذكرة �إلكرتونية وغريها من
الو�سائل امل�شابهة (.)29,30
ي�ؤكد الدليل املتاح لدينا �أن �أي �أت�صال مع الطبيب ال�رسيري قد يعمل
على حت�سني النتائج ,مثال �إن ا�ستطالع منهجي عن تدخالت الأنرتنت
أثريا خط ًيا لدور االت�صال بالطبيب ال�رسيري,
اخلا�صة باالكتئاب� ,أكت�شف ت� ً
مثل الت�أثري اخلطي بني جمموعة الـ  dالتابعة لكوهني واخلا�صة بحجم
الت�أثري والذي بلغ  d =0,21وذلك �إذا مل يكن هناك �أت�صال مع املعالج
املخت�ص �سواء قبل �أو �أثناء العالج ,و � d= 0,44إذا كان هناك �أت�صال مع
املخت�ص املعالج قبل العالج فقط ,و � d=0,58إذا كان هناك �أت�صال مع
املخت�ص املعالج �أثناء العالج فقط و � d =0,76إذا كان هناك �أت�صال مع
املخت�ص املعالج قبل و�أثناء العالج (.)31
وبينما تدل بع�ض املعلومات �أن��ه قد يكون املر�ضى �أك�ثر احتماال
لأن يختاروا و�سائل العالج البال �إر�شاد ,وذلك �إذا كان لديهم اختيار� ,إال
�أن هناك �إيجابيات هامة لو�سائل العالج ذات �إر�شادات؛ ف�أول كل �شيء
يتمكن املخت�ص املعالج من عمل ت�شخي�ص وذلك للم�ساعدة يف حتديد
�أن�سب عالج للمري�ض ,ثان ًيا مُيكن �أن ُيجرى تغيريات يف التدخالت و�أن
تكون الن�صائح ب�صورة �شخ�صية وذلك بعد الت�شاور مع �أطباء �رسيريني
حمرتفني :ففي حقيقة الأمر �إن بع�ض الدعم املوجه يف الـ  ICBTغري
متزامن ,ويعني هذا �أنه ب�إمكان الأطباء ال�رسيريني �أن ي�ست�شريوا زمالئهم
وغريهم من املحرتفني وذلك قبل �أن ُيجيبوا على املري�ض �أو �أن يقدموا
تقريرا ( .)32ثالثًا ,هناك دالئل وا�ضحة ب�أن الدعم يزيد من االلتزام
له
ً
بالعالج ومينع االنقطاع عنه ,وهذه ق�ضية هامة يف حني �أن البع�ض –
على الأقل  -من التدخالت البال توجيه قد عانت من معدالت مرتفعة من
االنقطاع عن العالج ( .)33راب ًعا ,ب�إمكان املخت�ص املعالج �أن ي�ساعد
املري�ض ب�شكل فعال بحيث يتمكن من الدخول على اخلدمات الأخرى التي
قد تكون الزمة ,والتي ت�شمل اخلدمات ال�صحية واالجتماعية واخلدمات
اخلا�صة بالأزمات.
لكن هناك الكثري من اال�ستف�سارات البارزة عن �أف�ضل �أ�شكال الرتدد على
أي�ضا �أ�شكالها التي البد من تقدميها� .أوال ال يوجد هناك عالقة
امل�ساعدة و� ً
تخ�ص اال�ستجابة جلرعة العالج بني الدعم والنتائج ,وال يبدو �أن العالج
الذي به دعم ب�صورة �أ�سا�سية يختلف عن و�سائل العالج ذات احلد االدنى
(مثل  10دقائق يف الأ�سبوع �أو �أقل لكل مري�ض) ( ,)28ثان ًيا� ,أنه بالرغم
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من ت�أكيد الدرا�سات �أنه مت احل�صول على نتائج �رسيرية مرادفة� ,سواء كان
هناك دعم من جانب �أطباء نف�سيني حمرتفني �أو من ُمدرب ,ب�رشط �أن يكون
منظما للغاية (-34
املدرب حتت مراقبة �رسيرية و�أن تكون الـ ICBT
ً
� ,)36إال انه لي�س من الوا�ضح ما �إذا كان �سيتم احل�صول على نتائج مرادفة
مع القليل من التدخالت املُهيكلة ,ثالثًا ,بينما �أن التدخالت التي تكون
حتت قيادة الأنرتنت فعالة من حيث التكلفة (� ,)37,38إال �أن االحتياج
ويكن
�إلى توفري عامل املراقبة باهظ الثمن �أكرث من و�سائل العالج الآلية ,مُ
أي�ضا �أن تكون و�سائل العالج ذات مراقبة وت�أثريات قليلة فعالة من حيث
� ً
التكلفة ( .)39وبالتايل ,ومن وجهه نظر ال�صحة العامة� ,إن احلد الأدنى
من توفري تدخالت الأنرتنت وبدون مراقبة ,مُيكن يف بع�ض احلاالت �أن
ُتربر ,وذلك �إذا كانت �آمنة� .أما ال�س�ؤال الرابع فهو يرتبط باملعرفة املحدودة
عن عوامل املعالج املخت�ص والتي ُتعرف ب�أنها هامة يف و�سائل العالج
التي تكون وج ًها لوجه ( .)40بالإ�ضافة �إلى االكت�شافات التي ترتبط بدور
املراقبة الفنية باملقابل مع املراقبة النف�سية ( ,36-34هناك القليل من
الدرا�سات التي تفح�ص عامل املعالج املخت�ص ,ومل ُتظهر �أي ت�أثريات� ,أو
حتى القليل منها (.)41,42
وعلى الناحية الأخرى ,يبدو �أهمية الطريقة التي ٌتق ّدم بها املراقبة,
وذلك حتى �إذا كانت �أغلب الأحاديث متيل �إلى �أن تكون ذات طبيعة ت�أييديه
( .)43لقد مت االكت�شاف �أن االجتاه املت�ساهل ناحية الواجبات املنزلية
يرتبط ب�أ�سواء �أ�شكال النتائج ,وذلك يف درا�سة قامت ب�صياغة مرا�سالت
املعالج املخت�ص ( ,)10وبالتنا�سق مع هذا الأم��ر ,تدل مالحظاتنا من
البحث على �شبكة الأنرتنت ومن العمل ال�رسيري� ,أن �أف�ضل النتائج يرتبط
بااللت�صاق بال�سيناريوهات التي توجه املر�ضى �إلى الق�ضايا الأ�سا�سية,
بينما تقلل من حتركات املعالج املخت�ص.
�إن التحالف العالجي مبثابة عامل �آخر ُيعترب على نحو وا�سع هام يف
�أبحاث نتائج العالج النف�سي .لقد قدمت العديد من الأبحاث على تدخالت
الأنرتنت معلومات من مر�ضى عن كيف يقيمون التحالف العالجي مع
املعاجلني املخت�صني عرب الأنرتنت ()44؛ ال ُتظهر �أغلب الدرا�سات وجود
عالقة مع النتائج ,حتى �إذا كان تقييم التحالف مييل �إال �أن يكون عال ًيا
مبكرا
( ,)45,46لكن هناك القليل من الدرا�سات التي يتكهن فيها التحالف ً
بالنتائج (.)47,48
يف نهاية الأمر ,تقرتح �أغلب الدرا�سات حتى يومنا هذا �أن االت�صال
باملعالج النف�سي يرتبط بنتائج �أف�ضل يف تدخالت الأنرتنت ,لكن يف حال
ان مكونات العالج عرب الأنرتنت عايل اجلودة وممتع للمر�ضى ,قد تكون
عالجا
خربة املخت�ص املعالج �أقل �أهمية من املخت�ص املعالج الذي يقدم
ً
لوجا ,وبالتايل ف�أن االعتماد على درجة هيكل منوذج تدخالت
وج ًها ً
الأنرتنت التي مت تبنيها ,مُيكن �أن تكون فيها املراقبة عملية وتعاونية
ب�شكل �أ�سا�سي ,وذلك بدال من �أن تكون عالجية ب�شكل ح�رصي يف توجهها.
يقدم هذا الأمر مميزات فيما يخ�ص دقة وكفاءة الوقت الذي ُيق�ضى بني
املري�ض واملعالج املخت�ص ,يف حقيقة الأم��ر ,مُيكن �أن يركز املعالج
املخت�ص على م�ساعدة املر�ضى ليتمكنوا من �إتقان املهارات والتغلب على
العقبات يف تطبيق التدخالت.

و�سائل العالج التي تعتمد على الأنرتنت لعالج ا�ضطرابات
املزاج والقلق

لقد قامت اغلب الدرا�سات على و�سائل العالج القائمة على الأنرتنت,
بتقييم التدخالت لعالج ا�ضطرابات املزاج والقلق اخلفيف وحتى املعتدل
(با�ستثناء بع�ض ا�ضطرابات القلق التي ُتعترب �شديدة) .لقد مت يف وقت
ق�صري تطوير واختيار و�سائل عالج وذلك لنطاق وا�سع من ا�ضطرابات

القلق ,والتي ت�شمل ا�ضطرابات الهلع ( )49وا�ضطرابات الرهاب االجتماعي
( )52-50وا�ضطرابات القلق العام ( )53,54وا�ضطرابات كرب ما بعد
ال�صدمة ( )8,55وا�ضطرابات الو�سوا�س القهري ( )56,57والقلق حيال
ال�صحة ( )58و�أنواع رهاب خمتلفة ( .)59لقد قامت اغلب الدرا�سات على
أي�ضا العديد من الدرا�سات التي قامت على �أطفال/
بالغني� ,إال �أنه يوجد � ً
مراهقني ( )60,61وبالغني متقدمني يف العمر (.)62
لقد كانت �أغلب الدرا�سات التي قامت على ا�ضطرابات املزاج بفح�ص
أي�ضا على تطوير �أ�شكال خمتلفة من
حاالت االكتئاب ال�شديدة وعملت � ً
الـ  .)CBT (35,63,64بالإ�ضافة �إلى ذلك ,عملت العديد من تدخالت
الأنرتنت على تقييم �أ�شكال �أخرى من العالج ,والتي ت�شمل العالج النف�سي
الديناميكي ( )65والن�شاط اجل�سدي ( ,)66وقد �أظهرت املقارنة املبا�رشة
بني الـ  CBTالذي يكون وج ًها لوجه والـ  ICBTنتائج م�شابهة ,مع
العديد من املكا�سب متتد على املدى البعيد ( ,)67وقد مت �إعادة منوذج
النتائج هذا يف الدرا�سات التي قامت على الفاعلية (.)16
يظهر يف الوقت احلايل العديد من الإيجابيات وال�سلبيات؛ وت�شمل
الإيجابيات �إمكانية دخول متطورة على و�سائل العالج التي تقوم على
أي�ضا الفاعلية من ناحية التكلفة ,وهذا باملقارنة
الأنرتنت ,وذلك للمر�ضى و� ً
وجها لوجه .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,وحيث �أنه
تكون
مع و�سائل العالج التي
ً
ب�إمكان املري�ض العودة �إلى الربنامج بالكيفية التي تنا�سبه وذلك للدخول
على معلومات العالج ,ب�إمكان هذا �أن ُي�س ّهل التعلّم واال�ستبقاء ,بالإ�ضافة
�إلى ذلك ,ومب�ساعدة خ�صائ�ص الربنامج الآيل� ,أ�صبح ب�إمكان املعاجلني
املخت�صني �أن يراقبوا النتائج وتقدم املر�ضى ,و�أن ي�ساعدوا املر�ضى على
نحو ا�ستباقي قبل تتطور الأزمة .يعني هذا الأمر �أنه قد يلقى املر�ضى يف
تدخالت الأنرتنت م�ساعدة من املعالج املخت�ص ب�صورة �أ�رسع من �إذا
كانوا يتلقوا زيارات �أ�سبوعية فقط.
لكن يبدو �أن ال�سلبية الأ�سا�سية تعك�س الطبيعة اجلديدة الن�سبية لهذا
املجال ,مثال ,يوجد هناك معرفة حمدودة عن خ�صائ�ص املر�ضى الذين
ُيحتمل �أن ينتفعوا ,وقد قامت العديد من الدرا�سات بفح�ص هذه الق�ضية� ,إال
�أنه قد مت تعريف القليل من العالمات املت�سقة ( ,)68,69وبالتايل فهناك
أي�ضا مو�ضوع �إ�ضايف يتعلق
احتياج �إلى املزيد من الأبحاث .وهناك � ً
بالأمر ويتطلب املزيد من املعلومات ,وهو معدل النتائج ال�سلبية وخطر
عدم الك�شف عنها� .إن النتائج ال�سلبية التي تلي العالج النف�سي هي جوانب
ًمهملة ( ,)70ومل ُيكتب �أي �شيء عن هذا املو�ضع الذي يتعلق بتدخالت
الأنرتنت.
�أما من وجهة نظر دمج تدخالت الأنرتنت مع خدمات ال�صحة النف�سية
املتاحة ,هناك العديد من الأ�سئلة البارزة ,والتي ت�شمل فوائد حمتملة
لت�سل�سل الـ  ICBTمع العالج النف�سي الذي يكون وج ًها لوجه .مُيكن �أن
ت�صور تدخالت الأنرتنت ب�أنها خطوة اولى يليها
يعمل �سيناريو واحد على ّ
و�سائل عالج وج ًها لوجه �أكرث �شدة ,وذلك عند االحتياج ( .)71قد يكون
موجه.
هذا الت�سل�سل �أكرث مالئمة عندما تكون اخلطوة الأولى  ICBTغري ّ
وعلى الناحية الأخرى ,لقد ر�أينا مر�ضى ف�شلوا يف و�سائل العالج
الوجه لوجه� ,إال انهم حت�سنوا فيما بعد يف الـ  ICBTالالحق ,وهو
بالأمر الذي قد يعك�س بع�ض الق�ضايا التي ترتبط باال�ستعداد لتلقي العالج.
هناك احتياج �إلى املزيد من الأبحاث يف هذا املجال ,حيث �أننا ال نعرف
الكثري عن الـ  ICBTكخطوة يف مناذج العالج املكثفة.
يف خال�صة الأم��ر ,هناك دليل قوي يقوم ل�صالح الـ  .ICBTومن
املحتمل �أن تكون العوامل التي ترتبط بو�سائل العالج التي تكون الوجه
لوجه ,والتي ت�شمل اال�ستعداد للعالج ,متعلقة بالأمر ,لكن هناك احتياج
�إلى املزيد من املعلومات عن معدل وعالمات االمتناع عن العالج وعدم

أي�ضا الفوائد املحتملة لت�سل�سل الـ  ICBTمع العالج
اال�ستجابة له ,و� ً
النف�سي الذي يكون وجها لوجه.
�إدارة االعتالالت امل�شرتكة
لقد قامت �أغلب تدخالت الأنرتنت حتى يومنا هذا على ا�ستهداف
ا�ضطرابات معينة� ,إال �أن من حم��دودي��ات ه��ذه التدخالت هي انت�شار
االعتالالت امل�شرتكة (�سواء كانت تزامن ا�ضطرابات املزاج �أو ا�ضطرابات
القلق �أو تزامن ا�ضطرابات امل��زاج �أو ا�ضطرابات القلق مع ا�ضطرابات
ج�سدية �أو نف�سية �أخ���رى) .هناك ا�سرتاتيجيتان حديثتان متطورتان
ملخاطبة هذه امل�شكلة ,وهما �أن العالج بوا�سطة الأنرتنت يت�صف بكونه
أي�ضا يتنا�سب ب�صفة �شخ�صية مع املري�ض ,وقد تلقى
يتعدى الت�شخي�ص و� ً
تدعيما جتريب ًيا يف التجارب املُحكمة ( )74-72 ,65ويرتبطان
كِ ال منهما
ً
ب�سلبيات و�إيجابيات خمتلفة.
وت�شمل الإيجابيات الأ�سا�سية لو�سائل العالج التي تتعدى الت�شخي�ص
�إمكانية التقابل وج ًها لوجه مع املر�ضى الذين ُيدلون ب�أنهم يدركون �أهمية
التعرف على االعرا�ض مع توفري الوقت لكِال من املر�ضى الذين ال يتوجب
عليهم العمل من خالل الربوتوكوالت املختلفة لال�ضطرابات املعينة
واملعاجلني املخت�صني الذين يتوجب عليهم �إدارة واح��دة من الأثنني,
بدال من العديد من التدخالت التي ت�سمح فيما بعد بوجود �سعة لإ�ضفاء
الطابع ال�شخ�صي على العالج الذي يقوم على خ�صائ�ص معينة للمري�ض,
ويف غالب الأم��ر معدالت منخف�ضة من ح��دوث انتكا�سة ب�سبب زيادة
املرونة العاطفية� .أما ال�سلبيات اال�سا�سية فهي اال�سئلة البارزة عما �إذا
كان املر�ضى ذي بع�ض الت�شخي�صات ,مثل الت�شخي�ص بوجود ا�ضطرابات
الرهاب االجتماعي� ,سينتفعون من العالج الذي يتعدى الت�شخي�ص ,ب�صورة
�أقل من و�سائل العالج التي تخت�ص با�ضطراب معني .مُيكن �أن يتم خماطبة
هذا الأمر عن طريق توفري املزيد من املواد التي مُيكن ا�ستهدافها جتاه
احتياجات معينة (.)75
ت�شمل �إيجابيات العالج الذي يوجه بطريقة تتنا�سب مع املري�ض,
معرفة ما يف�ضله املري�ض وحتقيقها ,وذلك عن طريق تقدمي اختيارات
لنماذج العالج ( ,)76بالإ�ضافة �إل��ى ذلك ال يحتوي فقط �أم��ر تنا�سب
مكونات العالج بح�سب ملف الأعرا�ض اختيار برنامج عالجي منا�سب
للمري�ض (مثل الوحدات التي تخت�ص با�ضطرابات القلق العام والأرق وحل
أي�ضا تتبنى و�سائل العالج بح�سب �إمكانية املري�ض (.)65
امل�شكالت) ,بل � ً
أخريا مُيكن �أن تكون و�سائل العالج التي تتنا�سب مع خ�صائ�ص املري�ض
� ً
�أكرث مالئمة لتحمل اال�ضطرابات الأكرث �شدة ,والتي ُوجدت يف حقيقة الأمر
يف جتربة محُ كمة تقارن الـ  ICBTالقيا�سية باملقابل مع التدخالت التي
تتنا�سب مع خ�صائ�ص املري�ض يف حالة االكتئاب مع م�شكالت االعتالالت
امل�شرتكة ( .)65ومن بني �سلبيات ت�صميم الـ  ICBTكما يتم تعيينها
حالياً ,هو حقيقة �أن عملية تخ�صي�ص العالج التزال تقوم على �أف�ضل
املمار�سات ,وذلك حيث �أنه يتم الآن تقييم خوارزميات معينة عن كيف يتم
أي�ضا خطر �إ�ضافة العديد من املواد وامل�شكلة املحتملة املتمثلة
التنا�سب و� ً
يف حتميل املري�ض مبا ال يتنا�سب مع طاقته.
وب�صورة عامة يوجد يف الوقت احلايل الكثري من الأدلة التي تقرتح �أن
كِ ال من االجتاهات التي تتعدى الت�شخي�ص واالجتاهات التي تتنا�سب مع
تدخالت الأنرتنت ,وبالرغم من ايجابياتهم الن�سبية باملقارنة مع و�سائل
العالج التي تخت�ص بت�شخي�ص معني� ,أقل �شعبية ,وذلك يف ظل وجود
بع�ض الدرا�سات التي تقر ب�أ�سبقية تلك املذكورة �أوال (مثل  )65وغريها
من الدرا�سات التي تقر بعدم وجود اختالفات بني الأثنني (مثل .)76
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التعميم يف املوا�ضع ال�رسيرية
لقد قامت العديد من الدرا�سات بفح�ص ت�أثري تدخالت الأنرتنت التي
ُتق ّدم يف اخلدمات ال�رسيرية التقليدية ( ,)16وقد �أظهرت هذه الدرا�سات
ب�صورة م�ستمرة �أن النتائج الواعدة للعالج عن طريق الأنرتنت التي مت
اكت�شافها يف الدرا�سات التي قامت على الفاعلية (وب�صورة خا�صة مع
الـ  )ICBTتتكرر يف الدرا�سات التي تقوم على الت�أثري ,مع حجم ت�أثري
يرتاوح من املتو�سط وحتى الكبري.
هناك �إيجابيات و�سلبيات يف عملية ا�ستخدام تدخالت الأنرتنت يف
املوا�ضع ال�رسيرية التقليدية؛ �أوال وب�سبب طبيعة التدخالت املنظمة ج ًدا
وغالبا ما تكون مكتوبة ,ال ُيحتمل �أن يحدث اجنراف للمخت�ص املعالج,
وهذا باملقارنة مع العالج الذي يكون وج ًها لوجه .ثان ًيا ,غال ًبا ما يكون
�أمر مراقبة العالج مت�ضم ًنا يف التطبيقات ال�رسيرية ,وبالتايل ُي�سهل تقييم
التطور وعن�رص الأم��ان ( ,)22ثالثًا ,مُيكن �أن تنظم تدخالت الأنرتنت
ّ
بكونها رعاية �صحية مركزية وطنية (�أي مراكز متخ�ص�صة) ب�إمكانها
تقليل االحتياج �إلى تكرار امل�صادر وت�سهيل التدريب واملراقبة .يعمل هذا
الأمر على حترير امل�صادر االخرى من الأن�شطة الهامة ,مثل تبني وتطوير
و�سائل العالج لالحتياجات الأخرى (مثال ,تو�صيل العالج بلغات متعددة).
راب ًعا ,مُيكن تو�صيل تدخالت الأنرتنت كعناية حملية ,وذلك يف املمار�سات
العامة ,وبالتايل تتحد مع اختيارات عالجية �أخرى ,مثل التداوي والعالج
النف�سي الذي يكون وج ًها لوجه.
وفيما يخ�ص ال�سلبيات ,هناك �أوال وقبل كل �شيء االجت��اه ال�سلبي
ال�شائع للمعالج املخت�ص واملري�ض جتاه تدخالت الأنرتنت ( ,)77,78ومع
ذلك ُتظهر بع�ض اال�ستطالعات �أن االجتاهات بني الأفراد الذين يعانوا من
ا�ضطرابات نف�سية والذين مت توظيفهم من العامة من النا�س ,قد تكون �أكرث
�إيجابية ( ,)79,80و ُيحتمل �أن هناك اختالفات بني الدول ,وهذا يعتمد
على م�ستوى الدخول على الأنرتنت .وما هو �أكرث من ذلك هو �أنه مُيكن
خماطبة �شكوك الأطباء ال�رسيريني عن طريق التعليم (.)81
ومن امل�شكالت الأخ��رى املتعلقة بالأمر هي �أن��ه قد ي�شعر الأطباء
ال�رسيريون بالتهديد واخلوف من فقدان عملهم كمعاجلني نف�سيني ,وذلك
يف حال �أنت�شار تدخالت الأنرتنت .ويف ظل قلة الأطباء النف�سيني املتمر�سني
والعدد الكبري من الأفراد الذين يحتاجون �إلى و�سائل عالجات نف�سية تقوم
على الدليل ,ال ُيحتمل �أن يكون هذا الأمر م�ؤ�س�س جي ًدا ,والبد من اعتبار
تدخالت الأنرتنت كمكمل للخدمات الأخرى بدال من اعتبارها بديال كامال
للعالج الذي يكون وج ًها لوجه (وب�صفة خا�صة ملر�ضى احلاالت ال�شديدة).
ثالثًا ,مُيكن �أن مُينع �أنت�شار هذه التدخالت �أو حتى ت�صبح م�ستحيلة,
وذلك من جانب كيفية تطبيق ال�ضوابط القانونية والأخالقية التي ت�رسي
على العالقة بني الطبيب ال�رسيري واملري�ض على الأنرتنت ( .)82مثال مل
يكن تبادل الربيد الإلكرتوين يف الرتويج بالأمر امل�سموح به (وحتى يف
الأنظمة املغلقة الآمنة) ,وكانت تداعيات هذا الأمر هو �أنت�شار برنامج
ال�سويد يف دولة الرنويج ( )83حيث كان البد من �أن يكون الإر�شاد عرب
الهاتف (لقد تغيرّ هذا الأمر يف الوقت احلايل) .وما هو �أكرث من ذلك هو
�أنه يف بع�ض الدول مثل �أملانياُ ,يعترب تقدمي عالج نف�سي عرب الأنرتنت
كعالج ثانوي تقليدي من غري الالئق ,هذا بالرغم من �أنه يتغري ب�صورة
تدريجية (.)84
راب ًعا ,يعتمد �أمر الن�رش يف موا�ضع العناية الأولية على رغبة املمار�سني
يف حتويل املر�ضى �إلى تدخالت الأنرتنت .قد يكون من ال�صعب ترتيب
اخلدمات املحلية (مثل املمار�سات العامة) �إال �إذا كان هناك تدريبات
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منا�سبة ومت ت�أ�سي�س �إر�شادات ت�شخي�صية مما يجعل الإحاالت بالأمر الآمن.
وقد يكون التقدم يف �إجراءات العناية �إحدى احللول حيث ُتق ّدم تدخالت
الأنرتنت كخطوة يف عملية تقدم العناية (.)85
يف خال�صة الأمر ,اليزال هناك القليل من اخلربات ذات تعميم وا�سع
النطاق لتدخالت الأنرتنت حول العامل .وبينما تقرتح الأدلة حتى يومنا
هذا �أن تدخالت الأنرتنت فعالة عندما ُتقدم يف املوا�ضع ال�رسيرية العادية
و�أنه ب�إمكان الكثري من املر�ضى الدخول على مراكز العناية� ,سواء كان
ذلك يف احلال �أو كخطوة يف �إجراءات تقدم العناية� ,إال �أنه التزال احلالة
هي �أن الأطباء ال�رسيريني واملر�ضى يحتاجون �إلى معرفة املزيد عن هذه
التدخالت ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,البد من تطوير الإر�شادات ال�رسيرية.

اخلامتة و�إر�شادات م�ستقبلية
مع زيادة عدد الدرا�سات عن تدخالت الأنرتنت �إلى ما يفوق املائة
( ,)86يوجد يف الوقت احلايل الكثري من الدعم ال�ستخدام الأنرتنت لتو�صيل
العالج النف�سي الذي يقوم على الدليل �إلى حاالت اال�ضطرابات النف�سية,
وقد تطور هذا املجال حديثًا �إلى درجة �أن العديد من العيادات يقدمون هذه
اخلدمة يف الوقت احلايل كجزء من العناية ال�صحية التقليدية.
�أما اخلال�صة التي مُيكن �أخذها من العمل حتى يومنا هذا هي ان
التقييمات التي ت�ستخدم الأنرتنت تق ّدم �إيجابيات كثرية للعناية باملري�ض,
أي�ضا لأغرا�ض
وب�صفة خا�صة ملراقبة عن�رص الأمان والتقدم والنتائج و� ً
البحث� ,إال �أنه وب�سبب عدم التيقن من �صالحية الت�شخي�ص عرب الأنرتنت,
نن�صح ب�أن يتم توجيه املر�ضى ذي اعرا�ض معقدة �إلى اخلدمات التي ُتقدم
وج ًها لوجه ,وذلك كلما �أمكن الأمر ,وهذا بدال من نظام الت�شخي�ص الآيل
عرب الأنرتنت.
�إن تدخالت الأنرتنت لالعتالالت امل�شرتكة اخلا�صة با�ضطرابات
امل��زاج والقلق ,والتي ت�شمل ما بعد الت�شخي�ص والعالج الذي يتنا�سب
مع خ�صائ�ص املري�ض ,قد �أدت �إلى نتائج ُم�شجعة ,لكن ت�ستهدف هذه
التدخالت ب�صفة �أ�سا�سية االعتالالت امل�شرتكة بني الأ�شكال املختلفة
لال�ضطرابات النف�سية ,وهناك احتياج �إلى تطوير و�سائل عالج ت�ستهدف
أي�ضا اال�ضطرابات اجل�سدية ,وهذا حيث �أنه ُتظهر العديد من الدرا�سات حول
� ً
تدخالت الأنرتنت نتائج م�شجعة (.)87
أخريا ,تدل التقارير احلديثة �أن تدخالت الأنرتنت تعمل ب�شكل جيد يف
� ً
الأو�ضاع التقليدية ,ونحن الآن نعمل على �أمر تعميم تدخالت الأنرتنت
لتخدم جمموعات الأقلية ب�صورة �أف�ضل ,فقد يكون لدى ه�ؤالء �إمكانية
أي�ضا �إلى �أفراد يف الدول
دخول قليلة على خدمات ال�صحة النف�سية ( ,)13و� ً
تطورا (.)88
التي تكون فيها خدمات ال�صحة النف�سية �أقل
ً
من املحتمل �أن ت�شمل جم��االت التطور و�أبحاث امل�ستقبل فح�ص
الأ�سئلة الهامة عن خ�صائ�ص الأفراد الذين قد ينتفعوا من اخلدمة و�أف�ضل
طرق لدمج تدخالت الأنرتنت مع اخلدمات املوجودة بالفعل و�أف�ضل
ا�سرتاتيجيات لتوحيد تدخالت الأنرتنت والعالج� .أما ال�س�ؤال الأخري فهو
وثيق باملو�ضوع ,وذلك يف حال �أنه يقدم ال�سيناريو ال�شائع يف موا�ضع
العناية العامة ,وهو و�صف موانع مثبطات ال�سريوتونني املُختارة حلاالت
ا�ضطرابات املزاج والقلق وذلك بجانب العالج النف�سي ,وغال ًبا ما تنتج
هذه املكونات نتائج �أف�ضل من العالج الأحادي (.)89
هناك احتياج �إلى املزيد من العمل ملخاطبة قلة الدرا�سات التي تقوم
على الأطفال واملراهقني والبالغني الكبار .واليزال يقف ال�س�ؤال الكبري عن
دور املعالج املخت�ص و�أف�ضل طرق تقدمي �إر�شاد �أثناء تدخالت الأنرتنت.
أي�ضا �إلى دمج تكنولوجيا املعلومات احلديثة مع العالج
هناك احتياج � ً
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 ومل ي�صبح هذا الأمر حتى الآن مو�ضوع الكثري من,الذي يكون وج ًها لوجه
.)90( الأبحاث
 نحن نتوقع �أن ي�ستمر تطور جم��ال تدخالت الأنرتنت,يف النهاية
,ريا
ً  وبينما �أن نتائج الدرا�سات يف هذا املجال مب�رشة كث.مبعدالت �رسيعة
 وذلك,تطور جمهودات التعميم ب�صورة م�ستمرة
ّ نحن نحذر �أنه البد من
أي�ضا �أن يكون
�
نتوقع
نحن
و
للمر�ضى
النتائج
أف�ضل
� للت�أكد من احل�صول على
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 هذا بينما,هناك املزيد والكثري من التطور يف الأبحاث التي لها �صلة بالأمر
.تتحرك الدرا�سات من ال�سعي وراء الفاعلية �إلى درا�سة عمليات التغيري

�شكر خا�ص

يتقدم اندير�سون بتقدمي جزيل ال�شكر �إلى زمالئه وطالبه العاملني يف
أي�ضا �إلى جامعة لينكوبنج وم�ؤ�س�سة العلوم
ً � و,جمال تدخالت الأنرتنت
أي�ضا تيتوف بتقدمي
ً �  يقوم.ال�سويدية و�رشكة فورتي للم�ساعدات املالية
أي�ضا جامعة ماكوير
ً �جزيل ال�شكر �إل��ى زم�لا�ؤه وم�شاركيه ومر�ضاه و
.وجمل�س ال�صحة الوطنية والأبحاث الطبية
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(8). There may be overlap between individuals, but there
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will be many subjective definitions of recovery, not least
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من
because
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Despite
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it has
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�ؤالءproved
إذا كان هchallenging
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mental
services
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إذا كانhealth
�  �أو,مهم�شني
أو كانواwhich
� االحرتام الالزم
يح�صلون على
ال
individual’s understanding. Indeed, some commentators
.)12( الأدوار يف احلاالت العامة �أو ال�رسيرية
suggest the concept has been “hijacked” (9) by professionals.
 هوThis
التعايف
ناحيةsets
املوجهة
املمار�سات
مركز تنفيذ
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paper
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and empirically supported pro-recovery approaches (“uses”).
The
authors
comprise
expertsهذاfrom
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ence of mental ill-health), researcher, policy-maker and
 يتطلب حتويل اخلدمات واملمار�سات والنماذج,وت�سهيل حرية الإرادة
clinical perspectives.
.للمر�ضى
بتو�صيلها
يقوموا
املت�ضمنة والتي
We identify seven abuses
of the
concept
of “recovery”.
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ABUSE 1. RECOVERY IS THE LATEST MODEL
من
لقد واجه �إدراك التعايف باملقابل مع احلياة الطبيعية اخلالية
أ�صبحWith
�  فقدthe
,النف�سية
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ّ
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وحتى يف
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now
ableهذا
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receive
for
ال�صحة
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تدعيم
التعريف
.)1( reimbursement
»التي ي�سببها املر�ض
peer support services through a national insurance plan
.)7( ) وغريها6-2( النف�سية يف الدول الناطقة بالإجنليزية
(10).
ذاتيةWhile
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zation
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not,
by
itself,
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the
paradigm
shift
needed.
 وذلك ب�سبب �أنه قد يتغري, ولي�س القليل منها,التعريفات الذاتية عن التعايف
Indeed, a lack of organizational commitment can underقد
, وبالرغم من الإجماع ال�سيا�سي.�إدراك الفرد عن تعافيه مع مرور الوقت
mine the effectiveness of peer workers, if workers are disreالنف�سية
ال�صحة
التعايف يف خدمات
توجهات
أنها تتحدى
� مت �إثبات
spected
or marginalized,
or if
roles تطوير
are entirely
assimilated
into generic
or clinical
case
work
(12).
حقيقة
املعلقني يف
البع�ض من
يقرتح
.أفراد
التي تعطي �أولوية لإدراك ال
Implementing recovery-oriented
practice
should
beأنه
person.) التعريف من قبل �أطباء9( »«�رسقة
قد مت
� الأمر
centred and focus on helping individuals live a meaningful
جتريبي
ب�شكل
وتدع
انتهاكاتclinical
البع�ض من
املقالة
ّ التعايف
life (13),
in مcontrast
to setting
goals
thatهذه
areتقدم
largely
هذه
كتاب
يت�ضمن
.)(ا�ستخدامات
التعايف
على
حت�ض
التي
االجتاهات
dictated by professionals (14). Shifting to practice
that is
built onخربة
equal
partnership,
andخرباء
facilitating
�شخ�صية
معا�شه (�أي
أي�ضا خربة
�دوليني من �سبعة دول و
املقالة
ً hope-promoting
self-determination requires a transformation of services, prac.عن داء يف ال�صحة النف�سية) وباحثني و�صانعي قرارات و�آراء �رسيرية
tices and the paradigm within which they are delivered.
.»نقوم هنا بتعريف �سبعة انتهاكات ملفهوم «التعايف
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االنتهاك الثاين :ال ينطبق التعايف على «مر�ضاي»
لقد كان تطور فكرة وممار�سة التعايف مركز ثقل يف حالة الذهان
– مثلها مثل الطب النف�سي .يقرتح بع�ض الأطباء ال�رسيريون �أن التعايف
كنهج ال يرتبط بالأفراد الذين يعملون معهم ,وذلك ب�سبب �إما �أن الأفراد
«يف مراحل مت�أخرة من املر�ض» �أو �أنه مل يتم ت�شخي�صهم بالذهان.
لكن ال مُيكن الدفاع عن �أي من هذه احلاالت ب�صورة جتريبية؛ فت�رسي
العديد من التدخالت التي حت�ض على التعايف واملُقدمة يف هذه املقالة على
أي�ضا.
الأفراد الذين يف �أزمات �شديدة ,بل وقد مت تقييمها على مثل ه�ؤالء � ً
وباملثل ,لقد بد�أت التحقيقات التجريبية يف العديد من الأو�ضاع ال�رسيرية
الغري ذهانية (مثل ا�ضطرابات ال�شخ�صية احلدية ( )15وا�ضطرابات
الطعام ( )17والطب ال�رشعي ( )16ويف العديد من املجموعات ال�سكانية
(مثل الأطفال ( )18والبالغني الكبار ( )19والأقليات العرقية (.))20
تطورا من تلك التي تتعلق بالذهان� ,إال
وبالرغم من �أن قاعدة الدليل �أقل
ً
�أنه من الوا�ضــــح �أن التعــايف �أقل حينما يتعلق مبجمـــوعة وا�سعة من
املجمـــوعات ال�رسيرية.

االنتهاك الثالث :مُيكن �أن جتعل اخلدمات النا�س  يتعافوا من
خالل جمموعة من و�سائل العالج الفعالة
غال ًبا ما يكون الأطباء معتادين على املعنى ال�رسيري للتعايف �أكرث
من فكرة التعايف ال�شخ�صــية كما تدركها حركة التعايف يف ال�صحة
النفــ�سية (.)1
يقوم الأطباء يف عملية التعايف ال�رسيرية بالت�شخي�ص مع اعتبار
الهدف الأ�سا�سي الذي هو ال�شفاء �أو تقليل االعرا�ض .لقد �أظهر ا�ستطالع
عاما من املتابعة� ,أن
قام على كل الدرا�سات الوبائية مبا يزيد عن ع�رشين ً
�أغلب الأفراد ذي ت�شخي�ص بالف�صام يح�صلون على تعايف �رسيري (,)21
هذا بالرغم من �أن االختالف يف معدل االنت�شار هذا ,والذي مُيكن �إن�سابه
�إلى و�سائل العالج الفعالة ,غري معروف .يقوم الفرد يف عملية التعايف
الذاتية بقيادة رحلته يف اجتاه حياه ذات معنى ولأداء �أدوار قيمة (.)22
مُيكن �أن يت�شابك م�ساري التعايف هذه� ,إال �أن الفرد قد يخترب واحد
منهما بدون الآخر .وعلى نحو تقليدي .تقوم خدمات ال�صحة النف�سية �إما
على م�سار �رسيري للتعايف� ,أو – وهذا يف �أ�سو�أ الأحوال – على اعتقاد ب�أن
التعايف من �أي نوع بالأمر امل�ستحيل للكثري من الأفراد .تتطلب يف الوقت
احلايل �سيا�سات ال�صحة النف�سية يف العديد من الدول �أن تقوم اخلدمات
على امل�سار ال�شخ�صي من التعايف ,و�أن تقدم ت�صديق للمعرفة التي ت�أتي
من خربة معا�شه للأزمات النف�سية والتعايف (.)23
التحول بعي ًدا عن هيمنة
�ستحتاج �أنظمة ال�صحة النف�سية �إل��ى
ّ
اال�ستجابات امل�ؤ�س�سية والعالج بالعقاقري والتدخالت القهرية ,وذلك
لتدعيم �أمر التعايف ال�شخ�صي .والبد �أن يكون الرتكيز على تعزيز الأمل
والأميان بالأفراد وتدعيم �أمر تقرير امل�صري وت�أكيد �إمكانية الدخول على
نطاق وا�سع من اخلدمات التي تكون موجهه نحو املجتمع (والتي ت�شمل
الإ�سكان والتعليم والتوظيف ودعم الأقران والتعليم عن التعايف والدعم يف
حالة الأزمات والدعم اليومي والعالج بالعقاقري و�أخذ العالج والن�صائح)
وحتفيز االندماج االجتماعي وحقوق الإن�سان ( .)24قد ُي�ساعد العالج �أمر
أي�ضا �أن مينعه ,وخا�صة �إذا كان هو
التعايف ال�شخ�صي� ,إال �أنه من املمكن � ً
الرد الغالب وكان مرتبطً ا مبمار�سات تع�سفية.

االنتهاك الرابع :االحتجاز الإجباري والعالج الذي ي�ساعد على
التعايف
�إن و�سائل العالج الإجباري بالأمر املُحفز كو�سيلة فعالة «للعناية»
بالفرد عندما ال يكون ب�إمكانه العناية بذاته ,مثال لقد كان الهدف من
�إدخ��ال �أنظمة العالج املجتمعي ( )CTOsيف �إجنلرتا عام  2008هو
تقليل عدد الأفراد الذين مت احتجازهم ب�صورة �إجبارية يف امل�ست�شفيات.
وبالرغم من �أنه قد مت عمل  CTOs 4,220عامي  2011و� ,2012إال
�أن معدالت الدخول الإجباري قد ارتفعت (من  44,093عامي 2007
و� 2008إلى  48,631عامي  2011و.)25( )2012
لقد �أكت�شف ا�ستطالع تنظيمي قام على املحا�رضة التي تتحدث عن
�أنظمة العالج القهري ,القليل من الأدلة عن الفاعلية فيما يخ�ص ا�ستخدام
اخلدمات ال�صحية والأداء االجتماعي واحلالة العقلية وجودة احلياة �أو
الر�ضى مب�ستوى العناية ( .)26بالإ�ضافة �إلى ذلك� ,أكت�شف اال�ستطالع
أمرا بااللتزام بالعيادات اخلارجية وذلك
� ً
أي�ضا �أن املو�ضوع �سيتطلب ً � 85
أمرا ملنع نوبة
ملنع حالة واحدة من �إعادة االحتجاز بامل�ست�شفى وً � 27
أمرا ملنع حالة اعتقال واحدة.
واحدة من نوبات الت�رشد وً � 238
تظهر و�سائل العالج القهرية بانها تدخل وا�سع اال�ستخدام ,والذي
تقرتح الدالئل احلديثة �أن��ه غري فعال يف �أم��ر تقليل �إع��ادة االحتجاز
بامل�ست�شفى ( ,)27بالإ�ضافة �إلى ذلك ,تعمل و�سائل العالج القهرية �ضد
هدف التعايف والذي هو ا�ستعادة حياه ذات معنى – وهي عملية تقوم على
تقرير امل�صري واحرتام الفرد بكونه مواطن يف املجتمع .لقد اكت�شفت درا�سة
يف حقيقة الأمر قامت على  136وحدة تتبع ال�صحة النف�سية للمر�ضى
الداخليني يف اجنلرتا� ,أن الرتكيز على التحكم (تخفي�ض الو�صول الى الطاقم
الطبي وزيادة ا�ستخدام حرا�س الأمن و�سوء بنية االق�سام) يرتبط بزيادة يف
ا�ستخدام �ضبط النف�س و ُتظهر القوة من جانب العاملني (.)28
تقوم العديد من الدول يف الوقت احلايل بتمويل املبادرات التي تعمل
على تقليل التع�سف ( ,)29مثال لقد كان لدى الرنويج منذ عام  2006خطة
عمل وطنية لتقليل القهر (.)30

االنتهاك اخلام�س :التوجه نحو التعايف يعني �إغالق اخلدمات
تربيرا فعاال لقطع اخلدمات.
لي�س التوجه ناحية التعايف
ً
من املعقول �أن نقرتح �أن احلياه ذات معنى ال ُتعا�ش بني حدود خدمات
ال�صحة النف�سية ,وغال ًبا ما يعترب م�ستخدمو اخلدمات االت�صاالت الكثرية
مع وكاالت ال�صحة الغري نف�سية والأ�شكال الطبيعية للدعم باعتبارها
�أكرث قيمة من االت�صال باخلدمات الر�سمية ( ,)31وبالتايل ف ُيحتمل �أن
التقليل التدريجي يف االت�صال بخدمات ال�صحة النف�سية الر�سمية كجزء من
خطة متفق عليها وبامل�ساعدة على الدخول على و�سائل الدعم الطبيعية
يف املجتمع (ال�صداقة ,االت�صال بالأقران والتوظيف وغريها الكثري)� ,أن
ت�ساعد يف عملية تعايف الفرد.
لكن لي�س التعايف عملية خطية ( )32والبد �أن تكون اخلدمات متاحة
لإعادة التوا�صل مع الأفراد عندما يلزم الأمر.
وبالت�أكيد البد من �إحالل اخلدمات الغري فعالة ,لكن البد �أن يكون هذا
الأمر مبثابة ق�ضية ترتبط بتطوير خدمات ال�صحة النف�سية ولي�س لتنفيذ
اخلدمات املوجهة ناحية التعايف .ال مُيكن تربير �أمر تقليل اخلدمات التي
تكون على �أ�سا�س حتقيق هدف تدعيم التعايف.
املجلة العاملية للطب النفسي
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االنتهاك ال�ساد�س :التعايف هو �أن يحيا النا�س ب�صورة طبيعية
وم�ستقلة
يدعم �أغلب خدمات ال�صحة النف�سية
يقوم �إطار العمل ال�رسيري الذي ّ
بتحديد م�شكالت الإق�صاء بني الأفراد ,وبالتايل فرتكز اجلهود ال�رسيرية
على تغيري الأف��راد عن طريق العالج (املعاجلة والتدريب على املهارات
وغريها) ,بحيث «يتنا�سبوا»� ,أي ي�صبحوا «طبيعيني» و»م�ستقلني» عن
الدعم واخلدمات.
لكن لي�س التعايف هو �أن «يتح�سن» الفرد �أو �أن يتوقف عن طلب الدعم
أي�ضا احلق يف امل�شاركة يف كل
– بل هو عبارة عن «ا�سرتداد حياة» ,وهو � ً
نواحي احلياه االقت�صادية واملدنية كمواطن مت�ساوي ( .)33يتطلب هذا
الأمر �إطار عمل يقوم على حقوق الإن�سان ومنوذج اجتماعي للإق�صاء�« :أنه
املجتمع الذي يعيق الإن�سان؛ �أنها االجتاهات والأفعال واالقرتاحات – �أي
الهياكل االجتماعية والثقافية واجل�سدية التي تعيق ,وذلك بو�ضع موانع
وطرح قيود واختيارات» (.)34
ولي�س الأ�شمال واملواطنة هو «�أن يكون الإن�سان طبيعي» ,بل هو خلق
جمتمعات �شاملة ب�إمكانها ا�ستيعابنا جمي ًعا ,فهو لي�س �أن يكون الفرد
«م�ستقال» ,بل �أن يكون لديه احلق يف الدعم والت�سويات (بالتوازي مع
االختيارات والطموحات) وذلك للت�أكد من وجود مواطنة وم�شاركة كاملة
وعادلة (.)35
تو�ضيحا حلقوق الإن�سان اخلا�صة «باملعاقني» – والتي ت�شمل
جتد
ً
الأفراد الذين يعانوا من حاالت نف�سية – يف اتفاقية الأمم املتحدة عن
حقوق الأفراد املعاقني ( ,)36وت�شمل هذه «حق العي�ش با�ستقالل وحق
الأ�شمال يف املجتمع» (املقالة التا�سعة ع�رشة) .وال ي�شرتط احلق على
«التح�سن» �أو العي�ش بدون دعم ,وهو يت�ضمن ب�صورة وا�ضحة حق احل�صول
على «الدعم الالزم لت�سهيل املعي�شة والأ�شمال يف املجتمع ومنع االنعزال
�أو االنف�صال».
ال يت�ضمن امل�شاركة والأ�شمال عملية تغيري الأف��راد حتى يتنا�سبوا
للعي�ش يف املجتمع ,بل تت�ضمن تغيري العامل« :ف�أن يعاين الإن�سان من
�إعاقة نف�سية لي�ست �إال �أمر م�سلّم به ,وهذا للكثريين منا .تظهر امل�شكالت
احلقيقية يف �صورة موانع يف البيئة متنعنا من العي�ش والعمل والتعلّم يف
البيئة التي نختارها  ...واملهمة التي �أمامنا هي �أن نواجه ونتحدى ونغيرّ
وتف�شل جهودنا للعي�ش بحرية و�أن نتحكّم يف
هذه املوانع التي تعرقل
ّ
حياتنا وامل�صادر التي ت�ؤثر على حياتنا» (.)37

االنتهاك ال�سابع :يحدث �أمر امل�ساهمة يف املجتمع فقط بعد �أن
يتعافى الفرد
�إن القيام بعمل – �سواء �أكان مدفوع الأجر �أم تطوع ًيا �أم عمل منزيل
– هو �أكرب و�سيلة يتمكن بها الأفراد من الإ�سهام يف املجتمع؛ وللعمل دور
كبري يف تدعيم التعايف (� .)38إن �أغلب الأفراد الذين يلج�ؤون �إلى خدمات
ال�صحة النف�سية يتمكنون من العمل� ,إال �أن  80%-70من الأفراد الذين
يلج�ؤون �إلى خدمات ال�صحة النف�سية يف �أغلب الدول الغربية ال يعملون,
وهذه الن�سبة �أعلى من غريها يف جمموعات املعاقني (.)39,40
ت�ساهم بع�ض الأم��ور مثل الو�صمة الذاتية وتوقع التمييز والتمييز
يف اخلدمات واملجتمع ,يف معدالت البطالة هذه ( ,)43-41مثلما تعمل
اخلدمات التي تقوم على العجز يف �أمر توقعات العمل املنخف�ضة لدى
أي�ضا العاملني الذين ينق�صهم املعرفة عن
الأفراد ذي �أزمة نف�سية كبرية و� ً
16
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ممار�سات التوظيف اجليدة لهذه املجموعات من الأفراد (.)44
ت�سعى احلكومات يف العديد من الدول الغربية يف الوقت احلايل �إلى
تقليل عدد االفراد الذين يح�صلون على ا�ستحقاقات الرعاية االجتماعية
�أو املعا�ش ,وهذا غال ًبا ما يكون ب�أتباع نهج يقوم على العقاب ولي�س
التحفيز .وقد قام امل�ؤيدون الذين يحاربون �ضد نهج ا�ستحقاقات الرعاية
االجتماعية هذا بخلق حديث غري مق�صود يركز على حق احل�صول على
ا�ستحقاقات الرعاية االجتماعية �أكرث من حق العمل ,وذلك للأفراد الذين
يعانوا من م�شكالت نف�سية.
�إن نظام ا�ستحقاقات الرعاية االجتماعية العقابي لي�س �أق�صى �أنواع
الظلم؛ بل هو عدد الأفراد العاطلني عن العمل .يح�صل كل املجتمع على
فوائد عندما يعلن �أنه ب�إمكان الأفراد الذين يعانوا من م�شكالت نف�سية
أي�ضا عندما يح�صل ه�ؤالء على نف�س احلقوق التي
احل�صول على عمل ,و� ً
أي�ضا عندما يكون
لدى الآخرين والتي متكنهم من حتديد ما ي�ساهمون به و� ً
لديهم �إمكانية الدخول على ا�ستحقاقات الرعاية االجتماعية حتى و�إذا
كانوا ال ي�ستطيعون العمل.

زيادة الدعم للو�صول �إلى التعايف
هل التعايف جمرد خمر جديدة يف زقاق قدمي ()45؟ مبعنى �آخر ,هل
تدعيم التعايف يعني �أكرث من جمرد تنفيذ �أمثل ملا نعرفه بالفعل عن �أف�ضل
�أ�شكال املمار�سة؟ بالت�أكيد �أنه لأمر معقول لأن نقرتح �أن التنفيذ امل�ستمر
لأف�ضل املمار�سات �أف�ضل من التنفيذ الغري م�ستمر ,مع بع�ض التقديرات
التي تقول ب�أن �أف�ضل و�سائل العالج والتغطية �ستعمل على تفادي 28%
من العبء (باملقارنة مع  13%من العبء الذي مت جتنبه يف الوقت احلايل)
( ,)46لكن قد قام ا�ستطالع منظم بتعريف خم�سة عمليات تعايف �أ�سا�سية,
مثل الرتابط والأم��ل والتفا�ؤل وال�شخ�صية واملعني والهدف والتمكني
(�إطار عمل الـ  .)CHIME) (32تختلف عمليات التعايف هذه عن �أهداف
أي�ضا هناك احتياج �إلى التدخالت املُ�ستهدفة
النتائج ال�رسيرية التقليدية ,و� ً
يف هذه العمليات.
نحن نقوم يف الوقت احل��ايل بتعريف ع�رشة تدخالت حت�ض على
التعايف ومت تدعيمها ب�صورة جتريبية ,وقد كانت معايري اال�شتمال هي
للتدخالت التي ت�ستهدف نتائج التعايف ,مثل �إطار عمل الـ CHIME
وقد �أنتجت �أو �أ�س�ست دليل جتريبي داعم يقوم على حتقيقات جتريبية� .إن
الق�صد من هذه هو �أن تكون مناذج تو�ضيحية ولي�س قائمة توجيهية من
التدخالت� .إن الهدف هو تعريف �أنواع التدخالت التي مُيكن توقع تقدميها
يف �أنظمة ال�صحة النف�سية التي تكون موجهه ناحية التعايف.

العاملني يف دعم الأقران
لقد ظهر �أم��ر م�ساعدة الأق��ران من حركة امل�ستخدم/الناجي ,وقد
تطورت يف الأ�صل خارج تيار �أنظمة ال�صحة النف�سية ,وتقوم على قيم
التعايف املتمثلة يف االمل وحتديد امل�صري وامل�شاركة يف اخلدمة والتبادلية
وا�ستخدام اخلربات املعا�شه مل�ساعدة الآخرين.
ت�أتي م�ساعدة الأقران الغري ر�سمية من �أ�شكال الدعم الطبيعية ,مثل
الأ�رسة والأ�صدقاء ,وعلى الناحية الأخرى ,ت�شمل م�ساعدة الأقران الر�سمية
العاملني الذين �أما �أنهم يعملون يف اخلدمات امل�ستقلة التي يقودها الأقران
بعي ًدا عن خدمات ال�صحة النف�سية التقليدية� ,أو �رشيك مع طبيب يف خدمات
ال�صحة النف�سية �أو االجتماعية التقليدية.
�إن العاملني يف م�ساعدة الأق��ران �أف��راد يعانون من �أمرا�ض نف�سية,

ويعرفون ذواتهم بهذا الأم��ر ,وهم ي�ستخدمون اخل�برات التي مروا بها
ّ
مل�ساعدة الآخرين على التعايف� .إن املظاهر الأ�سا�سية للدور الذي يقوموا
به وا�ضح ( )47و�أن املبادئ التوجيهية التنفيذ متاحة الآن (.)48
يوجد يف الوقت احلايل قاعدة دليل �إيجابية وجوهرية خلدمات م�ساعدة
الأق��ران ( )47وتعريف اخلربة واالعتقاد بكون املرء عامل يف م�ساعدة
الأقران ( )51-49والتغيريات يف هيكل مكان العمل بهدف امل�ساعدة يف
تو�صيل خدمات م�ساعدة الأقران ( )54-52وو�صف التغيريات التي بد�أها
العاملون يف م�ساعدة الأقران (.)55,56
لقد اكت�شفت الدالئل التي مت احل�صول عليها من �سبعة جتارب ع�شوائية
تقيم ت�أثري العاملني مب�ساعدة الأق��ران ,اكت�شفت
محُ كمة ( )RCTsوالتي ّ
فوائد م�ستمرة فيما يت�صل بالنتائج ال�رسيرية (الت�شارك واالعرا�ض واالداء
ومعدالت االحتجاز) والنتائج الذاتية (الأم��ل والتحكم والقوة والتمكني)
والنتائج االجتماعية (ال�صداقة واالت�صاالت االجتماعية ( .)57وقد �أظهرت
الـ  RCTsالتي قامت على تدخالت الإدارة الذاتية ,والتي يقودها �أقران يف
هولندا ( )58والواليات املتحدة ( ,)59,60نتائج فيما يخ�ص وجود منوذج
لدور التعايف وال�سعي وراء التعايف والأمل والإدراك الذاتي للتعايف وجمموع
االعرا�ض وجودة احلياة .وقد قام ا�ستطالع كوكرين بتعريف �سبعة جتارب
ع�شوائية ,ا�شتملت على  2,796ف��ر ًدا يف ثالثة دول (�أ�سرتاليا واململكة
املتحدة والواليات املتحدة) ,واظهرت نتائج مرادفة من العاملني مب�ساعدة
الأقران ,هذا باملقارنة مع �أطباء مت تعيينهم للقيام بنف�س الدور (.)61

الهدف) ولي�س جتنب املحفزات (مثل الراحة من االعرا�ض) ,هذا بالتوازي
مع الب�صرية التي �أكت�سبت من علم النف�س الإيجابي ب�أن الأهداف الإيجابية
(«النهج») �أكرث احتماال لأن يتم احل�صول عليها على نحو م�ستدام �أكرث من
الأه��داف ال�سلبية («التجنب») ( .)68تعتمد هذه العملية على التي�سريات
التي يقدمها الأقران ,وذلك لتفعيل فوائد مناذج الأدوار الوثيقة والتي حتث
على الأمل (.)69
لقد �أظهر تقييم الـ  RCTلنتائج امل�شاركني ( )n=519يف ثمانية
مراكز لل�صحة النف�سية يف العيادات اخلارجية ,بتدخالت يقودها الأقران
أي�ضا فيما يخ�ص
ملدة ثمانية �أ�سابيع� ,أظهرت فوائد يف ملف االعرا�ض و� ً
الأمل وجودة احلياه (.)60

التعايف و�إدارة املر�ض

يتم تعريف املر�ضى النف�سيني بكونهم عر�ضة الختبار �أزمات عاطفية,
فتقوم مراكز العناية ال�صحية احلديثة بتدعيم النا�س ليتحكموا يف �أنف�سهم
�أثناء الأزمات ,مثال ي�شمل �أمر تقدمي الن�صائح حتديد بع�ض الأفعال التي
ت�ؤخذ ل�صالح �صحة الفرد ,وذلك �إذا حدث وفقد القدرة يف امل�ستقبل ,وقد
ت�شمل الأفعال و�سائل عالج �أو حتديد وكيل ل�صناعة القرارات.
لدى �أمر تقدمي الن�صائح تدعيم جتريبي قوي ( ,)62ومن االختالفات التي
ُت�ستخدم بكثافة يف موا�ضع ال�صحة النف�سية هي خطط للأزمات امل�شرتكة,
والتي مت تطويرها بالتعاون مع الفريق ال�رسيريُ .يظهر دليل الـ RCT
الذي يخ�ص خطط للأزمات امل�شرتكة يف حالة الذهان ,فوائد من جراء تقليل
و�سائل العالج الإجبارية ( )63وا�ستخدام اخلدمة ( )64وزيادة التحكم (.)65
�أما التجارب يف غريها من املجتمعات ال�رسيرية فهي جارية (.)66

�إن برنامج التعايف و�إدارة املر�ض ( )IMRهو مبثابة تدخل موحد
دعم ب�صورة جتريبية ,وذلك لتعليم ا�سرتاتيجيات الإدارة الذاتية للمر�ض
ُم ّ
للأفراد ذي الأمرا�ض النف�سية ال�شديدة (.)70
ويكن تقدمي هذا الربنامج ب�صورة �شخ�صية �أو يف جمموعات ,وهو
مُ
ي�ستمر من خم�سة �إلى ع�رشة �أ�شهر ,ويحتوي على ا�سرتاتيجيات جتريبية,
وهم :التعليم النف�سي لتح�سني �إدراك املر�ض النف�سي وعالجه ,وال ُنهج
ال�سلوكية املعرفية ,وذلك لتح�سني االلتزام بالعالج وتدريبات ملنع حدوث
انتكا�سة وتدريبات على املهارات االجتماعية وذلك لتخفيف ال�ضغط
أي�ضا التعليم عن مهارات الت�أقلم لتخفيف
وتقوية الدعم االجتماعي ,و� ً
ال�ضغط و�شدة االعرا�ض.
من املمكن �أن ُيقدم �أمر مركزية االلتزام بالعالج والتعليم النف�سي عن
االمرا�ض النف�سية يف الـ  IMRمانع ال�ستخدامه من قِ بل االفراد الذين
ي�سعون �إلى تدعيم التعايف� .إن تدعيم التعايف ال يتعار�ض مع االعرا�ض
والعالج ,بل هو مانع يظهر عندما ُيقرتح �أن الت�شخي�ص والعالج ي�أتيان
أي�ضا االنتهاك الثالث),
�أول الأمر يف اخلطوات ناحية التعايف (�( )71أنظر � ً
لكن تبد�أ الـ  IMRوتركز على تعريف امل�شكالت التي توجه توجي ًها ذات ًيا,
وعلى حل امل�شكالت وال�سعي وراء الأهداف ال�شخ�صية التي حتمل الكثري من
املعاين وعلى كل العنا�رص احليوية لتدعيم التعايف (.)72,73
يح�سن االعرا�ض والأداء
يدل تقييم الـ � RCTأنه ب�إمكان الـ � IMRأن ّ
ُدعم ()74
واملعرفة
والتقدم جتاه �أه��داف الأف��راد وذلك يف الت�سكني امل ّ
ّ
وخدمات العيادات اخلارجية ( )75ومراكز الت�أهيل املجتمعي (.)76

خطة عمل ال�سرتداد العافية

�إعادة الرتكيز

�إن التحكم الذاتي يف االع��را���ض بالأمر ال�سائد يف كل جمموعات
الأمرا�ض ال�شديدة .وتعمل �أدوات وو�سائل خطة العمل اخلا�صة با�ستعادة
العافية ( )WRAPعلى دعم الإدارة الذاتية مع تركيز كبري على خدمات
ال�صحة النف�سية التي تكون موجهة ناحية التعايف.
ُت�ستخدم الـ  WRAPخللق خطط للتعايف ,وذلك بتوجيه الأفراد
واملجموعات لإظهار ما الذي قد �ساعدهم يف املا�ضي لأن يكونوا �أ�صحاء,
أي�ضا بالأخذ يف االعتبار باال�سرتاتيجيات التي قد �ساعدت الآخرين يف
و� ً
عملية �شفائهم ( .)67تركز �أدوات التخطيط يف «�صندوق �أدوات التعايف»
على الإدارة الذاتية ,وذلك عن طريق تعريف اال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية التي
ُتعزز ال�صحة اليومية ,وحتديد املخاطر التي قد ت�ؤدي �إلى �ضغوط وذلك عن
طريق تخطيط الأزمات.
�إن الرتكيز على حتفيز النهج (تعريف ال�صحة وتع�ضيد ال�سعي نحو

يعمل تدخل الـ  REFOCUSعلى زي��ادة التوجه ناحية التعايف
لفريق البالغني يف ال�صحة النف�سية املجتمعية.
يقوم التدخل ال��ذي مت و�ضعه يف كُ تيب ( )77على علم النظريات
( ,)32,78ويتم تدريب االع�ضاء وتدعيمهم خالل فرتات الت�أمل واملراقبة,
وذلك ال�ستخدام ثالثة ممار�سات عمل؛ وهم �أوال زيادة خطة العناية التي
يكون مركزها الفرد ,ويقوم فيها الأفراد مبناق�شة قيم و�أولويات العالج
مل�ستخدم اخلدمة ,وذلك با�ستخدام ُنهج حتادثيه وق�ص�صية ومرئية .ثان ًيا,
ي�ستخدم الفريق التقييم القيا�سي ( ,)79وذلك لتعريف قوة م�ستخدم اخلدمة,
بحيث يكون تخطيط العناية مرك ًزا على زيادة القوة والقدرة على الدخول
أي�ضا على حت�سني العجز .ثالثًا يقوم الفريق بتدعيم
على الدعم املجتمعي و� ً
ال�سعي الفعال نحو الهدف من جانب م�ستخدم اخلدمة وذلك يف اجتاه
االهداف ال�شخ�صية القيمة ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,يتم ا�ستهداف العالقة بني

تقدمي ن�صائح
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م�ستخدم اخلدمة والعاملني ,وذلك من جانب طاقم املدربني وذلك بهدف
ا�ستخدام مهارات التدريب.
يتم الآن تقييم تدخل الـ  REFOCUSيف جمموعات الـ RCT
املتعددة املواقع ( ,)80والتي ت�ستخدم ُنهج جديدة لتقييم دعم التعايف
( )81والأمل (.)82

منوذج القوة
يهدف منوذج القوة لإدارة احلاالت �إلى م�ساعدة الأفراد الذين يعانوا
من م�شكالت يف ال�صحة النف�سية للح�صول على الأهداف التي يحددوها
ب�أنف�سهم ,وذلك بوا�سطة تعريف وت�أمني وتع�ضيد نطاق امل�صادر البيئية
وال�شخ�صية الالزمة للعي�ش واللعب والعمل بطريقة طبيعية ومرتابطة يف
املجتمع (.)83
لقد مت ا�ستخدام هذا النموذج بكثافة وعرب العقود يف العديد من قطاعات
أي�ضا يف اخلدمات ال�رسيرية يف
العناية املجتمعية يف الواليات املتحدة و� ً
اليابان وهوجن كوجن وا�سرتاليا ( .)84ت�شمل قاعدة الدليل �أربعة RCT
 )88-(85والعديد من التقييمات امل�سبقة ( ,)89مما ُيظهر نتائج نف�سية
أي�ضا
اجتماعية متقدمة (وب�صفة خا�صة للأعرا�ض والأداء االجتماعي) و� ً
ر�ضا العميل ( .)84وترتبط الدقة العامة بنتائج متقدمة �أكرث للعميل (.)90

الكليات التي تعلّم عن التعايف �أو برامج التعايف التعليمية
لقد قام الأفراد الذين يعانوا من �إعاقات نف�سية بت�أكيد �أهمية التعليم
ك���أداة مل�ساعدتهم يف احل�صول على الكفاءة الالزمة لتمكنهم من تقبل
املواطنة الكاملة (.)91
�إن الكليات التي تعلّم عن التعايف �أو برامج التعايف التعليمية هي
مبثابة نهج تعليمي يهدف �إلى دعم عملية التعايف و�إعادة �إدماج الأفراد
الذين يعانوا من �إعاقات نف�سية .لقد بد�أ تقدمي منوذج اخلدمة هذا يف
جامعة بو�سطن عام  )92( 1984ويتم �إدخاله يف الوقت احلايل يف �إيطاليا
و�إيرلندا وبريطانيا (.)93
يوجد دليل تدعيمي قوي للعديد من املظاهر الأ�سا�سية ( ,)94وي�شمل
هذا الإنتاج امل�شرتك ( )95وتدعيم الإدارة الذاتية عن طريق التعليم (.)96
�إن دليل التقييم الذي يخت�ص بالكليات �إيجابي� ,إال �أنه حمدود (.)97

الدعم وتعيني الأفراد
البد �أن يحظى الأفراد الغري قادرين على العمل ب�إمكانية دخول �سهلة
على خدمات الإعالة االجتماعية وعلى حمفزات قوية للعودة �إلى العمل� ,إال
�أن كل الأفراد الذين يعانوا من م�شكالت نف�سية يرغبون يف العمل ( ,)98هذا
بالرغم من �أنهم يف حاجة �إلى اختيار العمل و�إيجاده واحلفاظ عليه (.)99
�إن الدعم وتعيني االفراد مبثابة تدخل يقدم هذا النوع من امل�ساعدة
أي�ضا قاعدة بيانات قوية ( .)101لقد قام ا�ستطالع كوكرين
( )100ولديه � ً
بتجميع  RCT 18ذي جودة عالية و�إظهار معدالت توظيف يف خالل
�شهرا ,تبلغ  34%من م�ستقبلي التدخل ,هذا باملقارنة مع  12%من
ً 18
التدريب الذي ي�سبق العمل ( ,)102مثال قد �أظهر  RCTيخ�ص �ستة دول
�أوروبية� ,أن الدعم وتعيني الأفراد كان يفوق البديل املحلي يف كل مو�ضع,
وذلك فيما يخ�ص م�ساعدة الأفراد على �أيجاد وظيفة تدري عليهم دخال
أي�ضا احلفاظ عليها (.)103
و� ً
عاما� ,أن الت�أثري
وقد �أكدت درا�سات املتابعة التي متت بعد ً 12-8
18
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الأقوى لهذه التدخالت ي�ستمر على املدى البعيد ( ,)104,105وهناك دليل
على وفر يف التكاليف عن طريق تخفي�ض ا�ستخدام خدمات ال�صحة النف�سية
وقلة االعتماد على ا�ستحقاقات الرعاية االجتماعية (.)106,107

ُدعم
الت�سكني امل ّ
يقرتح البحث �أن حوايل  % 40-30من �سكان املدن البال م�أوى
ويكن �أن يعمل �أمر الت�سكني الدائم
يعي�شون يف ظل امرا�ض نف�سية حادة ,مُ
الآمن كقاعدة يتمكن من خاللها الأفراد الذين يعانوا من �أمرا�ض نف�سية
لأن يحققوا العديد من �أه��داف التعايف و�أن يح�سنوا من ج��ودة احلياه
( .)108,109ي�شمل التدخل الأول للت�سكني ت�سكني �رسيع يف �أماكن ال�سكن
امل�ستقلة .لدى هذا النهج دليل جديد ُيظهر نتائج متقدمة ( )110وتكاليف
منخف�ضة (.)111
والبد �أن يكون لدى الأفراد الذين يعانوا من امرا�ض نف�سية �إمكانية
الدخول على نطاق وا�سع من خيارات الت�سكني ,مع �إمكانية ممار�سة
االختيار فيما يخ�ص التف�ضيل.

الأحاديث الثالثية اخلا�صة بال�صحة النف�سية
�إن التدخل الفعال مل�ستخدمي اخلدمات النف�سية و�أقاربهم وعائالتهم
بالأمر الالزم لتطوير ممار�سات و�أبحاث ال�صحة النف�سية التي تكون موجهه
ناحية التعايف (� ,)112إال �أن االعتقاد ب�أن ال�صحة النف�سية من �ش�أن كل فرد,
وبغ�ض النظر عن خلفياتهم وخرباتهم ,وقبول الأخرين على �أ�سا�س كونهم
خرباء ر�سميني ,اليزال حتدي كبري� .إن جمموعات الأحاديث الثالثية (والتي
أي�ضا بكونها ندوات عن الذهان) مبثابة نهج ملخاطبة هذا التحدي.
ُتعرف � ً
�إن اجتماعات الأحاديث الثالثية مبثابة منتدى اجتماعي فيه يت�شارك
م�ستخدمو اخلدمة ومقدمو العناية والأ�صدقاء والعاملني يف جمال ال�صحة
النف�سية وغريهم َمن يهتمون بال�صحة النف�سية يف �أحاديث مفتوحة .تقوم
هذه االجتماعات مبخاطبة العديد من املوا�ضيع ,مثل فرقة عمل تقوم
بتثبيط فكرة الو�صمة �أو فرقة عمل تقوم على ال�صدمات النف�سية وداء
الذهان .يحدث يف الدول التي تتحدث الأملانية �أن يجتمع  5,000فر ًدا
فيما يزيد عن مائة جمموعة من الأحاديث الثالثية ب�صفة م�ستمرة (,)113
وتزداد االهتمامات واخلربات الدولية (.)114
تعمل الأحاديث الثالثية على ت�سهيل وجود �شكل منف�صل وم�ستقل من
أي�ضا ت�سهيل عملية �أنتاج املعلومات واحلث على التغيري الذي
التعارف و� ً
يكون موجه ًا ناحية التعايف وذلك يف الأحاديث والهياكل.
احلفاظ على التحديات العلمية
وبالرغم من �أنه قد مت �إثبات �أن �إطار عمل الـ  CHIMEي�رسي بني
هذه الثقافات التي �أنتجت املبادئ التوجيهية املت�ضمنة يف اال�ستطالع
(� ,)115إال �أن تعميم مفهوم التعايف الي��زال حمور اهتمام .وب�صورة
حمددة� ,إن االفرتا�ضات املت�ضمنة يف التعايف قد تكون «�أحادية الثقافة»,
التكيف
وقد يكون هناك احتياج �إلى مفاهيم �أكرب عن املجتمع والقدرة على ّ
االجتماعي والرفاهية ,مثال �أن واحدة من الق�ضايا الهامة هي تلك التي
تتحدث عن القيمة النموذجية اجلماعية باملقابل مع القيمة النموذجية
الفردية ()116؛ ففي الثقافات اجلماعية ,مثل امل��اوري (وهم ال�سكان
الأ�صليون يف نيوزيلندا) والثقافات اجلماعية ال�صينية ,يكون الت�أكيد
على الرتابط بني �أفراد اال�رسة والأقارب ب�صورة �أكرب من اال�ستقالل الذي

ُتنادى به الثقافات الغربية ( .)117وبعي ًدا عن الثقافات� ,إن نظام ال�صحة
أي�ضا ,مثال قد ال
النف�سية وحالة اخلدمات ( ,)118من االعتبارات الهامة � ً
يكون لدى دول الدخول املتو�سطة ودول الدخول املنخف�ضة بنية حتتية,
مثل اخلدمات التي تقوم على املجتمع وامليزانية ,وذلك لدعم مراكز العناية
النف�سية ( ,)119بل لديهم فقط ُنهج التعايف.
من الهام ج ًدا �أن يتم تدار�س كيف يرتجم م�ستخدمو اخلدمات والأطباء
مفهوم التعايف يف الثقافات الغري غربية ( ,)123-120فهل مُيكن �أن
أي�ضا مقايي�س الدقة على املوثوقية
طبق التقييمات التي ترتبط بالتعايف و� ً
ُت ّ
وال�صالحية ()124؟ بفح�ص العوامل التي ت�س ّهل �أو متنع التعايف لأفراد
من خمتلف البيئات ,عرفنا �أنه مُيكن �أن يتم تطوير العديد من مفاهيم
التعايف التي ت�رسي من الناحية الثقافية ,والتي �ستكون �أف�ضل ما يخاطب
احتياجات وحقوق م�ستخدمي اخلدمة.
يتم يف الوقت احلا�رض �إدراك كيفية حتويل اخلدمات .جتميع التوجيهات
الدولية فيما يخ�ص تدعيم التعايف ,بتعريف �أربعة م�ستويات من املمار�سة,
وهم :تدعيم التعايف الذي مت تعريفه ب�صورة ذاتية (التدخالت التي مت
تقدميها) وعالقة العمل (كيف مت تقدمي التدخالت) وااللتزام التنظيمي (ما
هي «الأعمال اجلوهرية» لنظام ال�صحة النف�سية؟) وحتفيز املواطنة (تدعيم
خربة تو�سيع ا�ستحقاقات املواطنة) ( .)78لقد قامت �أغلب التدخالت
املقدمة يف هذه املقالة مبخاطبة �أول م�ستويني من هذه امل�ستويات .وتقوم
مبادرة تنفيذ التعايف – التغيري التنظيمي ( - )ImROCعرب �إجنلرتا
مبخاطبة ثقافة خدمات ال�صحة النف�سية ( ,)93وذلك با�ستخدام نهج
جمموعة التعليم مل�ساعدة املنظمات على خماطبة ع�رشة حتديات تنظيمية
�أ�سا�سية (.)125
�أما احلدود الأخرية فهي بالطبع تقليل و�إزالة املوانع التي متنع الأفراد
من اختبار ا�ستحقاقات املواطنة الكاملة ( .)126وفيما يخ�ص �أنظمة
التحول بعي ًدا عن ر�ؤي��ة العامل «للعالج
ال�صحة النف�سية� ,سي�شمل الأم��ر
ّ
والتعايف» ,والتي تكون الأولوية بها هي تقدمي العالج بهدف �أن ي�صبح
الفرد بعد ذلك م�ستع ًدا لأن يعود �إلى ممار�سة حياته .لقد اكت�شفت الأبحاث
التجريبية عن مفهوم «اال�ستعداد للعمل» (يف الدعم والتعيني ال�شخ�صي)
واال�ستعداد للت�سكني» (يف الت�سكني �أوال) �أنها مفاهيم �سامة عن غري ق�صد,
فهي تعمل على تخفي�ض الأمل وحتد التوقعات .وقد كان هناك الكثري من
اجلدل ب�أن هذا التغيري يف الت�أكيد ي�رسي ب�صورة وا�سعة �أكرث من جمرد
أي�ضا للت�سكني (.)127
تدعيم للح�صول على وظيفة و� ً
لكن �أو�سع – و�أه��م – حتدي هو التغيري املجتمعي ,وال��ذي ي�شمل
الأفراد والأطباء ذي خربات ُمعا�شه لأن ي�صبحوا �رشكاء ( )112ون�شطاء
اجتماعيني ( )128وذلك لكي يتحدوا �أمر و�صمة االفرتا�ضات التي تقول
�أن الأفراد الذين يعانوا من �أمرا�ض ال ي�ستطيعوا �أو ال ينبغي �أن يكون لديهم
نف�س اال�ستحقاقات التي لدى الآخرين يف جمتمعهم.

�شكر خا�ص
�إن تدخل الـ  REFOCUSهو بحث م�ستقل مت تدعيمه من قِ بل املعهد
الوطني للأبحاث ال�صحية ( )NIHRحتت قائمة منح الربامج اخلا�صة
بتطبيق االبحاث (رقم مرجعية املنحة )10040-RP-PG-0707
وذل��ك فيما يتعلق ب�أخ�صائيني الـ  NIHRملركز بحث الطب احليوي
لل�صحة النف�سية يف معهد الطب النف�سي بالكلية امللكية مبدينة لندن ويف
جنوب لندن ومود�سلي  NHSامل�ؤ�س�سة االئتمانية� .إن الآراء املُقدمة يف
هذه املجموعة تتبع امل�ؤلف ولي�س بال�رضورة م�ؤلفني �أي من منظمات
العناية ال�صحية الأخرى �أو وكاالت الدعم.
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امل�شاكل؛ فقد �أكت�شف فح�ص قام على  271مدونه مت كتابتها من قبل
�أطباء وممر�ضني� ,أن  42%من هذه املدونات ت�صف املر�ضى ,بينما
قامت  18%منها بو�صفهم ب�صورة �سلبية .ومن بني املدونات التي ت�صف
املر�ضى ,مت �إدانة  17%منها ب�سبب احتوائها على ما يكفي من املعلومات
التي ت�شري �إلى بع�ض املر�ضى �أو �أطبائهم ,وقد احتوت ثالثة مدونات على
�صور مميزة لبع�ض املر�ضى ( .)13لقد �أظهرت درا�سة ا�ستباقية عام 2013
قامت على �صفحات الأنرتنت ملائتي طال ًبا يف كلية الطب يقدمون على
مباراة تناف�سية للمقيمني� ,أن  16%من هذه ال�صفحات احتوت على مواد
غري طبية تختلف عن املبادئ التوجيهية لالعتمادية (.)14
�إلى �أي مدى ينبغي �أن ي�شكّل دخول املر�ضى على املعلومات التي على
�شبكة الأنرتنت ا�ستخدام الأطباء النف�سيني لو�سائل الإعالم االجتماعية؟ مُيكن
�أن يثري ك�شف املعلومات التي ترتبط باملري�ض ,وحتى �إذا مل ُي�رش �إلى املري�ض
ب�صورة مبا�رشة ,الكثري من ال�شكوك حول اال�س�س اخلا�صة بخ�صو�صية التفاعالت
الطبية ,وب�صفة خا�صة عدم رغبتهم يف التحدث بو�ضوح مع �أطبائهم .عندما
حتتوي املن�شورات على تعليقات �سلبية عن نظام العناية ال�صحية ب�شكل عام �أو
عن من�ش�أة خا�صة ,مُيكن �أن يعمل هذا الأمر على �إ�ضعاف ثقة املري�ض يف النظام
الطبي ,وبالتايل مينعهم من ال�سعي وراء العناية ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,قد ت�ؤدي
املدونات التي ُتظهر الأطباء وغريهم من املمار�سني ال�صحيني ب�أنهم «ي�سلكون
ب�شكل �سيئ» �إلى جلب الكثري من اال�ستف�سارات حول القرارات ال�رسيرية ,مما
يثري ال�شكوك يف ذهن املري�ض حول جودة العالج الذي �سيتلقونه .قد تكون
ملثل هذه ال�سلوكيات نتائج �سلبية على الأطباء النف�سيني ,والتي ت�شمل الت�أديب
من قبل جمل�س منح الرتاخي�ص (.)15
�إن �إف���راط الأط��ب��اء النف�سيني يف الك�شف ال��ذات��ي والغري ه��ادف عن
عالجا نف�س ًيا ,مبثابة
املعلومات ,وب�صفة خا�صة عندما يكونوا يقدمون
ً
قلق �آخر مت�أ�صل يف ا�ستخدامهم لو�سائل الإعالم االجتماعية .يرجع منوذج
املعالج املخت�ص بكونه «الئحة بي�ضاء» �إلى فرويد الذي قام بت�صوير املحلل
املثايل بكونه «غام�ض ملر�ضاه و ُيظهرهم – مثلما تفعل املر�آة – ال �شيء
�إال بالكيفية الوا�ضحة له» ( .)16وبالرغم من �أن العديد من مدار�س العالج
النف�سي تتبنى ُنهج خمتلفة للك�شف الذاتي للمعلومات� ,إال �أنه يتفق اجلميع
أي�ضا
تقري ًبا �أنه البد �أن يكون الك�شف عن املعلومات بالأمر القليل ج ًدا و� ً
يكون حمدو ًدا بوقت معني ويتم فقط عندما ُيحتمل �أن يكون لهذه املعلومات
ريا طب ًيا ( .)17لكن ,وب�صفة عامة يفتقر �أمر الك�شف عن املعلومات
ت�أث ً
عرب الأنرتنت �إلى �أغلب هذه اخل�صائ�ص .وب�شكل م�ؤكد ,قد ال يبايل الأطباء
النف�سيون �إذا مت �أي ك�شف ذاتي عن املعلومات� ,أو حتى عن توقيت هذا الأمر,
وبالتايل لن يتمكنوا �أب ًدا من خماطبة �أهميته مع املري�ض.
وعلى النقي�ض من ذلك ,قد ُي�ساهم �أمر االندماج يف و�سائل الإعالم
االجتماعي يف �إ�ضعاف احلدود بني الطبيب املخت�ص واملري�ض؛ فعندما
يقبل طبيب عر�ض املري�ض لأن يكون �صديقه عرب الأنرتنت ,ت�صبح احلدود
بني العالقة ال�شخ�صية والعالقة املهنية بالأمر الغري وا�ضح ( ,)18بل
ويقرتح امل�صطلح يف حد ذاته �أنه قد حدث انتقال يف العالقة.
وبالرغم من �أنه ي�سهل الرتكيز على النتائج ال�سلبية التي ترتكها و�سائل الإعالم
االجتماعية على الطب النف�سي� ,إال �أنه ال ينبغي التغا�ضي عن الدور الإيجابي الذي
مُيكن �أن يلعبه هذا الإعالم ,فبالإ�ضافة �إلى �أنه ُي�ستخدم يف العالقات االجتماعية,
تقدم و�سائل الإعالم االجتماعية فر�صة للأطباء النف�سيني وغريهم من املعاجلني
املخت�صني لي�شكلوا جمموعات من حمرتيف ال�صحة ذي اهتمامات م�شرتكة؛ �أي
�أن ُي�شاركوا بامل�صادر مع زمالئهم (مثل مواقع ال�ساليد�شري التي تمُ كّن امل�ستخدم
لأن يح ّمل و ُي�شارك مبكونات باور بوينت وغريها من املواد التعليمية) ,ويقوموا
بجمع بيانات بحثية وين�رشوا معلومات طبية نافعة للعامة من النا�س (مثل خلق
�صفحات على الفي�سبوك للتعليم واملناق�شة فيما يخ�ص اعرا�ض نف�سية معينة),
وبالتايل ,فال يت�ضح الأمر �أن االمتناع هو الرد ال�صحيح للتحديات ا ُملقدمة من
جانب و�سائل الإعالم االجتماعية.
نحن ن�ؤمن وبقوة �أنه ال يتوجب على الأطباء �أن يتجنبوا و�سائل الإعالم
كثريا بينما يجب �أن ي�ستخدموها بحكمة ( .)19يت�ضمن �سلوك
االجتماعية ً
احلذر على الأنرتنت اال�ستفادة من اخل�صو�صية املنا�سبة ,والتي تعني �أن
يكون هناك �سبب جيد جلعل املعلومات ال�شخ�صية متاحة للجميع .ومن
الأمور التي حتمل ذات الأهمية هي جتنب املحتويات الغري طبية ونتائجها
أي�ضا ت�أثري حتمل
التي قد ت�ؤثر على املر�ضى احلاليني �أو امل�ستقبلني ,و� ً
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م�س�ؤوليتها على الأطباء النف�سيني �أنف�سهم .كقاعدة عامة ,قد يكون من
الهام �أن ي�س�أل املرء نف�سه« ,هل �س�أ�شعر بالراحة �إذا ك�شف مر�ضاي �أمر هذه
املعلومات؟» �إن التعليقات االزدرائية عن الت�سهيالت �أو عن املر�ضى لي�س
لها مكان يف و�سائل الإعالم االجتماعية .وال يتوجب على الأطباء النف�سيني
فقط �أن يدركوا املدونات التي يقوموا بن�رشها والأفراد الذين ب�إمكانهم
أي�ضا تفح�ص الأنرتنت ب�صفة روتينية عن معلومات
ك�شفها ,بل عليهم � ً
تخ�صهم قام �آخرون بن�رشها ,والتي قد تكون غري دقيقة �أو كيدية.
وبتقدمي هذه االحتياطات والتي البد من تنميتها كجزء من التدريبات يف
الطب النف�سي ( ,)20البد �أن يتمكن الطبيب النف�سي يف القرن الواحد وع�رشين
حذرا ويقظً ا يف ثورة و�سائل الإعالم االجتماعية.
لأن يكون م�شاركً ا ً
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هام من عملية تقدمي ا�ستطالع والتي �سوف ينظر فيها املراجعني العاديني.
مثال لقد طرح تقدمي تطبيق الـ � NIHRس�ؤالني حمددين ,وهما :كيف
كان املر�ضى والعامة ُمت�ضمنني يف عملية تطوير االقرتاح ,وكيف �سيتم
ت�ضمنهم يف قيادة البحث .لكن للأ�سف لي�س كل الكالم املُق ّدم يف �صيغ
�صحيحا! فتقرتح درا�سة قامت على الأخالقيات ,مت اقرتاحها للأبحاث
ً
عن اال�ضطرابات النف�سية واجل�سدية ,تقرتح �أنه يكون لدى الباحثني يف
بع�ض الأحيان خطط كبرية مل يتم ممار�ستها (� ,)5إال �أن اخلرب ال�سار يف
جمال ال�صحة النف�سية هي �أن الو�ضع �صعب؛ فقد قام بيان نهائي حديث
لدرا�سات ال�صحة النف�سية باختبار �شامل خلطط الأ�شمال ,وذلك عن طريق
أي�ضا مع فرق الدرا�سة ,وتو�ضح
�إجراء مقابالت مع م�ستخدمي اخلدمة و� ً
املعلومات �أنه يوجد خطط �إ�شمال لـ  85%على الأقل من الدرا�سات (.)6

هل هناك �أمثلة جيدة عن �إ�رشاك م�ستخدمي اخلدمة؟
من الوا�ضح �أنه �إذا كانت الأ�سئلة البحثية من عقل الباحثني� ,سيكون
هناك القليل من امل�ساحة لإ��شراك م�ستخدمي اخلدمة� ,إال �أنه يوجد يف
الوقت احلايل الكثري من الأمثلة عن كيف يتم و�ضع �أ�س�س الأبحاث مع
�إ�رشاك كل �أ�صحاب امل�صالح املُحتملني .فالبع�ض يجلب جمموعات كبرية
من م�ستخدمي اخلدمة املحليني ,وينتجون قائمة من الأولويات وذلك بعد
عملية من الت�صويت واالقرتاحات ( ,)7,8بينما تت�ضمن الأنظمة الأخرى
ُنهج تعاونية �أكرث ,مثل العملية التي قام حتالف جيمز لند بتبنيها يف قاعدة
أي�ضا
بيانات عدم اليقني فيما يخ�ص ت�أثريات العالج (�( )DUETSأنظر � ً
 ,)www.duets.nhs.ukحتتوي قاعدة البيانات هذه على قائمة من
الأ�سئلة التي تمُ ّثل �أولوية والتي قام �أ�صحاب امل�صالح بتقدميها (م�ستخدمو
اخلدمة واال�رس والأطباء ال�رسيريون)� .أما العملية فهي تعريف الأولويات
أي�ضا �إ�ضافة هذه الأمور �إلى تلك
من اال�ستطالعات ال�رسيرية والنظامية و� ً
التي قدمها م�ستخدمو البيانات والأطباء ال�رسيريني ,وبالتايل فهناك
حتديد لأولويات ال�رشاكة ,مت تقدميها من جانب ممثلو جمموعات املر�ضى
والأطباء ال�رسيريني واالكادمييني .وقد كان هناك � 237أولوية مت تعريفها
عند تطوير �أ�سئلة حتتاج �إلى اجابة يف جمال الف�صام ,وقد مت تخفي�ض
هذه الأولويات عن طريق املناق�شة و�صوال �إلى � 26أولوية بالغة الأهمية
(مت حتديدها بوا�سطة عمل ا�ستطالع ر�أي)� .أما اخلطوة التالية فقد كانت
اجتماع وج ًها لوجه ,مت فيه تخفي�ض هذه القائمة �إلى � 10أولويات ذات
�صيغة «ما هي �أف�ضل طريقة ملعاملة الأفراد الذين يعانوا من الف�صام وال
ي�ستجيبوا للعالج؟» ( ,)9,10ويتم يف الوقت احلايل تبني هذه الأولويات
من جانب ممولني البحث (.)11
تقوم �شبكة �أبحاث ال�صحة النف�سية للـ  NIHRيف اململكة املتحدة
بتدعيم �أمر �إ�رشاك امل�ستخدم ( ,)MHRNوتركز هذه ال�شبكة على ت�أكيد
�أن الدرا�سات البحثية عالية اجلودة م�صممة عن طريق عمل �رشاكة �شبيهة
ويكن �أن
بالـ  ,DUETSويتم تقدمي الربوتوكوالت الالحقة للتمويل مُ
تذهب �إلى مرحلة ثانية من الإ�رشاك يف خدمة الـ �( FAST-Rأي التنفيذ
والتدعيم و�صوال �إلى التوظيف املنا�سب) .حتظى خدمة الـ FAST-R
بتدعيمها من جانب  MHRNوهي خدمة حتويل ملدة �سبعة �أيام جمانية
أي�ضا خربة يف
من جمموعة ُمدربة يف بروتوكوالت البحث الذين لديهم � ً
م�شكالت ال�صحة النف�سية ,يقوموا بتقدمي ن�صائح عن الربوتوكول ويقرتحوا
بع�ض الق�ضايا التي قد ت�ساعد يف التوظيف ,وبالتايل فقد يقرتحوا كحد
ادنى مثال بع�ض التعبريات املختلفة قليال عن ورقة املعلومات �أو �إحداث
تغيري يف الت�صميم ,بحيث تكون مقبولة ب�شكل �أكرب مل�ستخدمي اخلدمة .تقدم
أي�ضا معلومات عن املمار�سات اجليدة للعمل مع م�ستخدمي
الـ ً � MHRN
اخلدمة والوظائف عرب موقعها اخلا�ص (.)www.mhrn.info
أي�ضا العديد من جزر
بالإ�ضافة �إل��ى ه��ذا الدعم الوطني ,هناك � ً
املمار�سات اجليدة والتجديدات ,وواح��دة من هذه الوحدات يف م�رشوع
�أبحاث م�ستخدمي اخلدمة ( )SUREيف معهد الطب النف�سي بالكلية
امللكية بلندن ,وقد قامت هذه اخلدمة بقيادة م�ستخدمي اخلدمة كباحثني,
ومت ت�أ�سي�سها من جانب ذلك الكاتب ,وهو �أول خمرجيها ,لكن الآن يقوم
رو�س ,وهو باحث يف م�ستخدمي اخلدمات ,بامل�شاركة يف قيادتها .يختلف
جزءا
البحث يف  SUREعن �أبحاث الفعل الت�شاركي ,حيث ال يكون الباحث ً
من املجتمع ,بل ميثل بالنيابة عن املجموعة التي يف البحث .يف النموذج
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خا�صتنا ,لدى م�ستخدمي اخلدمة مهارات الباحث� ,إال �أنه وبالإ�ضافة
��زءا من املجموعة التي يتم درا�ستها ,وذل��ك ب�سبب
�إل��ى ذلك ُيعتربوا ج ً
و�ضعهم ك�أفراد ي�ستخدمون �أو يقوموا با�ستخدام خدمات ال�صحة النف�سية.
وبالإ�ضافة �إلى نهج الباحثني يف �أمر تعيني م�ستخدمي اخلدمة العام
أي�ضا بتطوير جمموعة من �أ�ساليب امل�شاركة
خا�صتنا ,قامت ً � SURE
املختلفة .لقد �أدركنا االحتياج �إل��ى دليل على نتائج و�سائل العالج,
وبالتايل فنحن لدينا طريقة لإنتاج ا�ستطالعات نظامية ت�شمل م�ستخدمي
اخلدمة ذي خربة يف امل�شكالت التي يتم تدار�سها وو�سائل العالج التي يتم
اعتبارها .لقد قام �أول ا�ستطالع نظامي خا�صتنا ( )12عن نتائج العالج
با�ستخدام ال�صدمة الكهربائية ( )ECTبا�ستخدام حما�رضة مت مراجعتها
أي�ضا دالئل تاريخية من مكتبات و�سائل الإعالم ومنتديات
من قبل �أقران و� ً
أي�ضا �أثنني
الأنرتنت .وقد قامت جمموعة من الأفراد قد تلقوا الـ  ,ECTو� ً
أي�ضا ,بقيادة هذا الأمر .لدى
من الباحثني قد ح�صلوا على هذه اخلربة � ً
اخلامتة خا�صتنا الكثري من الت�أثريات ,وذلك ب�سبب االكت�شافات اجلديدة
أي�ضا
التي �ساعدت على �إدراك ت�أثر الذاكرة الذى يلى العالج ,وقد عملت � ً
على تغيري التوجيهات ال�رسيرية يف اململكة املتحدة.
ومن الأمور التي �أ�صبحت وا�ضحة يف درا�ساتنا لدليل الـ  ECTهي �أنه
قد مت التغا�ضي عن بع�ض الآثار اجلانبية �أو قد مت �إ�ساءة تف�سريها ,وذلك
ب�سبب غياب دليل عن قيا�س النتائج القيمة مل�ستخدمي اخلدمة� .سيتم ت�سوية
نتائج التجارب ,وذلك �إذا كانت التقييمات ال حتظى بالكثري من الر�ضى �أو
غري ُمدركة من جانب م�ستخدمي اخلدمة� ,أو ال حتتوي على روح خرباتهم؛ وقد
قمنا مبواجهة هذه امل�شكلة بطريقتني� ,أوال ,قد مت ا�ستخدام لوحات م�ستخدمي
أي�ضا النتائج الأولية التي مت ا�ستخدامها يف
اخلدمة التي مت مراجعتها و� ً
التجارب ال�رسيرية احلالية ,وذلك للت�أكد من �أننا ن�ستطيع ن�صح الباحثني
حول �أي من الأنواع ال�شائعة �أكرث قيمة و�أهمية ( ,)13وبد�أنا بعد ذلك بتطوير
و�سائل لإ�رشاك امل�ستخدم ,وذلك خللق و�سائل قيا�س جديدة (.)14,15
لقد ق��ام �أق��ل من رب��ع التجارب ال�رسيرية بتوظيف الهدف (,)16
واحتمال واحد لأ�شمال م�ستخدمي اخلدمة هو حت�سني جناح التعيني .قد
يعمل الت�أثري احلقيقي واملحتمل على حتفيز الباحثني (واملمولني) حتى
يبذلوا املزيد من اجلهد مع �إ�رشاك امل�ستخدم .لقد قمنا بدرا�سة ملف درا�سات
االبحاث ال�رسيرية املحفوظ يف قاعدة بيانات الـ  ,MHRNوقد اكت�شفنا
�أنه كان يوجد زيادة يف ا�ستخدام �إ�رشاك م�ستخدم اخلدمة يف الوقت الذي
مت ت�شغيل قاعدة البيانات (ح��وايل � 8سنوات) مع املزيد من الدرا�سات
التعاونية ودرا�سات حديثة قام بقيادتها م�ستخدم اخلدمة ,وقد اكت�شفت
بع�ض نواحي الت�شخي�ص وبو�ضوح حتديثات الإ�رشاك� ,إال �أن هذا الأمر كان
مق�صورا على ناحيتني �أو ثالثة فقط� .أما �أكرث النتائج متيي ًزا هي �أن �إ�رشاك
ً
م�ستخدمي اخلدمة قد �ساهم يف تعيينات ناجحة يف الدرا�سة ,وقد حدث هذا
الأمر بعد و�ضع �أمر املمول يف احل�سبان ,وجمموعة الدرا�سة ال�رسيرية التي
يتم تدار�سها وتعقيدات ت�صاميم الدرا�سة� ,سواء كانت ع�شوائية �سواء كانت
قد خططت لعمل متابعة و�سواء كانت تداخلية (� .)17إن هذا باحلق دليل
ملمو�س ب�أن الباحثني (واملمولني) �سينتفعوا من املزيد من الإ�رشاكات.

هل يوجد هناك حدود لإ�رشاك م�ستخدمي اخلدمة؟
دائما ما يكون هناك ميل �إلى افرتا�ض ب�أن هناك احتياج �إلى �إ�رشاك
ً
م�ستخدمي اخلدمة فقط عندما يكون للبحث نتائج �رسيرية ملمو�سة
ووا�ضحة ,مثل عالج �أو خدمة – وب�صورة فعالة عند نهاية ال�سبيل املبا�رش
ال�ستقاء الأخبار االنتقالية .مل يقم بع�ض املمولني يف درا�سة اني�س وويكن�س
( )17بت�شجيع �أمر ا�شتمال امل�ستخدمني ,مثل جمل�س الأبحاث الطبية ,وقد
كان امللف اخلا�ص بهم يتكون من درا�سات املراحل املتقدمة ,والتي غال ًبا
ما تكون ذات دليل على املفهوم ,وقد ُيجادلوا – كما قام �آخرون – ب�أن
ا�شتمال م�ستخدم اخلدمة �أقل �رضورة يف هذه املرحلة املبكرة ,لكن قد
�أقرتح الزمالء و�أنا �أنه البد �أن يبد�أ اال�شتمال يف مراحل مبكرة ,وحتى عند
االخذ يف االعتبار بالعالمات احليوية ,و�أن هذا الأمر مبثابة مفتاح واحد
من مفاتيح التحويالت املبكرة الناجحة (� .)18إن النزاع الذي نواجه هو �أن
و�ضع م�ستخدمي اخلدمات يف قلب الرتجمة �سيعني �أن القليل من امل�صادر
�ستفقد من خالل القرارات القليلة التي ُت�ؤخذ يف املراحل املبكرةُ .يظن يف
تطور
الوقت احلايل �أن فقط الإ�رشاكات التي حتدث يف املراحل املت�أخرة من ّ

العقاقري ,بالأمر ال�رضوري ,وكما يو�ضح وولف (�« )19إن جلب عقاقري ما
�إلى ال�سوق بدون �إدراك كيف يتم جلبها �إلى املر�ضى� ,أمر يعمل على تعري�ض
ويكن �أن يقلل من �أرباح امل�ستثمرين فيه»,
الغر�ض الأكرب منه للخطر ,بل مُ
�إال �أننا جنادل ب�أن اال�ستخدام الفعال للم�صادر واالجتاه العلمي مُيكن �أن
يتم تتبعه فقط من خالل �إ�رشاك م�ستخدم اخلدمة ,وحتى يف مرحلة تطوير
العالمات احليوية (� .)18إذا كنا منلك معلومات عن �أي من الآثار اجلانبية
ُتعترب هامة ,ون�ستخدم هذا الأمر لتحديد املرحلة التابعة لتطوير العقاقري,
قد تكون املكونات �أكرث قبوال بعد الو�صول �إلى املراحل الأخرية.

�أين يكمن امل�ستقبل يف �أبحاث م�ستخدم اخلدمة الت�شاركية؟
من الوا�ضح �أن املنهجية الت�شاركية �ست�ستمر يف التطور و�صوال �إلى
التجارب وعلم الأوبئة ,وبا�ستخدام بحوث املواطنني قد نتمكن من الو�صول
�إلى املجتمع الأو�سع لنقوم بجمع املعلومات ونو�صلها �إلى العلم خا�صتنا,
مثال ي�ستخدم املوقع � www.patientslikeme.comآراء م�ستخدمي
اخلدمة لزيادة �إدراكنا عن الآث��ار اجلانبية واال�ستخدام احلايل للعالج
وقبوله .قد ال تكون هذه املعلومات ُت�ستخدم لتطوير البحث والعالج ,بل
أي�ضا لأمر «الرتجمة العك�سية» الهام للمراحل الأولية للعالج� .إن امتداد
� ً
هذا الأمر هو درا�سة التمكني اجلديدة ,والتي ت�سمح مل�ستخدمي اخلدمة
لأن يدخلوا على �سجالت العناية الإلكرتونية .لقد مت تنفيذ هذا الربنامج
بالتعاون الكامل من جانب م�ستخدمي اخلدمة .يقوم النظام الأخري بجمع
أي�ضا
معلومات من امل�ست�شفيات واملجتمع و�سجالت املمار�سني العامني ,و� ً
بتقدمي روابط مفيدة ملعلومات هامة عن �إعانات الإعاقة والعالج� ,إال
أي�ض�أ مل�ستخدمي اخلدمات لأن ي�ضعوا معلومتهم اخلا�صة يف
�أنه ي�سمح � ً
�سجالت عناية ال�صحة النف�سية.
نحن نقوم يف الوقت احلايل با�ستخدام و�سائل ت�شاركية ,وذلك لتطوير
و�سائل لقيا�س الآثار اجلانبية والتعايف وذلك لإ�ضافتها �إلى و�سائل قيا�س
الرفاهية خا�صتنا ,وقري ًبا �سنبد�أ يف تقييمات مطلوبة تخ�ص م�ستخدم
اخلدمة ,ونحن ن�أمل �أن املعلومات التي ت�أتي من هذا النظام ت�ساعد
يف تعريف نتائج �رسيرية جيدة (ورديئة) لكِال من العالج واخلدمات,
بالإ�ضافة �إلى ذلك �ستقدم مقيا�س كبري للمعلومات ذات احتمالية بحث
كبرية للمزيد من مقايي�س العمليات الدقيقة وعوامل ملطفة تكون هامة يف
تعريف العقاقري الطبقية التي نع�شم �إليها.

اخلامتة
لقد كان هناك على مدار الع�رش �سنوات ال�سابقة تقدم نوعي (على الأقل
أي�ضا
يف اململكة املتحدة)و لي�س فقط يف �أمر �إ�رشاك م�ستخدمي اخلدمة ,بل � ً
يف و�سائل الت�شارك املتاحة .هناك دعم بحثي للإ�رشاك و و�أنا �أعرف �أنه
يوجد باحثني يف الواليات املتحدة وكندا و�أ�سرتاليا يهتمون بهذا النوع من
التقدم .نحن نرغب يف �أن نرى املزيد من النا�س ينتقلون من االهتمام �إلى
التنفيذ ,وذلك لأننا قد وجدنا الكثري من الفوائد امللمو�سة للباحثني ,لكننا
ن�أمل �أن �أي تبني لل ُنهج املقدمة هنا �سيكون من منطلق �أنه يوجد اعتقاد
�أ�سا�سي �أنه يوجد قيمة يف �إ�رشاك امل�ستخدم ( )20ولي�س فقط ا�ستجابة �إلى
متطلبات الكيانات املمولة – وبالرغم من �أن هذا �سيكون البداية.
�شكر خا�ص:
يتقدم الكاتب بجزيل ال�شكر لدعم مركز االبحاث الطبية احليوية لل�صحة
النف�سية الـ  NIHRيف م�ؤ�س�سة جنوب لندن ومود�سلي تر�ست ,NHS
أي�ضا اجلائزة املقدمة منها لكبار الباحثني .NIHR
وي�شكر � ً
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 DSM/ICDاملعيار الدويل احلقيقي لتقدمي
طلبات املنح البحثية لوكاالت التمويل اخلا�صة
والعامة ,و�أن عمليات اال�ستعرا�ض املعتدلة
ال تغفر �أي انحراف عما هو ق��ومي ,بالإ�ضافة
�إلى ذلك ,لقد خدم هذا النظام جي ًدا الأغرا�ض
ال�رسيرية واخلدمية والإداري����ة والقانونية,
حيث يتم تفعيل �أي تغيريات ب�سبب الت�أثريات
املتموجة والتي قد تكون حتى لأ�صغر التغيريات
يف الفئات �أو املعايري على ج���دارة خدمات
ال�صحة النف�سية ودفع الت�أمينات واالجتاهات
العلمانية يف معدالت االنت�شار وتكاليف العناية
ال�صحية والأبحاث با�ستخدام الفئات وهكذا,
وبالتايل فقد �أ�صبح جناح النظام واح ًدا من �أكرب
العوائق �أمام التغيري .ويف هذا ال�ضوء يتم تقدمي
امل�شاريع البحثية مع متناق�ضتها .ولكي نح�صل
على نهج بارز لت�صنيف الأمرا�ض يف امل�ستقبل
يقوم على علم الوراثة وجوانب �أخرى من علم
الأح��ي��اء الع�صبية والعلوم ال�سلوكية ,هناك
احتياج �إلى امل�ؤلفات املطلوبة التي ب�إمكانها
خماطبة هذه التجديدات يف القيا�س والتق�سيم,
�إال �أنه ال ت�ستطيع م�ؤلفات البحث هذه �أن تتم
بينما �أن الدرا�سات تخرج ب�شكل �أ�سا�سي يف
ظل قيود فئات الـ � .ICD/DSMإن هذا هو
الأ�سا�س املنطقي لتطوير م�رشوع .RDoC

م�رشوع الـمحكات االجرائية للبحوث
الت�شخي�صية ((:RDoC
عالم يحتوي م�رشوع الـمحكات االجرائية
للبحوث الت�شخي�صية (( RDoC؟ مُيكن �أن ُي�ستدل
بالن�ص الر�سمي لأهداف الـ  RDoCوالذي هو
«التطور ,وذلك للأغرا�ض البحثية ,وطرق جديدة
ّ
لتق�سيم اال�ضطرابات النف�سية  »...وذلك ليعني
�أن ال��ـ  NIMHقد �أ�س�س علم ت�صنيف جديد
للأمرا�ض كامل الأهلية ,و�أ�صبح يف الوقت احلايل
م�ستع ًدا لتجارب املجال ,لكن هذا الأمر م�ضلل.
�إن هدف الـ  RDoCيف حقيقة الأمر هو تعزيز
الأبحاث للت�أكد من �صحة االبعاد التي مت تعريفها
من قبل العلوم الع�صبية واملقايي�س ال�سلوكية
التي تقطع بعر�ض فئات اال�ضطرابات احلالية,
وال��ت��ي ب�إمكانها خماطبة ال���ر�ؤى امل�ستقبلية
لنظام الت�شخي�ص خا�صتنا .ومبعنى �آخر ,يهدف
الـ � RDoCإل��ى تدعيم البحث يف اجت��اه نظام
ت�صنيف جديد� ,إال �أنه ال ي ّدعي �أنه نظام كامل يف
الوقت احلايل ,وعلى النقي�ض من ذلك ,ميثل الـ
� RDoCإطار عمل لعمل �أبحاث تقوم على علم
النف�س املر�ضى بطرق تخرج قليال عن املعايري
احلالية� .إن الهدف الأق�صى هو عمل م�ؤلفات
بحثية ب�إمكانها عك�س التقدم الذي حدث يف علم
الوراثة والنواحي الأخ��رى من العلوم الع�صبية
والعلوم ال�سلوكية ,وذلك لعمل �أ�سا�س للت�شخي�صات
الدقيقة وعالج اال�ضطرابات النف�سية.
يتم تقييم تطبيقات البحث مل����شروع الـ
 RDoCبو�سيلة ال��ـ  NIMHالتقليدية –

وبوا�سطة اللجان التي تقوم بتقدمي مراقبة
الأق��ران وتقدم درجات عالية للتطبيقات التي
ُتعترب عالية التقدير .تعتمد الـ  NIMHحتى
يومنا هذا على خليط من التمويل املو�ضوع
جانب ًا وتطبيقات يبادر بها حمققون وذلك
لتدعيم بحث الـ .RDoC
أي�ضا املنظمة
لقد مت مراجعة عملية التطور و� ً
الكلية مل�رشوع ال��ـ  RDoCب�شكل كامل يف
مكان �آخ��ر ( )8,9ول��ن نقوم هنا بتغطيتها
بالتف�صيل .وباخت�صار ,لقد مت انعقاد جمموعة
عمل الـ  NIMHيف �أوائل عام  ,2009وذلك
لتجهيز نهج للنظام اجلديد ,وقد حددت جمموعة
العمل هذه خم�سة جماالت كُ ربى ل�ل�أداء وذلك
لتنظيم املوا�ضيع وت�صنيف االبعاد املتعددة,
واخلم�سة جماالت هي� :أنظمة التكاف�ؤ ال�سلبية
(�أي تلك الأن��ظ��م��ة ال��ت��ي ت�ستجيب للمواقف
البغي�ضة) و�أنظمة التكاف�ؤ الإيجابية والأنظمة
املعرفية و�أنظمة العمليات االجتماعية والأنظمة
التحفيزية/التنظيمية .لقد مت عمل ور�شة عمل
لكل واحدة من اخلم�سة جماالت هذه ,وذلك مع
خ�براء ممثلني من مناطق �أ�سا�سية ومتعدية.
وق��د حققت كل ور�شة عمل ثالثة مهام على
�أ�سا�س امل�ؤلفات ال�رسيرية والأ�سا�سية املتاحة,
وهي 1- :حتديد االبعاد التي �سيتم ت�ضمنها يف
املجال ,ولتكن البداية مع قائمة من املر�شحني
املعينني من قبل جمموعة عمل الـ ,NIMH
و 2-تقدمي تعريف لكل ُبعد و 3-حتديد عنا�رص
متعددة لكل ُب��ع��د (ك��م��ا تدعمها املعلومات
املتعلقة) والتي مُيكن ا�ستخدامها لتمييز ال ُبعد
يف كل وحدة من وحدات التحليل املتعددة (انظر
�أ�سفل) .ويتم ت�ضمن الأبعاد يف م�صفوفة ,وذلك
�إذا اعترب اع�ضاء ور���ش العمل �أنهم قد حققوا
معيارين �صارمني ,وهما  1-الب��د �أن يكون
هناك دليل �أن ال ُبعد �أداء �سلوكي �سليم و 2-البد
من وجود دليل على توافر دائرة �أو نظام ع�صبي
دورا غال ًبا يف تنفيذ الأداء.
يلعب ً

تركيب قالب م�رشوع الـمحكات االجرائية
للبحوث الت�شخي�صية ((RDoC
مُيكن متثيل العنا�رص ال��ك�برى للمخطط
التنظيمي هذا باعتباره م�صفوفة ذي ُبعدين
أي�ضا www.nimh.
(ال�صورة رقم � ,1أنظر � ً
nih.gov/research-priorities/
 .)rdoc/index.shtmlتظهر الأب��ع��اد
املتعددة املُ�شار �إليها فيما �سبق يف �صفوف هذه
امل�صفوفة ,و ُي�ستخدم لها امل�صطلح «بنايات»
وذل��ك للإ�شارة �إل��ى حالتهم بكونهم مفاهيم
غري حم�سوبة وتقوم على جمموعة متقاربة
من البيانات ,تتغري �أهميتها الوظيفية بينما
جتتمع الكميات املتزايدة من البيانات لتخاطب
�إدراكنا (انظر رقم  .)5جتتمع هذه البنايات يف
جماالت عالية املرتبة (“جماالت البحث”) كما
هو مو�ضح ب�أعلى ,مما يعك�س عالقات هامة

بني البنايات يف كل جمال� ,إلى جانب �أنها تق ّدم
خمطط تنظيم �إر�شادي.
متثل ال�سبعة �أعمدة يف هذه امل�صفوفة فئات
خمتلفة من املقايي�س التي مُيكن ا�ستخدامها
لتقييم كل بناية ,وهي ُت�سمى «وحدات التحليل»
أي�ضا عمود ميثل العديد من النماذج التي
(هناك � ً
ُت�ستخدم للدخول على البناية) .وكما �أ�رشنا �سابقًا,
لقد مت تعيني وفح�ص الإدخاالت يف كل خلية –
بح�سب تعريف تقاطع ال�صفوف (ال ُبعد) والأعمدة
(وحدات التحليل)  -من جانب املُ�شاركني يف
ور�ش العملُ .ي�شري العمود املركزي �إلى قيا�س
دوائر خمية معينة ,بينما تدل الثالثة �أعمدة التي
تقع على ي�ساره �إلى اجلينات واجلزيئات واخلاليا
التي حتتوي على الدوائر ,بينما مُيكن النظر �إلى
الأعمدة التي تقع على اليمني �إلى نواجت خمتلفة
للدوائر (�سلوكيات وا�ستجابات نف�سية وتقارير
لفظية �أو التعليمات املُتبعة ب�صورة �رسيرية).
حتتوي الثالثة �أعمدة الأخ�يرة على مقايي�س
مُيكن ا�ستخدامها لتقييم العالمات واالعرا�ض
من العديد من التقارير الذاتية �أو التعليمات التي
تعتمد على مجُ ري املقابالت.
حتتوي امل�صفوفة على ُبعدين �آخرين ميثلون
خطرا على �أهداف الـ  RDoCوالبد من اعتبارهم
ً
مكونات متكاملة للبناية .غال ًبا ما يتفاعل هذان
البعدان بقوة ,مما ي�شكل ا�سرتاتيجيات تطورية
وت�أثريات بيئية (مت اعتبارها على نطاق وا�سع).
ُتعترب �أغلب الأمرا�ض النف�سية يف الوقت احلايل
ا�ضطرابات منو ع�صبي ون�ضوج اجلهاز الع�صبي,
وتتفاعل مع جمموعة متنوعة من الت�أثريات
اخلارجية والتي تبد�أ من التعريف .لقد كان هناك
�أبحاث كثرية عن عوامل خطر متعددة ,وذلك
يف النواحي املختلفة مثل العدوى التي حتدث
قبل الوالدة وحاالت الإهمال �أو الأذى الذي قد
يحدث يف مراحل مبكرة من احلياة ,لكن لي�س
من ال�رضوري �أن �أنظمة الت�شخي�ص احلالية حت ّفز
على وجود ح�ساب تكاملي من الأنظمة التطورية
والتي قد ت�ؤدي ب�صورة متفاوتة �إلى مرونة �أو
�إلى ا�ضطرابات ,لكن ال ت�ؤدي �إلى فهم دقيق عن
�سبب ت�سبب �إهانة معينة يف ا�ضطرابات خمتلفة
خطرا
(مثل �أن ال�ضغوط احلياتية املبكرة متثل ً
خمتلفًا حل��دوث اكتئاب وا�ضطرابات كرب ما
بعد ال�صدمة (� )PTSDأو ا�ضطرابات ال�شخ�صية
احل��دي��ة) .م��ن الأه���داف الكبرية للـ RDoC
هو تركيز البحث على الأنظمة املتعلقة ,وذلك
لتوثيق ك�شف امل�سارات التي تتفاعل مع خمتلف
الأحداث – لي�س فقط يف حاالت الطفولة ,بل يف
فرتات العمر املختلفة.
لقد علّق بع�ض الكُتاب �أن ال��ـ RDoC
يج�سد نهج اختزايل يركز ب�صورة ح�رصية على
ّ
علم الوراثة والعالمات احليوية وحتى ا�ستبعاد
الت�أثريات االجتماعية (مثل  .)10يف حقيقة الأمر
– وبح�سب ما الحظه بع�ض املعلقني الأذكياء
(مثل  - )11لي�س هذا هو احلال؛ فهناك ت�أكد
قوي على تطوير �إدراك ميكانيكي �أكرث عن كيف
املجلة العاملية للطب النفسي
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تقوم هذه العوامل مثل �أح��داث احلياة والبيئة
التطور لتنتج نطا ًقا
االجتماعية بالتفاعل مع
ّ
من النتائج امللحوظة.
وكما ذكرنا �ساب ًقا� ,إن الـ  RDoCهو �إطار
عمل ُيق�صد من ت�صميمه �أن يح ّفز وي�ستوعب
اكت�شافات الأبحاث اجلديدة على �أ�س�س م�ستمرة.
ت�صور ه��ذا الأم��ر يف ظل وجود
لكن كيف مت
ّ
البناية احلالية للم�صفوفة؟ الب��د من اعتبار
البناية ك ُبعد واع��د ب�صورة خا�صة والب��د من
تدار�سه يف اخلطة االختبارية ال�شاملة ,وذلك كما
قد فح�صه امل�شاركون يف ور�ش العمل ,وذلك فيما
يخ�ص تطبيقه املُحتمل على امل�شكالت ال�رسيرية
املتعددة ,وبالتايل فتخدم البنايات احلالية
كمر�شح جيد ب�صفة خا�صة للباحثني الراغبني
يف عمل �أبحاث حتت عنوان الـ  RDoCويخدم
أي�ضا ك�أمثلة للباحثني املهتمني بعمل درا�سات
� ً
لت�رشيع بناية جديدة� .إن ور�شة عمل الـ RDoC
خم�ص�صة لتطوير امل�صفوفة ب�صفة م�ستمرة� ,إال
�أن هذا لي�س بالأمر ال�رضوري ,حيث �أن الباحثني
دائما لتقدمي تطبيقات املنح للبنايات
�أح��رار ً
ودائما
احلالية),
للبنايات
مراجعات
اجلديدة (�أو
ً
ما يتم تقييم �إيجابيات هذه الأفكار اجلديدة
بوا�سطة الـ  NIMHوالذي هو نظام مراجعة
الأقران يف املعهد الوطني لل�صحة (.)NIH

اف�ترا���ض��ات ك��ب�يرة مل����شروع الـمحكات
االجرائية للبحوث الت�شخي�صية ((RDoC
لقد قام الـ  RDoCبتبني وجهات نظر
خمتلفة ج ًدا باملقارنة مع الأنظمة التقليدية يف
اعتبار الأمرا�ض النف�سية ,وبينما �أن البع�ض من
هذه الت�ضمنات دقيق� ,إال �أن املزيد من الإعدادات
�سيكون بالأمر النافع فيما يخ�ص عملها.
تدور واحدة من الأمور اجلدلية التي حتيط
ب��ال��ـ  DSM-5ح��ول ق�ضية م��ا �إذا كانت
اال�ضطرابات ُتعترب خمتلفة نوع ًيا عن الطبيعية
(مثل � ,)12أم �أنها تقع يف �سل�سلة م�ستمرة بال
متييز دقيق بني الأداء الطبيعي واال�ضطراب
(مثل � .)13سيتم خماطبة حلول ه��ذا اجلدل
امل�ستمر بوا�سطة معلومات تخ�ص التوزيع
ال�شامل «للطبيعية» مع الأخذ يف االعتبار بالأداء
التكيفي والأداء ال�ضعيف ن�سب ًيا والأداء ال�شديد.
ّ
لكن للأ�سف ,لقد كان هناك يف املا�ضي القليل
من االتفاق حول جم��االت الأداء الطبيعي يف
النواحي املعرفية والعاطفية� ,أو كيفية قيا�سهم,
لكن ويف خالل العقود القليلة ال�سابقة ,وكنتيجة
ال��ت��ط��ور ال�شديد يف التكنولوجيا يف جمال
التحليل الرتكيبي والأدائ��ي لدوائر املخ ,كذلك
أي�ضا الزيادة املت�ساوية يف الر�ضى بالقيا�سات
� ً
ال�سلوكية ,مت حتديد الأنظمة الكُربى يف املخ
وربطها بنتائجها الوظيفية .وق��د عمل بحث
ن�سبي على الإزاحة الن�سبية للآراء اال�ستثنائية
الب�رشية التي �أي��دت ثنائيات العقل والدماغ
و�أو�ضحت احلفاظ املده�ش للجينات والناقالت
30
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التطور –
الع�صبية والأداء ال�سلوكي عرب عمليات
ّ
وحتى يف مناذج احليوانات ,مثل ذباب الفاكهة
وا�سماك الزرد ,فيما عدا ف�صائل الثدييات ,مثل
القوار�ض والرئي�سيات (.)14
ولتقدمي ثالثة �أمثلة ,نقول« 1- :نظام
املكافئة» اخلام الذي مت تعريفه من قبل اولدز
وملرن ( )15والذي قد �أف�سح املجال للتف�سريات
التي حظت بالكثري من الر�ضى للمخطط الظهري
أي�ضا التمييزات املختلفة ل�ل�أداء
والبطني و� ً
الختبار املكافئة وال�سعي وراء املكافئة وتعلّم
أي�ضا ت�شكيل العادات
احتماالت املكافئة و� ً
(مثل  )16,17وكل هذه الأمور املتعلقة بالأمر؛
 2قد مت متييز اال�ستجابة للتهديدات ال�شديدةوالتهديدات املُحتملة بطرق �سلوكية ترتبط
بالدوائر التي مُيكن متييزها وذلك مع املكونات
التي تنظم ه��ذه اال�ستجابات ب�صورة حيوية
( ,)18,19و 3-قد مت متييز الأنظمة التي تنفذ
العمليات املعرفية عن الذاكرة العامة والتي مت
افرتا�ضها �أوال على �أ�سا�س الدرا�سات ال�سلوكية
يف �أواخر ال�ستينيات و�أوائل ال�سبعينيات ,وذلك
ب�صورة موثوق منها ( .)20,21وما هو �أكرث
�أهمية هو �أنه قد مت تطوير العديد من النماذج
والتي ب�إمكانها تقدمي مقايي�س لكِال من الأداء
ال�سلوكي ولأن�شطة امل��خ املتعلقة وذل��ك يف
اجلماعات الكربى من ال�سكان ,وبالتايل تقدم
بع�ض املعنى للتوزيع الطبيعي لل�سلوك ,وبالطبع
�ست�سمح هذه الإمكانية يف املقابل بوجود و�صف
كمي للحد الذي تنحرف منه نواحي متعددة من
أي�ضا
الأداء عن الطبيعية .وما هو �أكرث �أهمية � ً
هو �أن هذه التطورات اجلديدة ال تقت�رص فقط
أي�ضا على املخزونات
على املهام املعملية ,بل � ً
امل�شتقة من جانب القيا�سات النف�سية والتي
ترتبط بقوة بالأداء الواقعي (مثل .)22
وبح�سب نظام الـ  ,RDoCتظهر العديد من
النتائج املرتتبة على هذه التطورات؛ فقد قام �أوال
الـ  RDoCبتبني نهج متعدي لال�ضطرابات,
يقوم بتف�سري (للأغرا�ض االختبارية هذه) علم
الأم��را���ض بح�سب االنحرافات يف نظم الأداء
الأ�سا�سية ,وبينما قد �أ�صبح البحث املتعدي
مبتذال تقري ًبا يف البحث املعا�رص ,يقوم الـ
 RDoCبالإ�شارة �إلى حتويل دقيق� ,إال �أنه
كبري ,يف االجت��اه��ات اخلا�صة بعلم النف�س.
لقد ك��ان النهج القيا�سي للأمرا�ض النف�سية
هو لتعريف ا�ضطراب نف�سي ما (على �أ�سا�س
العالمات واالع��را���ض) ,وي�سعى بعد ذل��ك �إلى
تقييم في�سيولوجي مر�ضي لهذه االعرا�ض,
وباملقابل ,يطرح الـ  RDoCاال�سئلة التالية:
«ما هو التوزيع الطبيعي خل�صائ�ص �أو لتجربة
معينة؟ و”ما هو النظام العقلي الذي ينفذ هذه
العملية ب�صورة �أولية؟» و”كيف مُيكننا �إدراك
ما الذي ُيربر ظهور تقلبات �أو �ضعف يف الأداء
يف هذه الأنظمة وعلى مدار الأبعاد الطبيعية
والغري طبيعية ,وذلك على م�ستويات خمتلفة من
الآليات؟ ( )23

لدى هذه اال�سرتاتيجية مميزات وا�ضحة فيما
يخ�ص تطبيق بحث �أ�سا�سي يف جميع م�ستويات
التحليل للم�شكالت ال�رسيرية ,بينما �أن الرتجمة
وا�ضحة ب�صورة ن�سبية ,وعلى الناحية الأخرى,
قد تكون من ال�صعوبة على الباحثني ال�رسيريني
حيث �أن االعرا�ض التي اعتادوا على درا�ستها
ب�صورة حرفية ال تظهر يف م�صفوفة الـ .RDoC
ومن الت�ضمنات الإ�ضافية للنهج املتعدي هو
�أن الـ  RDoCال يبايل بفئات اال�ضطرابات
احل��ال��ي��ة ,وال يوجد هناك ادع���اء «بفهم» �أو
«تو�ضيح» ا�ضطرابات الـ  DSM/ICDفيما
يخ�ص هذه الوظائف ,بل �أن الهدف هو بب�ساطة
ال�سعي وراء �إدراك كيف �أن هذه الأنظمة املتعددة
قد ت�صبح متقلبة بدرجات متفاوتة وتربط هذا
التقلب ب�أعرا�ض ذات �صلة.
ومن جهة ذات �صلة بالأمر ,يقوم الـ RDoC
بدمج نهج ُبعدي مع الأمرا�ض النف�سية يف حد ذاتها
وذلك لال�ست�شهاد باخلطة اال�سرتاتيجية اخلا�صة
بـ  NIMHللـ  ,RDoCوالتي هي «النطاق
الكامل لالنحراف من الطبيعية �إلى الغري طبيعية
وذلك من بني املكونات الأ�سا�سية (الأبعاد) وذلك
لتح�سني �إدراك ما هو �أ�صلي باملقابل مع ما
هو مر�ضي” .يف حقيقة الأمر ,يقوم �إطار العمل
هذا على �إزاح��ة �أي تعريف للأمرا�ض وبدايات
اال�ضطرابات �أو النقاط الفا�صلة للعديد من
م�ستويات الأمرا�ض النف�سية ,وذلك لأن ب�إمكان
هذه احلدود �أن تنحاز �إلى الطريقة التي يتم بها
البحث (وب�صفة خا�صة يف ظل جمود حتديد فئات
اال�ضطراب يف الـ  )ICD/DSMف�أن الهدف
بب�ساطة هو جمع معلومات عن االب��ع��اد التي
�ست�ؤيد القرارات امل�ستقبلية يف هذا ال�صدد ,والتي
تقوم على �أ�س�س البيانات الكمية ولي�س الإجماع
ال�رسيري .بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ,مُيكن �أن ي�سمح
�إتاحية املقايي�س الكمية التي تكون �صحيحة
وثابتة بالتعديالت مع مرور الوقت والتي تن�ش�أ
عن الدرا�سات الوبائية للخطر والنتائج ,وهذا كما
ريا مع مرور ال�سنوات يف تلك املناطق
حدث كث ً
مثل ارتفاع �ضغط الدم (.)24
من الأم��ور الهامة يف هذا ال�صدد هو �أنه
ال يوجد اق�تراح ب�أن العالقات بني العديد من
مقايي�س بناية معينة خطّ ية ,وهذا كما مُيكن
�أن ُيظن يف ظل من��وذج ب�سيط عن ال�شدة .يف
حقيقة الأمر� ,إن البحث عن نقاط وظائف غري
خطية ومنف�صلة مبثابة �سبب كبري لنهج جتريبي
خال�ص .وم��ن الأمثلة على ه��ذه الظاهرة هي
االنحناء الكال�سيكي الذي ي�أخذ �شكل حرف U
مقلوب ,والذي يربط بني التحفيز والأداء (.)25
لقد قام توكري و�آخرون ( )26يف درا�سة �أخرى
مثرية لالهتمام بت�سجيل احتمالية ق�رشية
ترتبط ب��احل��دثُ ,ت��دع��ى ال�سلبية التي ترتبط
باخلط�أ ( )ERNوالتي قد �أو�ضحت يف هذه
احلالة رد فعل �أكرب ,وذلك عندما تلقت املادة
تعليقات تخ�ص الأخ��ط��اء املتعلقة باملهمة.
وق��د �أظهر مر�ضى االكتئاب � ERNأك�بر من

املجاالت/البنايات

اجلينات

اجلزيئات

وحدات التحليل
الدوائر
اخلاليا

علم النف�س

ال�سلوكيات

التقرير الذاتي

مناذج

�أنظمة التكاف�ؤ ال�سلبية
تهديد حاد («اخلوف»)
تهديد حمتمل («هلع”)
تهديد م�ستمر
خ�سارة
�إحباط غري مجُ دي
انظمة التكاف�ؤ الإيجابية
حتفيز النهج
ا�ستجابة اولية للمكافئة
ا�ستجابة م�ستمرة للمكافئة
تعلّم املكافئة
التقليد
الأنظمة املعرفية
االنتباه
الإدراك
الذاكرة العاملة
الذاكرة الت�رصيحية
ال�سلوكيات اللغوية
التحكم املعريف (اجلهدي)
�أنظمة العمليات االجتماعية
االنتماء/التعلّق
التوا�صل االجتماعي
الإدراك/فهم الذات
الإدراك/فهم الآخرين
التحفيز/الأنظمة التغيريية
التحفيز
التناغم البيولوجي
ال�سري �أثناء النوم

ال�شكل  1البحث مبجال ومعيار اجلدول املق�سم خلانات
ال�ضوابط ,وهذا ما قد مت التكهن به ,لكن قد كان
االكت�شاف الغري متوقع هو عالقة تربيعية مع
�شدة االكتئاب ,وملثل هذا ,كانت الـ  ERNتظهر
فقط لدى مر�ضى ذي درجات معتدلة (لكن لي�س
متو�سطة �أو �شديدة) من االكتئاب.
قد يحتج بع�ض املالحظني على �أن هذا
الت�أكيد ال ُبعدي ُيفرط يف تب�سيط غنى الأمرا�ض
النف�سية� ,أو �أن االعرا�ض النف�سية املعقدة غري
م�ستعدة لأن ُت�رشح مبثل هذه الطريقة ال ُبعدية
املبا�رشة .مثال قد ي�سمع امل��رء تعليقات غري
ر�سمية يف امل�ؤمترات ب�أن الذهان هو «ال�صندوق
اال�سود» يف الـ � .RDoCإن الرد ال�رسيع على
هذا ال��ر�أي هو �أن��ه �إذا كان الهدف من املجال
هو ت�أ�سي�س نظام ت�شخي�صي يقوم على العلوم
الع�صبية� ,سيكون م��ن ال����ضروري �آج�ل�ا �أم
عاجال �أن ن�رشح االعرا�ض املعقدة فيما يخ�ص
التقلبات يف عمليات املخ الأ�سا�سية (كما هو
مو�ضح يف االقتبا�س املذكور ب�أعلى) ,.مثال
ق�سم الهالو�س �إلى عدة �أق�سام ,وذلك
مُيكن �أن ُت ّ

عن طريق االخ��ذ يف االعتبار بالأنظمة التي
مت ّثل تكامل املعلومات احل�سية ( ,)27بينما
تبدو ال�شبكات التي تتو�سط الوظائف املت�ضمنة
يف اللغة والذاكرة العاملة والذاكرة التقريرية
والتعلّم ,ب�أنها جماالت واعدة لدرا�سة ال�ضالالت
( .)28يتما�شى الإدراك املتنامي ب���أن بع�ض
درجات مظاهر الذهان تتواجد يف العامة من
أي�ضا يف نطاق وا�سع من مر�ضى
النا�س ( ,)29و� ً
الذهان اخلارجيني ( ,)30يتما�شى مع الفكرة
التي تقول �أن هذه االعرا�ض تنتظم يف العامة
إظهارا لعلم �أمرا�ض
من النا�س ولي�ست جمرد � ً
جديد متميز ب�صورة نوعية ,وبالتايل في�شتمل
املكون ال�رضوري لنظام التق�سيم االختباري
حتدي الباحثني لأن يبتعدوا عن الطرق التقليدية
للتفكري عن اال�ضطرابات ,وذل��ك لل�سعى وراء
�أفكار اختبارية واعدة جديدة.
تهتم ق�ضية �أخ���رى بعالقة مقايي�س الـ
 RDoCاملختلفة بتقدمي العالمات واالعرا�ض,
حيث �أن االعرا�ض بالطبع هي الظواهر ال�رسيرية

احلقيقية التي ت�أتي باملر�ضى �إلى العيادات� .إن
ت�أ�سي�س عالقات ميكانيكية ,مُيكن بوا�سطتها
�أن ينتج التوزيع يف وظائف واحدة �أو �أكرث من
البنايات (بح�سب تقييم وحدات حتاليل خمتلفة)
يف اع��را���ض معينة �أو �ضعفُ ,يعترب مهمة
أي�ضا مكو ًنا
مركزية مل�رشوع ال��ـ  RDoCو� ً
كبريا لربنامج متويل املنح .وبالرغم من النهج
ً
ال ُبعدي� ,إال �أن م�رشوع الـ  RDoCمتج ًها بقوة
ناحية �إدراك ال�ضعف ال��ذي يختربه املر�ضى
يف حياتهم ,وقد مت ت�أكيد هذه الأمنية من قِ بل
ور�شة عمل الـ  RDoCيف حتديد البنايات.
مل يظهر االه��ت��م��ام بالبيئة الت�شخي�صية
أي�ضا يف
ريا يف االعرا�ض نف�سها ,و� ً
احلالية كث ً
الطريقة التي جمعت بها اال�ضطرابات يف نظام الـ
 DSMاملتعدد التخ�ص�صات .تخدم اخلوارزميات
م��ت��ع��ددة التخ�ص�صات بت�أكيدها للأعرا�ض
ال�شخ�صية ,وذل��ك لأنها هامة فقط ب�سبب �أنها
ت�ساهم يف عملية الت�شخي�ص ,وذلك ب�صفة خا�صة
يف الأبحاث ويف تطور العالج (حيث تكون فئة
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الت�شخي�ص بارزة كمتغيرّ م�ستقل �أو كدليل على
العالج ,على التوايل) ,وبالتايل� ,سيقوم م�رشوع
بحث الـ  RDoCبالرتكيز على م�شكلة �رسيرية
معينة مُيكن �أن ُت�رشح ب�شكل �أف�ضل عن طريق
ت�صميم بحثي ي��ق��وم بجمع وح���دات التحليل
املنا�سبة لتو�ضيح تقنيات ال�ضعف.

االنتقال م��ن ال��ـ � ICD/DSMإلى
م�رشوع الـمحكات االجرائية للبحوث
الت�شخي�صية ((RDoC
كيف �سيكون �شكل النموذج الأويل من ت�صميم
ال��ـ RDoC؟ �ست�شتمل مثل ه��ذه اخل�برة على
م��واد ذات نطاق وا�سع من الوظائف الطبيعية
وال�ضعيفة ,مع االخذ يف االعتبار بالبناية ال ُبعدية
التي هي حمور االهتمام .بينما �ستقوم العديد من
الدرا�سات بتوظيف عينات قوية من املواد التي
تثبت م�ستويات من ال�ضعف تت�ساوي مع معايري
الت�شخي�ص احلالية� ,سيقوم الرتكيز على بنايات
الـ  RDoCب�شكل ح�رصي ,وب��دون اللجوء �إلى
ت�شخي�صات الـ  ICD/DSMالتي يف النموذج.
( هناك �إقرار ب�أنه �سيكون هناك احتياج �إلى هذه
الت�شخي�صات يف امل�ستقبل املنظور ,وذلك لل�سجالت
الطبية ولأغرا�ض الت�أمني) .وعلى النقي�ض من ذلك,
قد تخرج مثال عينات لدرا�سة �أن�شطة دوائر املكافئة
(كما هو يرتبط بانعدام التلذذ �أو/والهو�س) من
كل البالغني الذين ي�سعون وراء العالج و�أطياف
املزاج/الهلع و�أطياف الذهان وا�ضطرابات الطعام
واال�ضطرابات ال�شخ�صية وذلك لدرا�سة ال ُبعدية
أي�ضا على �أمرا�ض
ب�صورة جيدة� ,ست�شتمل العينة � ً
نف�سية �صغرية ب�صورة ن�سبية ,مثل ت�شخي�صات
أي�ضا الأفراد الذين ال يتوافقون
رد فعل التك ّيف ,و� ً
مع معايري �أي ت�شخي�ص .قد ُي�ستخدم نهج مماثل
لدرا�سة الوظائف التنفيذية لدى الأطفال يف نطاق
من �أطياف الذاتوية وا�ضطرابات نق�ص االنتباه/
فرط الن�شاط واال�ضطرابات املزاجية/الهلع (ومرة
�أخ��رى الأف��راد الذين ال يتوافقون مع معايري �أي
ا�ضطرابات).
هناك حتذيرين هامني ج�� ًدا و�رضوريني
لو�ضع ه��ذا ال��ن��وع م��ن الت�صميم يف �سياقه,
وهما :الأول هناك اعتبارات وا�ضحة ملعايري
اال�شتمال واال�ستبعاد املنا�سب؛ في�ستمر تطبيق
اال�ستبعاد التقليدي للحاالت �أو الإ�صابات
الع�صبية والإع��اق��ات الفكرية ,وعلى الناحية
الأخرى� ,إن واحدة من خطط درا�سة الأبعاد هي
تو�سيع معايري اال�شتمال لعينات ال�ضوابط ,وذلك
بال�سماح للمزيد من الأمرا�ض النف�سية ال�سابقة
�أو احلالية� .إن الأمر حرج ج ًدا للبالغني والأطفال
التطور الطبيعية (مثل
للو�ضع يف االعتبار ملراحل
ّ
التطور املعريف واجل�سدي لدى الأطفال و�ضعف
ّ
املعرفة يف مراحل احلياه الالحقة) ,وذلك يف
ظل الت�أكيد على املقايي�س املعيارية .ثان ًيا
قد تكون الدرا�سات من هذا النوع �أكرث تثقيفًا,
وذلك عندما يبنوا على �أ�س�س �سابقة للأبحاث
32
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مع البنايات املتعلقة وت�صاميم الأبحاث ,مثال
�سيكون للدرا�سات التي �أ�س�ست نتائج ثابتة
لأبعاد انعدام التلذذ بني �أطياف املزاج/الهلع,
أ�سا�سا �أقوى لالمتداد �إلى ا�ضطرابات الذهان
� ً
وغريها من اال�ضطرابات.
قد ًتعترب الت�صاميم كتلك املذكورة ب�أعلى
(والتي �أفرطنا يف تب�سيطها هنا وذلك للإيجاز)
«املعيار الذهبي” ,وذلك فيما يخ�ص جت�سيد الـ
 RDoCللهدف املتماثل يف خطة الـ NIMH
اال�سرتاتيجية ,وبالتايل ُي�ساعد اجلانب احلرج
م��ن برنامج ال��ـ  RDoCالباحثني يف عمل
التحول – ب�صورة مفاهيمية وعملية – من الـ
ّ
� ICD/DSMإلى مظهر ُبعدي .لقد كان هذا
الأم��ر م�صدر الكثري من القلق لور�شة عمل الـ
 ,NIMHوذلك حيث �أن نظام الـ DSM/
 ICDكان ُي�ستخدم منذ �أمد يف الأبحاث ويف
املمار�سات ال�رسيرية ,حيث �أن هناك احتياج
التحول وذلك للأخذ يف االعتبار
�إلى البع�ض من
ّ
باجلوانب االخرى للأمرا�ض النف�سية .ال تعتمد
التعود على �أهمية
ه��ذه الق�ضايا فقط على
ّ
مقيا�س جديد للقيم (مثل انعدام التلذذ والذاكرة
أي�ضا على حتقيق «منوذج نف�سي»
العاملة) بل � ً
للمر�ضى الذين نراهم عرب عد�سة الـ .RDoC
وبالطبع �ستتواجد نف�س الأمرا�ض النف�سية� ,إال
انها �س ُتدرك و ُتقا�س بطرق خمتلفة.
التحول العديد من
�سيت�ضمن النهج العام لهذا
ّ
املجموعات املختلفة لبناية الـ  RDoCوفئات
ا�ضطراب الـ  DSM/ICDيف التجارب .وبينما
�أن��ه قد تكون ه��ذه اخل��ط��وات نافعة يف عملية
التحويل� ,إال �أن هناك احتماالت وجود عقبات
محُ تملة؛ فواحدة من امل�شاكل هي �إغ��راء فئات
اال�ضطراب لتبقى مميزة فيما يتعلق بالأبعاد :قد
ي�ستمر الباحثون يف اعتبار بدايات الت�شخي�ص
مبثابة نقاط حتدد حدود املر�ض باملقابل مع
ال�صحة ,و�أي�ضا ي�ستمرون يف النظر �إلى املر�ض
من عد�سة الـ  DSM/ICDبدال من الت�أقلم مع
فكرة البنايات الوظيفية التي تقوم على اجلهاز
أي�ضا االنحياز املُحتمل والوا�ضح
الع�صبي .هناك � ً
يف تق�سيم املر�ضى الذين يتوافقون مع معايري
الت�شخي�ص احلالية يف عينات املر�ضى الذين
ي�سعون وراء العالج �أو مع ا�سرتاتيجيات تعيني
�أخرى ,وبالتايل فيكون لدينا درا�سة ُبعدية يف
التحول
دائرة ق�صرية ,وب�إيجاز �ستعمل خطوات
ّ
هذه على �إظهار اخلطر يف ان ي�ستمر الباحثون
يف النظر الى مر�ضاهم على حد �سواء �رسير ًيا
�أو بح�سب ت�صاميم البحث – مبفاهيم DSM
امل���أل��وف��ة ,ويف�شلون يف عمل التقدير الكايف
للعالج الدقيق زايتجي�ست (�أي روح الع�رص)
ب�أن الهدف من الـ  RDoCهو الت�سهيل .ولهذه
اال�سباب� ,إن �أف�ضل اعتبار لت�صاميم الأبحاث
االنتقالية هو ا�ستدالل م�ؤقت لعدد حمدود من
الدرا�سات ,وذلك �إذا كان الهدف هو الو�صول �إلى
االحتمالية الكاملة لإطار عمل الـ .RDoC
وب�أخذ هذه التحذيرات يف احل�سبان ,هناك

نهجني وا�سعني ب�إمكان الباحثني ا�ستخدامهما
للت�صاميم االنتقالية؛ الأول هو درو���س تقوم
على �أبعاد الـ  RDoCيف �أبعاد ت�شخي�صية
م��ت��ع��ددة .و�سيقوم �أب�����س��ط �شكل ل��ه��ذا النوع
بتحديد ا�ضطرابني �أو ثالثة م��ن ال��ـ DSM
يف الت�صميم ,وقد مت توظيف كل منهما لـ N
معينة ,وذل��ك لتحقيق قوة اح�صائية مقبولة.
مُيكن عمل التحليل بعد ذلك بح�سب عامل الـ
 DSMو ُبعد الـ  RDoCوالتفاعل .وعندما
تكون الـ � Nصغرية ج ًدا بحيث ت�سمح بوجود
ت�صميم تفاعلي ,قد يكون الرقم كبري مبا يكفي
لعمل اختبارات للت�أثريات الأ�سا�سية املنف�صلة
لعامل الـ  DSMو ُبعد (�أبعاد) الـ .RDoC
�ستت�ضمن الإ�ضافات الهامة لهذه الت�صاميم
املواد التي ت�ساهم يف درا�سة نطاق وا�سع من
االب��ع��اد التي يتم درا�ستها .وكما ق��د ذكرنا
�ساب ًقا� ,سيكون ت�ضمن جمموعات ال�ضوابط
مع املعايري الليربالية بالأمر الهام؛ ف�سيتمكن
الآخرون من �إ�شمال الأفراد الذين ي�سعون لطلب
عالج والذين ال يتوافقون مع معايري ت�شخي�ص
الـ ( DSMمثل �أن ي�أتي عر�ض واحد �أقل يف
قائمة التخ�ص�صات� ,أو �شكل ُم�سدف)� ,أو الأفراد
الذين مل يتم ت�شخي�صهم ب�أي ت�شخي�صات �أخرى
( .)NOSوكما يف كل الدرا�سات التي تقوم على
ُ ,DSMيعاين هذا النوع من الت�صاميم من
م�شكلة كيف يتم ا�ستيعاب وحتليل عدد ومناذج
متنوعة من ت�شخي�صات الـ  DSMاملر�ضية
املتزامنة – وهذا الأمر مبثابة عقبة م�ستمرة قد
أ�سا�سا منطق ًيا لنهج الـ .RDoC
كانت � ً
ومن ال ُنهج البديلة والتي قد تكون منا�سبة
�أك�ثر مع ت�صميم ال��ـ  RDoCوالتي تت�ضمن
مواد من كل املجموعات الت�شخي�صية يف واحد
من ف�صول «البنية الفوقية» اجل��دي��دة ,والتي
مت و�ضعها ب�شكل م�شرتك بني الـ DSM-5
والـ  ICD-11اجلديد ,وذلك بدون ا�ستهداف
 Nمعينة لكل فئة .ت�شمل هذه الف�صول ب�صفة
عامة عدد من اال�ضطرابات التي تختلف من
حيث ال�شدة ,مثلاً يحتوي ف�صل اطياف الف�صام
على ا�ضطرابات ف�صامية وا�ضطرابات ف�صامية
ال�شكل وا�ضطرابات �ضاللية ب�سيطة ,وغريها.
وكما قد ذكرنا ب�أعلى� ,إن ا�شتمال م��واد مع
�أمرا�ض فرعية الأعرا�ض �أو �أقارب مل يت�أثروا,
بالإ�ضافة �إل��ى جمموعات ال�ضوابط ,كما هو
مو�ضح ب�أعلى� ,سي�ساهم هذا الأمر يف الأهداف
ال ُبعدية .وكنوع من الفوائد املُ�ضافة ,مُيثل
ا�شتمال هذه املجموعات املتنوعة ب�صورة �أكرب
كبريا يف ال�صحة العامة ,يف �أم��ر �أن
ا�سهاما
ً
ً
ه���ؤالء مر�ضى يعانون من �ضعف وا�ضح وقد
مت ا�ستبعادهم من �أغلب الفيزيولوجيا املر�ضية
ودرا�سات العالج ,وذلك ب�سبب �أنهم قد ف�شلوا
يف التنا�سب مع واحد من �رشوط الت�شخي�ص.
وعلى حد علمنا ,ال يوجد هناك تقديرات جيدة
عن ن�سبة املر�ضى يف هذه املجموعات املُظللة,
أي�ضا تقديرات عن مدى �أهمية ال�صحة
وال يوجد � ً

العامة والتي ُتظهرها الأع��را���ض وال�ضعف.
أخ�يرا ,لقد �أو�ضح عدد من الدرا�سات حاالت
� ً
�ضعف وا�ضحة يف العديد من املهام املعملية يف
الأقارب الذين مل يت�أثروا (مثل  .)31بينما �أنه
قد مت ا�ستخدام هذه الدرا�سات لتو�ضيح الأخطار
الوراثية� ,إال ان هناك القليل من االنتباه حتى
يومنا هذا حول �إلى �أي مدى مُيكن �أن تخاطب
النتائج االختالفات الفيزيولوجيا املر�ضية التي
«حت�سن من �إدراكنا عما
(وكما قد ذكرنا �أعلى)
ّ
هو منوذجي باملقابل مع ما هو مر�ضي”.
�ست�شمل الر�ؤية الأو�سع ال�سرتاتيجية هذا
التق�سيم البديل مواد ذي ت�شخي�صات �أولية من
ف�صول خمتلفة من البنية الفوقية اخلا�صة بالـ
 ,ICD/DSMومرة �أخرى بدون تقييد املواد
على فئتني �أو ثالثة حمددتني .قد تت�ضمن هذه
املجموعات يف اول االمر ا�ضطرابات من علم
النف�س املر�ضي املماثل ,مثل اطياف الف�صام /
اطياف ثنائي القطب �أو ا�ضطرابات الهلع/املزاج
�أح��ادي القطب .لكن لن يكون الهدف هو متييز
بع�ض املجموعات املعينة كما حدث يف احلقيقة,
بل درا�سة الأبعاد ال�ضمنية ,حيث يتم اكت�ساب
فهما �شامال عن امليكانيكية املر�ضية ,ومن هذا
ً
املنطلق مثال ,افرت�ض كرادوك واوين ( )32درجة
انحدار الأمرا�ض النمائية الع�صبية ,والتي ترتاوح
يف �أ�شكال م�ستمرة تبد�أ ب�ضعف فكري وتتطور
و�صوال �إل��ى الذاتوية والف�صام واال�ضطرابات
الف�صامية العاطفية واال�ضطرابات الثنائية
القطب واالكتئاب االحادي القطب .ال ُيعترب كل
ا�ضطراب كيان مر�ضى وحدوي ,بل كنطاق معني
يف التدرج ال�شامل( .من اجلدير بالذكر �أنه �إذا
قام فرد باختيار مواد من نطاقني متجاورين
من درجة انحدار �أكرب� ,سن�ضمن احل�صول على
نتيجة هامة ب�صورة �إح�صائية؛ و�أن الأمر م�ضلل
ب�شكل كبري لأن ن�ستخل�ص �أن هذه تقدم كيانني
مر�ضيني متميزين ب�صورة نوعية).
وق��د ي�ستخدم ال��ن��وع ال��ث��اين ال��وا���س��ع من
الت�صاميم االنتقالية جمموعة واح��دة من الـ
 ,ICD/DSMوذل��ك يف ال�شكل العام ,لكن
�سيفرت�ض الباحثون حتليل متعدد االبعاد يف
املجموعة التي قد تقدم معلومات �أك�ثر عن
الأنواع الفرعية �أو النطاقات يف �أبعاد متعلقة
من املعلومات التي ت�أتي من اجلهود التي تقوم
على االعرا�ض (مثل النجاح الب�سيط فى �إدراك �أو
عالج العالمات النامية �أو حاالت االكتئاب الغري
منطي يف الفئة ال�شاملة من االكتئاب االحادي
القطب)� .سيكون لهذا النوع من الت�صميم يف �أغلب
احلاالت احتمالية ن�سبية من الأهداف الق�صوى
ملخطط الـ RdoCو وذلك لأنه ال ي�ستطيع �أن
ُي�ساهم يف �إدراك بنايات �أو ميكانيكيات معينة
ب�إمكانها �أن متثل معيار ت�شخي�صي قاطع يف
ت�صنيف الأمرا�ض امل�ستقبلية ,لكن قد ميثل هذا
النهج طريقة نافعة للباحثني الذين ميلكون
موجهه ناحية ا�ضطراب ICD/
برامج بحثية ّ
 DSMواحد لبدء التحول �إلى درا�سة �أبعاد الـ

 . RDoCولتكرار فكرة ما قد قدمت �ساب ًقا,
مكون واحد من هذه الدرا�سات (مثل مع
نقول �أن ّ
�أي ت�صميم  )RDoCقد يقوم بدرا�سة امل�سارات
التنموية – وه��ي درا���س��ة ُم��رب��ح��ة – بحيث
مُيكن �إدراك كيف مُيكن �أن ت�ساهم االختالفات
ال�شخ�صية يف املرونة الع�صبية مع مرور الوقت
يف عدم جتان�س االعرا�ض احلالية ويف الأن�شطة
يف الأجهزة املتعلقة.

م�رشوع الـمحكات االجرائية للبحوث
الت�شخي�صية (( RDoCوتط ّور العالج
وبينما تتجه اخل��ط��وات ال�سابقة ناحية
الأم��را���ض النف�سية� ,إال �أن��ه يوجد احتماالت
على امل��دى القريب ال�ستخدام تعريفات الـ
أي�ضا� .سيتطلب العن�رص
 RDoCيف العالج � ً
العام لأي جتربة عالج بالـ  RDoCتطوير
جمموعة �صاحلة من املقايي�س التي مُيكن �أن
متيز ب�صورة قوية جمموعات فرعية معينة� ,أو
ّ
�أماكن خطرة يف ًبعد ما ,وذلك للتكهن بنتائج
العالج الناجحة .ومن الأمثلة على هذا الأمر ويف
ظل عدم التجان�س املعروف لفئات الـ ICD/
 ,DSMقد يعمل ت�أ�سي�س جمموعات فرعية
تقوم ب�صورة ميكانيكية لال�ضطرابات احلالية
على تعزيز حتديد و�سائل العالج للمر�ضى ,مثال
غال ًبا ما ُيعترب الـ  PTSDمن��وذج ا�ضطراب
«دائرة خوف” ,لكن ُيظهر العديد من املر�ضى
ال��ذي��ن يعانوا م��ن  PTSDرد فعل عاطفي
�ضعيف للتحديات امل�ؤثرة ( )33والتي قد ترتبط
بالعديد من ال�صدمات و�/أو امل�سارات املزمنة
( ,)34وبالتايل ,مُيكن التكهن ب���أن التعر�ض
الكال�سيكي ل��ع�لاج ال��ـ  PTSDف��ع��ال فقط
للمر�ضى الذين يتفاعلون ب�شدة مع املخاوف
(بحيث مُيكن �إخماد ال�شعور باخلوف) ,بينما
مُيكن و�صف و�سائل عالج خمتلفة للمر�ضى ذي
مناذج ا�ستجابة �ضعيف .مُيكن �أن ي�سمح التقييم
املنا�سب لقيا�س اال�ستجابة للخوف ب�أ�سلوب
موثوق ومقارن بالذات ,وال��ذي له العديد من
املر�شحني املحتملني ,لكن لي�س هناك و�سائل
موثوقة ,مُيكن �أن ت�سمح باختبار هذا االفرتا�ض
– والذي يبدو �أنه ينطبق على ا�ضطرابات الهلع
أي�ضا (.)34
الأخرى � ً
وباملثل ,مُيكن �أن ُي�س ّهل �أمر تطوير و�سائل
ع�ل�اج ج��دي��دة ب��ت��ع��ري��ف جم��م��وع��ات فرعية
متجان�سة �أكرث للمر�ضى ,وكما �أ�شار جمموعة من
علماء ال�صناعة� ,أنه «بزيادة الإدراك امليكانيكي
للمر�ض وو�صف العالج املنا�سب للمري�ض ,مُيكن
�أن ينتقل امل��رء من فكرة العالج الواحد الذي
املوجه وزيادة ن�سبة
ينا�سب اجلميع� ,إلى العالج
ّ
خطر الفائدة للمر�ضى» ( .)35ومبعنى �آخر ,قد
يكون لو�سائل العالج اجلديدة التي ت�ستهدف
امليكانيكية التي ترتبط بعر�ض واح��د معني,
احتمالية جن��اح منخف�ضة يف جت��ارب دالئل
ال��ـ  ,DSM/ICDوذل��ك لأن كل املر�ضى ال

يت�شاركون يف عر�ض معني يف الت�شخي�ص .وعلى
النقي�ض ,قد تت�ضمن موا�ضيع البحث املثالية يف
الـ � RDoCإدراكً ا ُمعز ًزا عن كيف ترتبط اجلوانب
املتعددة للأنظمة التي تتعلق باملكافئة بانعدام
اللذة ال�رسيرية (عر�ض من اعرا�ض االكتئاب قد
يكون هو ذاته بناية �رسيرية متعددة الأوجه).
�إذا مت تطوير و�سائل عالج جديدة النعدام اللذة
ت�ستهدف �آلية جديدة تقوم على تطورات هذا
البحث و �سيكون التكهن هو �أن��ه ل��دى و�سائل
العالج �آثار عالجية فقط ملر�ضى االكتئاب الذين
يعانوا من انعدام اللذة� ,إال �أنه البد �أن يكون فعاال
للمر�ضى ذي ت�شخي�صات �أخ��رى ويعانون من
انعدام قيا�سي للذة ,ومرة �أخرى� ,إن «انعدام اللذة
تقييما �سابقًا
القيا�سي» مرحلة مفتاحية تتطلب
ً
ل�ل�إج��راءات اخلا�صة بهذا النوع من التجارب
املقبولة على نحو وا�سع.

اخلامتة
وكما �أ�رشنا يف البداية� ,إن ال��ـ RDoC
مبثابة م�رشوع متويل طويل الأمد ,مت ت�صميمه
ملخاطبة الأفكار امل�ستقبلية من �أنظمة التق�سيم.
�أما الهدف من الأبحاث التي متت حتت رعاية الـ
إ�سهاما تعريف ًيا جتاه عالج
 RDoCهو تقدمي � ً
دقيق يف الطب النف�سي ,وذلك عن طريق تعريف
العالقات بني االنحرافات يف النظم الع�صبية
الأ�سا�سية وال�ضعف الوظيفي – وال �سيما مبا
يف ذلك الت�أكيد على م�سارات النمو الع�صبي
والعوامل البيئية.
ومن �أهم الأفكار عن الـ  RDoCهو بالطبع
�أن جوهره هو تقدمي �إط��ار عمل وا�سع لعمل
�أبحاث عن اال�ضطرابات النف�سية من وجهات
نظر ج��دي��دة .وب��ه��ذا املعنى� ,إن �أك�ثر الأم��ور
�أهمية عن الـ  RDoCلي�س هو قائمة البنايات
وامل�صفوفة يف حد ذاتها – بالرغم من �أنه قد
مت تكري�س الآالف من ال�ساعات والأفراد ل�صنع
املنظمة ب�صفة عامة وعنا�رصها املحددة – بل
فكرة حترير الباحثني بحيث يتمكنوا من متابعة
الأ�سئلة البحثية املتعدية املثرية ,وامل�ستخرجة
من العلوم الع�صبية والعلوم ال�سلوكية ولي�س عن
طريق تكليف جمموعات بتجميع االعرا�ض.
�إن الفكرة الأ�سا�سية لقالب ال��ـ RDoC
هو تقدمي �إر�شاد للباحثني عن كيف يبد�أوا يف
التحدث عن �أول اخلطوات على الطريق الطويل
وال�شاق وال��ذي البد من اجتيازه للو�صول �إلى
نقطة يكون فيها ت�صنيف الأمرا�ض الذى يقوم
أي�ضا
على العلوم الع�صبية بالأمر املمكن (و� ً
ت�صاميم بحثية متو�سطة مثل اخلطوات التي مت
مناق�شتها �أعلى والتي تعك�س حقيقة �أنه البد من
التحول) .وبالطبع مُيكن تقييم
توقع بع�ض فرتات
ّ
نتائج الـ  RDoCبالكثري من برامج االبحاث
التي ت�سبق م�صفوفة الـ  – RDoCوبعد �أن
يتحرر من قيود املبادئ التوجيهية احلالية
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realms of descriptive psychopathology
والعلوم الوراثية يف اال�ضطرابات النف�سية تفتح
or in brain imaging measurements or in
�ساحات جديدة لهذا النوع من التقدم .يبدو هذا

مب�رشا باخلري ,لكن هل �إع��ادة �صياغة
الأم��ر
ً
�إع�لان �شهري عن اجلعة يف الواليات املتحدة
يجعلها �أف�ضل مزا ًقا؟
نحن نرى �أن االهتمامات اال�سا�سية بفكرة
الـ  RDoCلي�ست على �أ�سا�سها التعريفي ,بل
ب�سبب اعتمادها على املوثوقية املفرت�ضة يف
الأبعاد ال�سلوكية والوظائف الع�صبية والوراثية,
والتي ت�شري �إليهم بكونهم من الأمور الأ�سا�سية
أخ�ي�را� ,إن �أي
ملراجعة الت�سميات النف�سيةً � .
مراجعة للت�شخي�صات النف�سية ,والذي هو هدف
الـ  ,RDoCالبد �أن يكون �أف�ضل من النظام
املوجود� ,أي �أف�ضل فيما يخ�ص الت�شخي�صات
يف حد ذاتها؛ فالت�شخي�ص يف �أول الأم��ر هو
�آداه ي�ستخدمها الأطباء ال�رسيريون لغر�ضني
�أوليني ,وهما :التكهن بالتاريخ الطبيعي ملر�ض
ما والتكهن ب�أف�ضل �أ�شكال العالج� .سيكون هذا
أي�ضا هو املعيار لـ  ,RDoCوذلك �إذا
الأم��ر � ً
كان هدفه الطويل الأم��د من �إح�لال ممار�سات
الت�شخي�ص احلالية هو �إدراكها.
وحتى الأبعاد الوا�ضحة والهامة من ال�سلوك
واال�س�س التي تقوم على املكافئة ,قد يكون لها
تعقيدات غري متوقعة عند النظر �إليها من خالل
عد�سة الـ  .RDoCلقد قام جولد و�آخرون ()2
يف درا�سة دقيقة وحديثة بتو�ضيح �أن االعرا�ض
ال�سلبية يف حاالت الف�صام ترتبط بفرط تقدير
التكلفة (�أو اجل��ه��ود) ال�لازم��ة للح�صول على
نتيجة .من ال�سهل �أن يعترب امل��رء ه��ذا االمر
بكونه ُبعد يقرتح وجود «درجات» من االعرا�ض
ال�سلبية .قد يت�صور املرء �أن ُتظهر درا�سات تقوم
ت�صور الأع�صاب وتق ّدير التكلفة ,تدخالت
على
ّ
خمتلفة من وظائف الف�ص اجلبهي والوظائف
االنعزالية وتلك املخططية.
ميثل اقرتاح كوثربت الذي يقول �أن الهدف
من �إجراء درا�سة بحث جيدة هو لفح�ص الأبعاد
ال�سلوكية و�أبعاد اجلهاز الع�صبي بني جمموعات
الت�شخي�ص احلالية لدى الأف��راد الذين مل يتم
ت�شخي�صهم نف�س ًيا ,ميثل مثل ه��ذا االق�تراح
أي�ضا �أن الفرط يف
مع�ضل ًة كبري ًة ,مثال يبدو � ً
تقدير التكاليف (�أو اجلهود) التي تدخل حتى
يتم احل�صول على نتائج ,ب�أنه «تعريف وظيفي
أي�ضا للك�سل – كما ي�ستخدمه �أفراد
منا�سب � ً
عاديون – وبالتايل فال�س�ؤال الهام الآن هو ما
�إذا كان هذا الأمر �أو �أي من �أبعاد الـ RDoC
يحمل ذات املعني عند االرت��ب��اط بالف�صام
بو�صفه ف�صام� ,أم �إذا كان يتم مالحظته بني
ت�شخي�صات �أخ��رى ويف �أطياف ما هو طبيعي

وحتى لو كان �أفراد يت�سمون بالك�سل ,وما هو
�أك�ثر من ذل��ك ,هل �ستكون االنظمة الع�صبية
وعلوم اجلينوم التي ترتبط بهذه املجموعة من
ال�سلوكيات ,كما هي يف كل احل���االت؟ تقوم
العديد من اجلرائد بالرتكيز على هذه الق�ضية؛
ويقرتحون مثال �أن �آليات الهالو�س ال�سمعية يف
الأفراد الأ�صحاء من ناحية الأداء (والذين ُيدعون
«�سامعي اال�صوات”) قد تختلف عن الآليات التي
ترتبط بهذه االعرا�ض يف حاالت الف�صام (.)3
لقد كان من ال�شائع ج ًدا االعتقاد ب�أن مناذج
م�شابهه لن�شاط امل��خ ل��دى مر�ضى الأمرا�ض
النف�سية ويف بع�ض عينات االبحاث الغري نف�سية
تكمن وراء �أبعاد الأمرا�ض النف�سية من نوع الـ
 .RDoCتقوم هذه الدرا�سات على بروتوكوالت
معينة ب�أن احل�صول على رد فعل نف�سي يعتمد
ب�صورة حرجة على ال�سياق .وت��ق��ول واح��دة
من االق��وال القدمية يف معجم �أبحاث وظائف
الت�صوير الع�صبي �أن معلومات وظائف الت�صوير
الع�صبي تعك�س م��ا ك��ان يعمله امل��خ �أثناء
بروتوكول الت�صوير� ,إال �أن التحدي الذي هو �أمام
الباحثني هو �إدراك ما كان املخ يفعله بحق� .إن
معنى هذا القول هو �أن مناذج �إ��شراك الأنظمة
الوظائفية للمخ �أثناء خربة الت�صوير ,ال تعك�س
بال�رضورة حالة معينة للمخ �أو حتى حالة مُيكن
و�صفها .ومن التو�ضيحات الهامة لهذا الأمر هو
االفتتان احلايل مبا ُي�سمى خربة حالة خمول
الرنني املغناطي�سي الوظيفي ( ,)fMRIحيث
ُي�سمح للعينات ,والتي ت�شمل عينات خمتلفة من
املر�ضى النف�سيني ,باال�ستلقاء يف بيئة الرنني
املغناطي�سي ( )MRIاملزعجة واملح�صورة
ملدة خم�سة �أو ع�رشة دقائق ,دون �أن يفعلوا اي
�شيءُ .يقال �أن هذا الأمر هو حالة من الراحة,
و ُي�سمى من��وذج الن�شاط ال��ذي ُي��رى يف الأفراد
الطبيعيني بعد �أن يكونوا قد ت�أقلموا على بيئة
الرنني «ال�شبكة االفرتا�ضية”� .إن جزء من الر�ضى
بهذا النموذج هو �أنه من ال�سهل عمل و�إيجاد
اختالفات بني املر�ضى وعينات ال�ضوابط.
لقد مت مالحظة �أنه لدى الأفراد ذي جمموعة
خمتلفة من الت�شخي�صات النف�سية انحراف عن
النموذج االف�ترا���ض��ي ,وغال ًبا ما ُيقال �أنهم
نق�صا �أو �شذوذًا عن ال�شبكة االفرتا�ضية,
ُيظهرون ً
وك�أن هذا نوع من �أنواع العيوب الع�صبية .من
الوا�ضح �أن الإ�رشاك �أو الغياب الن�سبي لل�شبكة
االفرتا�ضية مبثابة ُبعد يرتبط ب�صورة ظاهرية
بدائرة ع�صبية .هل نت�صور �أن املر�ضى الذين
مت ت�شخي�صهم حديثُا بالف�صام �أو الأطفال الذين
املجلة العاملية للطب النفسي
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يعانوا من الذاتوية �أو مر�ضى الزهامير ,قد
ُيظهروا مناذج م�شابهه من انحرافات ال�شبكة
االفرتا�ضية و ُي�شاركون باملر�ض يف هذا ال ُبعد؟
أي�ضا؟
يبدو هذا بالأمر اجليد ,لكن هل مزاقة جيد � ً
يف حقيقة الأم��ر �أنه �أمر ال ُي�صدق �أن مر�ضى
الف�صام �أو الذاتوية �سيختربون بيئة الرنني
متطوع
املغناطي�سي ( )MRIكما يختربه
ّ
�صحيح يح�صل على مال مقابل هذا الأمر ,ومن
املحتمل �أن كل منهما يخترب هذا الأم��ر بذات
الكيفية� .إن الطرق املختلفة التي يخ�ضعون بها
للتفكري وال�شعور بال�ضجة واالنح�صار� ,ستتدخل
مع ما ُيدعى النظام االفرتا�ضي ,مما ينتج درجة
مماثلة من ال�شذوذ يف هذا ال ُبعد� ,إال �أنها تقوم
على �أ�سباب غري مت�شابهة.
متتد جذور النهج احلايل عن احلاالت �إلى
ق��رون عديدة من املالحظات والتو�ضيحات
املف�صلة للم�سارات ال�رسيرية والتاريخ الطبيعي,
وي��ج��ادل الكثري من الأك��ادمي��ي��ون عن �أف�ضل
أي�ضا
الطرق لتقدمي احلقيقة ال�رسيرية .لقد �شهد � ً
التاريخ الغني هذا ظهور العديد من احلركات
امل�ستنرية التي �أعلنت عن ذاتها لتغيري النموذج.
ويف ظل غياب االكت�شافات الوا�صمة ,جتد �أن
الت�شخي�صات غري دقيقة بل ومتعددة االبعاد,
كما هو حال املجاالت الأخ��رى من الطب� .إن
فكرة �أن الـ  RDoCمبثابة برنامج عمل للبحث
ليملأ املكان يف هذه ال�صورة املتعددة الأبعاد,
بالأمر اجلذاب واملثري لالهتمام� ,إال �أنه كنهج
للمراجعة النهائية ملفهوم احلاالت ,لديه الكثري
والكثري من املهام ال�صعبة.
�إن واحدة من �أهم املكونات الغائبة ب�شكل
وا�ضح يف �أي خمطط ت�شخي�صي من م�صفوفة الـ
 RDoCالت�شخي�صي هو ُبعد الوقت؛ فيعترب الـ
 DSM-5عن�رص الوقت جانب �رضوري لأغلب
فئات الت�شخي�ص .و ُيقال يف علم الأع�صاب �أن
الوقت هو �أف�ضل خبري بت�شخي�ص الأمرا�ض.
ويدرك الأطباء النف�سيون ال�رسيريون املتمر�سون
�أن الظواهر املقطعية م�صدر للكثري من امل�شاكل,
وما قد يبدو و�سوا�س قهري اليوم ,قد يظهر ب�أنه
حالة من حاالت الذهان غ ًدا ,وما يبدو ف�صام
يف املراحل الأول��ى من م�سار تاريخ املري�ض
قد يظهر فيما بعد ب�أنه ا�ضطراب ثنائي القطب.
و�إذا مت التعامل مع هذه الأمثلة بح�سب �أبعاد الـ
 RDoCقد ال تكون النتائج جيدة ,وهذا على
�أقل تقدير .يف حقيقة الأم��ر ,يحدث �أنه يوجد
الكثري من الرتاكيب الظاهرية وبالطبع اجلينية
فيما ندعوه الف�صام وما ندعوه الثنائي القطب,
و ُي�شارك املر�ضى يف هذه الفئات العديد من �أبعاد
الـ  ,RDoCوالأمر الذي ال يقبل اجلدل هو �أن
الليثيوم مبثابة عالج معجزي للمر�ضى �أ�صحاب
الت�شخي�صات الأخرية ,وهذا مثل �أي عالج �آخر
يف الطب النف�سي� ,إال �أنه بال ت�أثريات م�ضادة
للذهان للمر�ضى ذي الت�شخي�صات الأولى.
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هناك دليل جيد ب�أن الت�شخي�صات يف حد
ذاتها مبثابة بناية اجتماعية وتعتمد على �أين
ُتعمل البع�ض من البدايات االعتباطية لنداء
احلالة يف �سل�سلة مت�صلة ( ,)4لطاملا كان نظام
الـ  DSMيو�ضح �أن االعرا�ض ال تكفي لعمل
أي�ضا من وجود �ضعف
ت�شخي�ص �رسيري ,فالبد � ً
ما؛ فالداء وال�ضعف �أو الت�سوية الوظيفية مفاهيم
ال تنق�سم عن بع�ضهما البع�ض .وبغ�ض النظر
عن الظواهر ال�شهرية ي�ؤدي املر�ض �إلى �ضعف,
وحتى بني ال�ضعف املعريف املتو�سط و�أمرا�ض
الزهامير ,هناك منطقة رمادية .كان ُيظن �أن
الطريقة الغري منحازة للنظر �إل��ى االعرا�ض
واملعرفة وغريها ,والتي تت�ضمن �أبعاد حرة
من حيث البدايات ,ب�أنها بديال �رشع ًيا ,لكن
يف�شل هذا الأمر يف اعتبار االختالفات اجلديرة
بالذكر يف النهايات احلادة من الأطياف التي قد
أي�ضا احتمالية �أن
تت�ضمن العديد من االبعاد و� ً
ينمو «مر�ض» بيولوجيا الأع�صاب.
لي�س من املعقول �أن نقول �أن الت�شخي�صات
النف�سية غ�ير ج��ي��دة وذات��ي��ة وال ت��ق��وم على
الفيزيولوجيا املر�ضية �أو علم م�سببات االمرا�ض,
و�أن هذا املجال �أمام م�ستقبل �ستكون هذه الأمور
فيه بالأمر ال�صعب .يتقابل املمار�سون النف�سيون
مع مر�ضى من العامل احلقيقي ويعانون من
م�شكالت حقيقية ,وال حتمل قراراتهم مناذج
ال��ـ  FMRIوال��رواب��ط الوراثية ال�ضعيفة؛ بل
ي�ستخدمون ت�شخي�صات مل�ساعدتهم على ترتيب
ال�صورة ال�رسيرية املعقدة.
يدرك �أغلب الأطباء ال�رسيرين �أن الت�شخي�صات
التي يقوموا بتطبيقها ن�سبية ,حتى �أنهم ي�شريون
�إلى اعرا�ض ولي�س �إلى كيانات مر�ضية معينة,
وال يعبرّ ون عن حدود معينة� .إنهم يدركون �أن
ت�شخي�صاتنا مبثابة بنايات و�أن املر�ضى ال
يعانوا من ف�صام �أو ا�ضطرابات ثنائية القطب يف
حد ذاتها ,بل هي جمرد الت�شخي�صات التي ُتق ّدم
لهم .يبدو �أن لهذه احلقائق باحثني منده�شني,
وي��ع��رف الكثري منهم للأ�سف ع��ن الأم��را���ض
النف�سية فقط مما يطّ لعون عليه يف االبحاث �أو
على �شا�شات احلا�سب الآيل.
�إن النهج احلايل الذي نتبعه يف الت�شخي�صات
النف�سية هو نتيجة ق��رون عديدة من اخلربات
ال�رسيرية العميقة وجدل العلماء ,وبقدر ب�ساطته
�إال �أنه �آلة عملية ونافعة من الناحية ال�رسيرية
حتول علم النف�س من كونه
والتي قد �ساعدت يف ّ
�شخ�صي وت�صنيف للأعرا�ض ال�رسيرية يقوم
على االنطباع �إلى كونه تعريفات مو�ضوعية
وقوية من الناحية الت�شخي�صية� .سيتم تعزيز
أي�ضا العديد
هذا املجال بنظام �أف�ضل ,وهكذا � ً
من جماالت الطب� ,إال �أنه البد من اعتبار تبني
ظاهرة بديلة بحذر والبد �أن تنتج �أم ً��را �أف�ضل
مما هو متاح لدينا ,ويعني هذا الأمر �أن يكون
قي ًما �أكرث من الناحية ال�رسيرية لكِال من
الإنتاج ّ

املمار�سني واملر�ضى.
نحن نعتقد �أنه �سيتم �إطالق الـ � RDoCإلى
البع�ض من الباحثني ,وذلك لأنهم �سيت�شجعون
نحو التحرك �إلى ما بعد الت�شخي�صات احلالية يف
ت�شكيل م�شاريع الأبحاث ال�رسيرية ,فهل يتطلب
هذا الأمر مبادرة كبرية من جانب الـ NIMH
لت�شارك يف اختيار عملية ا�ستعرا�ض املنحة
ولأن لديها النتائج الغري مق�صودة التي تتمثل
أي�ضا
يف تخفي�ض الإبداع من جانب تفوي�ضها و� ً
احتمالية تعري�ض املمار�سات ال�رسيرية للخطر؟
قد ي�أمل البع�ض �أن الباحثني والأطباء ال�رسيريني
على حدا ي�ستمرون يف التفكري بطرق جديدة
أي�ضا يدر�سون طر ًقا فعالة حلل امل�شكالت
و� ً
القدمية بدون �أن تخربهم الـ � NIMHأنهم ال
يعملون على هذا الأمر.
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وبالتايل فتكون العالقة بينه وبني الـ DSM/
 ICDخاطئة .يري الـ  RDoCعنا�رص ف�شل الـ
 DSM/ICDعندما ي�أتي �إلى �صالحية البناية
(�أي تعريف كل ت�شخي�ص خا�ص بفئة واحدة من
م�سببات الأمرا�ض)� ,إال �أنه يف�شل يف تقدير الدور
الأ�سا�سي للـ  DSM/ICDيف �رشعية الأمرا�ض
النف�سية .يقوم الـ  DSM/ICDبتعريف احلاالت
التي تقع يف قائمة مفاهيم اال�ضطرابات ,وذلك
باحلكم على �سطحية االعرا�ض واحلالة واخللفية
املعرفية للوظائف الب�رشية الطبيعية� .إن التمييز

ال�صحيح بني اال�ضطراب والطبيعة هو ما قد �أ�سميته
ال�رشعية املفاهيمية� .إن ال�رشعية املفاهيمية
بالأمر امل�ستقل عن �رشعية البناية ,بحيث مُيكن �أن
تت�ضمن فئات ا�ضطراب الـ  DSM/ICDع�رشة
ا�ضطرابات خمتلفة ,وبالتايل يفتقر �إلى �رشعية
البناية ,بل يكون �رشعي ب�صورة مفاهيمية �إذا كان
ويكن �أن يكون بناية
يت�ضمن فقط اال�ضطرابات ,مُ
يعرف حاالت غري اال�ضطرابات ,وبالتايل
�رشعية بل ّ
ال يكون �رشع ًيا من ناحية املفاهيم .لقد كان �أغلب
املوجه �إلى الـ  DSM-5اتهامات لغياب
النقد
ّ
ال�رشعية املفاهيمية و�أن الفئات تت�ضمن اختالفات
طبيعية ,لكن مهما كانت �أخطاء الـ DSM/ICD
�إال �أن��ه يبقى حم��اول��ة لتخطيط جم��ال احل��االت
النف�سية التي تقع حتت مفهوم اال�ضطراب .ال يقدم
الـ � RDoCأي �شيء لإحالل جهود الـ DSM/
 ICDلتخطيط جمال اال�ضطرابات وتقدمي هدف
مُيكن �أن ت�ستهدفه �رشعية البناية ,بينما يقدم الـ
 DSM/ICDالتوجيه الهام والوحيد �إلى �أي
حاالت ينبغي على الـ � RDoCأن ي�رشحه فيما
يخ�ص دوائر ال�ضعف.
اهتماما كاف ًيا بال�سياق.
RDoC
ال ُيعري الـ
ً
ت�شمل �شبكة ال��ـ  RDoCالت�أثريات البيئية,
لكن يعني الـ  RDoCبهذا الأمر عوامل خطر
بيئية ,مثل ال�صدمات التي حدثت يف فرتات
احلياة الأولى وروابط عالقات التعلق التي تت�سم
بالتوتر ,وهي الأمور التي ت�ؤثر على م�سار منو
اال�ضطراب .ال يوجد يف �شبكة الـ  RDoCمتيي ًزا
منا�س ًبا ب�أن الآليات النف�سية الب�رشية ُم�صممة
ب�صورة حيوية لت�ستجيب ب�صورة ح�سا�سة
لل�سياق االجتماعي والبيئي .وال مُيكن �أن تكون
خطة ت�شخي�صية �صاحلة بدون ت�شكيل العديد
من املراجع ال�سياقية يف فئات الت�شخي�ص ,كما
يفعل الـ ( .)DSM 3
يتحيرّ الـ  RDoCيف �أمر �أي من املعنيني
اخلا�صني «مب�سببات الأم��را���ض» ذات ال�صلة
بت�شخي�صات اال�ضطرابات ,ف�سيعمل يف نهاية
الأم����ر ع��ل��م م�سببات االم���را����ض ع��ل��ى متييز
اال�ضطرابات ,ولهذا عندما يتم اكت�شاف العديد
من م�سببات الأمرا�ض يف كيانات الت�شخي�ص
التي مت توحيدها �سابقًا� ,ستنق�سم �إلى العديد من
اال�ضطرابات ,كما يف التطورات احلديثة التي
تخ�ص �رسطان الثدي ,لكن ما هو علم م�سببات
الأمرا�ض؟ يف �سياق اال�ضطرابات النف�سية« ,علم
م�سببات الأمرا�ض» بالأمر الغام�ض وذات معاين
�أو�سع وا�ضيق ()4؛ ففي املعنى الأو�سع ,ي�شري «علم
م�سببات الأمرا�ض» �إلى الق�صة العر�ضية التي

يحدث بوا�سطتها اال�ضطراب .مُيكن �أن تت�ضمن
مثل هذه ال�سجالت العر�ضية �أي �أمر قد �أدى �إلى
ا�ضطراب ,والتي ت�شمل عوامل خطر و�أح��داث
بيئية واختالفات وراث��ي��ة عامة وغريها من
العوامل التي ال تكون يف حد ذاتها ا�ضطرابات بل
جز ًءا من امل�سار الذي �أدى �إلى حدوث ا�ضطراب.
تقوم الـ  RDoCبدرا�سة م�سار النمو بالكامل
الذي ي�ؤدي �إلى ا�ضطرابات – وهذا كما �أ�ستدل
عليه يف �شبكته – مما يجعله يتبنى ما �أدعوه
نهج «حو�ض املطبخ” ,وال��ذي ي�ؤيده البع�ض
من ا�صحاب النظريات املكافحني للجوهرية
( ,)5,6وبالتايل في�شتمل الت�شخي�ص على ال�سجل
الكامل لعوامل اخلطر امل�ساعدة والتي قد ت�سببت
يف اال�ضطراب يف الت�شخي�صات اجلامعة .تتمثل
امل�شكلة يف �أن �أغلب هذه العوامل طبيعية ب�صورة
مذهلة ,وال يتما�شى �أمر �إدخال هذه العوامل يف
الت�شخي�ص مع ما نظنه عن اال�ضطراب ب�أنه
�ضعف وظيفي �ضار ( )7وهو غال ًبا ما يكون عن
الفوائد الت�شخي�صية مثل ت�سجيل «اجلاذبية» عند
حماولة تو�ضيح انفجار طائرة .يهتم الت�شخي�ص
بعلم م�سببات الأمرا�ض باملعنى ال�ضيق؛ فمن
بني العدد الكبري من العوامل العر�ضية ,ما اخلط�أ
الذي حدث؟ �أي ما هو ال�ضعف احلايل امل�س�ؤول
عن االعرا�ض؟ ينفع علم امل�سببات الوا�سع يف
�أمر الوقاية� ,إال �أنه ال ينفع يف �أمر الت�شخي�ص
�أو العالج؛ فقد ُي�صاب املرء بالكولريا من �رشبه
ملوث ,لكن بعد �أن حتدث الإ�صابة ,يكون
ملاء ّ
الت�شخي�ص وال��ع�لاج م�شتمال على التعريف
والق�ضاء على العامل امل�سبب ,ويبقى �إمداد املاء
متعلقًا بالأمر فقط فيما يخ�ص الوقاية من تكرار
الإ�صابة امل�ستقبلية.
الت�أكيد الغري كايف على مركزية املعنى وعلى
التجارب الواعية .وحتى �إذا �أظهرت التجارب �أن
اال�ستثنائية الب�رشية خط�أ ,اليزال نظام املعاين
الب�رشية كيا ًنا مع ّق ًدا ب�شكل فريد ,لكن املعني هو
خربات �شخ�صية ويعمل الـ  RDoCعلى التقليل
من التمثيالت النف�سية ,فيما عدا دخولهم على
املجاالت «الفكرية» والتي – يف ظل الت�أكيد على
الدوائر – تبدو جز ًءا من حتريف احلقائق� .إال �أن
املعاين بالأمر احلقيقي ووظيفتهم مبثابة جزء من
ت�صاميمنا احليوية .هناك �شيء �أقل من الناحية
الطبية يف التعامل مع عمليات املعني املختلة.
�إن الذي يجعل الـ  RDoCهذا خمطئ بل و�سب ًبا
للكثري من الإ�شكال هو عدم ثبات ال�سلوك حتت
القليل من الت�ضارب يف نظام املعاين� .إذا حدث �أن
ن�شطت دوائر الرغبات اجلن�سية  -با�ستثناء اعتقاد
املجلة العاملية للطب النفسي
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متزوج» �أو «قد
واحد �إ�ضايف ,مثل« ,هذا خط�أ لأين ّ
يكون/تكون يعاين من �أمرا�ض تنا�سلية»  -قد
يتجاوز املرء هذه الدوائر و ُيغيرّ من �سلوكياته.
لقد كانت «الف�ضائل» التقليدية بب�ساطة هي تلك
الإمكانيات ملقاومة امليول البيولوجية الطبيعية,
والتي تقوم على االعتقادات مبا هو �صحيح.
بالطبع تهتم كل هذه الظواهر بالدوائر الن�شطة
التي تهزم الآخ��ري��ن� ,إال �أننا ل�سنا قريبني من
نعرف ونق ّيم قوة االعتقادات الفردية
�إدراك كيف ّ
عند م�ستوى املخ والتي تتفاعل مع تن�شيط الدوائر
املعيارية .ي�ضع هذا الأمر حدو ًدا على مدى التكهن
الذي قد ي�صل �إليه الـ .RDoC
اخل��ل��ط ب�ي�ن ال��ت��ن�����ش��ي��ط ال���ع���ايل ل��ل��دوائ��ر
واال�ضطرابات� .إن الأمر اخلبيث ب�صفة خا�صة
هي الفكرة الك�سولة ب�أن اال�ضطراب هو تن�شيط
عايل للدوائر؛ فيدرك كل �إن�سان �أخترب اخلوف من
خطر و�شيك �أو �أخترب ال�شعور بالن�شوة اجلن�سية,
�صحيحا .قد يعرت�ض �شخ�ص
�أن هذا الكالم لي�س
ً
ما ويقول �أن الـ  RDoCيرى التن�شيط ال�شاذ �أو
ال�ضعيف بكونه م�ضطر ًبا ,لكن وبح�سب الكيفية
التي تختار بها �أبعادك ,مُيكنك �أن جتعل �أي
�شيء �شاذَا؛ فمن الطبيعي �إح�صائ ًيا �أن تنام,
�إال �أن تن�شيط الدوائر �أثناء النوم يكون منحرفًا
ب�صورة عالية عن ح��االت ال��دوائ��ر الطبيعية
عند اليقظة ,وهو �ضعف اجتماعي عايل .ولن
تخربك �أي خلية للـ � RDoCأن النوم هو حالة
ُم�صممة بيولوج ًيا ولي�س ا�ضطرا ًبا ,ولهذا الأمر
�أنت حتتاج �إلى ُبعد تطوري ,وهو بالأمر الغائب
يف ال��ـ  .RDoCفهل يعاين الطفل املتململ
وال���ذي ي��ك��ون خم��ر ًب��ا و�ضعيفًا يف الأع��م��ال
املدر�سية من �ضعف �آليات الرتكيز �أم هو طبيعي
ويت�صف بكونه كثري الطاقة وحم�صور يف بيئة
املدار�س احلديثة التي تت�سم بفرط التقييد؟ يف
كِ �لا احلالتني ,يختلف مخ و�سلوكيات الطفل
املتململ عن مخ و�سلوكيات الأطفال الآخرين.
فهما
يتطلب تقييم هذه االفرتا�ضات البديلة ً
ملفهوم اال�ضطرابات فيما بعد تن�شيط �ضعف
املخ املنحرف �إح�صائ ًيا.
قد ال تخرج النقاط الفا�صلة لال�ضطرابات
ال�رشعية من �أبعاد الـ  RDoCالتجريبية وحدها.
ت�ست�شهد الـ  RDoCبالأمثلة املعيارية من
ارتفاع �ضغط الدم وارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول,
وذل��ك لتو�ضيح �أن الأبعاد مبثابة ُنهج طبية
علمية� .إن هذه الأمور جدلية يف حقيقة االمر,
وذل��ك فيما يخ�ص ا�ضطراباتهم باملقابل مع
حالة عوامل اخلطر و�أن الأغلبية الكبرية من
احلاالت املر�ضية فئوية� .إن الفكرة التي تقول
�أن ال�رشعية املفاهيمية �ستخرج من التجريبية,
بالأمر التذكريي لالقرتاح الذي قاله الدكتور
ريجري ,وهو �أن الـ � DSM-5سيجعل عامل
38
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ال�شدة ُبع ًدا وبالتايل �ستخرج النقاط الفا�صلة
ال�رشعية من الناحية املفاهيمية ,لكن تهاجم
الكثري من امل�شكالت هذه اال�سرتاتيجية؛ �أوال
مقيا�سا لال�ضطراب
دائما
�أن عامل ال�شدة لي�س ً
ً
(ف�آالم الوالدة والأمية وحاالت احلزن الطبيعية
�أكرث �شدة من �آالم التهاب املفا�صل وع�رس القراءة
الب�سيط وا�ضطرابات االكتئاب الب�سيطة ,بالتوايل,
�إال �أن الأولني طبيعيني والأخرين ا�ضطرابات).
دائما النقطة التي ت�صبح عندها
ثان ًيا ,ال تظهر ً
حتول حريف,
اخل�صائ�ص ال ُبعدية ا�ضطرا ًبا ب�أنها ّ
بل قد يتطلب بدال من ذلك نظرية لتعريف احلدود
املفاهيمية الكامنة.
عرف الـ  RDoCالت�شخي�صات بح�سب
ُي ّ
عوامل اخلطر امل�شرتكة� ,إال �أن خطر اال�ضطراب
لي�س ا�ضطرا ًبا .ال يعني بال�رضورة ت�شارك عوامل
اخلطر �أن ا�ضطرابني هما ذات اال�ضطراب (بالرغم
من �أن هذا قد يحدث يف بع�ض الأحيان) ,مثال,
�إن حقيقة �أن الأف��راد ذي ا�ستعداد وراثي عايل
للإ�صابة ب�أمرا�ض ع�صبية �أمام خطر �أكرب لأن
يتطور لديهم حاالت اكتئاب حادة وا�ضطرابات
قلق عامة ( ,)8ال يعني �أن هذين اال�ضطرابني
هما ذات اال�ضطراب؛ فقد يكون فيهما حاالت
�ضعف متباينة� ,أحدثها عامل اخلطر الوراثي
ال�شائع .الب��د �أن يكون ه��ذا االم��ر
وا�ضحا يف
ً
جمال اال�ضطراب النف�سي؛ فحقيقة �أن التدخني
عامل خطر للإ�صابة بال�رسطان و�أمرا�ض القلب,
ال تعني �أن هذه الأمرا�ض مر�ض واحد �أو �أنهم
حتى ا�ضطرابات مت�شابهة.
يو�ضح الـ  DSM-5كيف �أن اجلهود احل�سنة
النية قد تكون خاطئة �إلى حد كبري �إذا كان هناك
�أخطاء مفاهيمية .من الأمور الغريبة ج ًدا هو �أنه
يبدو �أن الـ ُ RDoCيكرر �أخطاء الـ DSM-5؛
ف��ق��د رف�����ض��ت ق��ي��ادات ف��رق��ة ال��ع��م��ل اخلا�صة
بالـ  DSM-5اق�تراح��ا للجنة املفاهيمية
لتو�ضيح االفرتا�ضات املفاهيمية وخماطبة
اجلدل املفاهيمي ( ,)9وقد كانت اعرتا�ضات الـ
 DSM-5مفاهيمية ب�شكل �أ�سا�سي.
ت�شرتك كل العمليات النف�سية يف خاليا
امل��خ ,وبالتايل فالبد �أن تكون اال�ضطرابات
كثريا من
النف�سية ا�ضطرابات خمية ,وقد ت�أكدنا ً
هذا الأم��ر .يقرتح الت�شابه بربامج احلا�سوب/
�أجهزته (ت�شتغل الربجميات بداخل الأجهزة �إال
�أنه لي�س كل عيوب الربجميات هي عيوب يف
الأجهزة الت�شغيلية) �أن اال�ستنتاج بالأمر الغري
�رشعي ,لكن وحتى مع قبول اال�ستنتاج تبقى
حقيقة �أن كل العمليات النف�سية الطبيعية حتدث
بالت�ساوي يف خاليا املخ ,وبالتايل ف�أن درا�سة
املخ ال تتجنب التحديات املفاهيمية التي تتمثل
يف التمييز بني اال�ضطراب واحلاالت الطبيعية,
بل هو يزج بها �إلى الداخل .يفتقر الـ RDoC

مكون مفاهيمي جاد ب�إمكانه تو�صيل
�إلى �أي ّ
التجارب الطموحة يف امل�شكالت املفاهيمية
للت�شخي�ص الذي تهدف �إلى حله.
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مبادرة الـ  RDoCملجتمع ال�صحة النف�سية
هي �أن اجلهود الكبرية التي ت�ضعها جمعية الطب
40
DSM-5
النف�سي الأمريكية يف ت�شغيل ال��ـ
وجهود منظمة ال�صحة العاملية التي التزال
تتو�سع لت�ؤ�س�س ق�سم ال�صحة النف�سية للـ ICD-
 11الآت��ي ,م�ضللة وذات فائدة قليلة لرتويج
ال�صحة النف�سية.
�إذا كان هذا ال�رصاع ال�شديد ي�ؤخذ ب�صورة
أي�ضا وزراء
جادة من جانب جمعية الـ  GBDو� ً
ال�صحة يف دول القيادة� ,سيتمكن و�ضع الـ
 NIMHمن جعلهم ُيعيدوا التفكري يف اال�سا�س
املنطقي للحث على مد جهود ال�صحة النف�سية.
تقوم معلومات الـ  GBDعن الأمرا�ض النف�سية
على درا�سات وبائية با�ستخدام فئات ت�شخي�ص
الـ  DSMومكون هام من خطة ال�صحة النف�سية
العاملية التابعة ملنظمة ال�صحة العاملية ,وهي
برنامج فجوة ال�صحة النف�سية ( )7الذي يقوم
على تقدمي و�سائل عالج للمجموعة الأ�سا�سية

للحاالت التي مت تعريفها بالـ � .ICDإذا كانت
اكت�شافات الـ  GBDوتدخالت منظمة ال�صحة
العاملية املُقرتحة تقوم على بنايات معيبة,
فلماذا ال ننتظر حتى ينظم جمتمع ال�صحة
النف�سية منزله قبل توزيعه للم�صادر النادرة
للتعامل مع هذه امل�شكالت؟
بالرغم من �أن مبادرة الـ  RDoCحتظى
بالكثري م��ن الإع��ج��اب م��ن الناحية الفكرية
(من جانب علماء الأع�صاب)� ,إال �أن امل�سارات
العاملية لل�صحة النف�سية ال ت�ستطيع متييزها.
ي��ط��ال��ب ال��ع��امل وب�صخب ح��ل��وال للم�شكالت
ال�رسيرية والإداري����ة التي حت��د م��ن �إمكانية
أي�ضا حتد من جودة
الدخول على مراكز العناية و� ً
العناية لعدد كبري من الأفراد الذين يعانوا من
م�شكالت �صحية (� .)8سيعمل تركيز متويل الـ
 NIMHالعايل امل�ستوى على الهدف البعيد
املدى لت�أ�سي�س فئات ت�شخي�صية تقوم على �أ�س�س
حيوية – والتي قد تثبت يف نهاية االمر �أن هذا
الأم��ر م�ستحيل لن�سب عالية من الأف��راد الذين
نعاجلهم يف الوقت احلايل – على �إبعاد اجلهود
البحثية للـ  NIMHمن االهتمام املركزي
للأطباء النف�سيني والإداريني يف جمال ال�صحة
النف�سية ,وب�صفة خا�صة ه�ؤالء يف دول الأجور
املتو�سطة ودول الأجور املنخف�ضة.
لن يقوم العامل بطرح نظام الت�شخي�ص
احلايل للأمرا�ض النف�سية التي تقوم على �سلطة
الـ  ,NIMHفهناك احتياج �إلى �أدل��ة مقنعة
ب���أن �أي تغيريات كبرية ُمقرتحة �ستعمل على
تطوير النتائج .و�إذا كان هناك �رضورة لنهج
�إ���ض��ايف فهو �أن تقوم ال��ـ  NIMHبت�أكيد
االحتياج �إلى تعريف قيا�سات العلوم الع�صبية
ال ُبعدية ,وذلك للم�ساعدة يف تطوير و�سائل عالج
مه ّدفة ب�صورة �أكرث للأفراد الذين مت ت�صنيفهم
بح�سب �أنظمة الت�شخي�ص احلالية� .سي�سمح هذا
الأم��ر للبحث لأن يظل مرتبطً ا باحتياجات
االطباء النف�سيني و�أنظمة العناية ال�صحية (التي
حتتاج �إلى ت�شخي�صات ثابتة للأداء) ,وبالتايل
ي�ستمر يف احل�صول على الدعم ال�سيا�سي الالزم
للح�صول على متويل م�ستمر .ومبجرد �أن يعطى
هذا النهج �أدلة على قدرته على تطوير العالج
بوا�سطة تعريف جمموعات فرعية معينة يف
فئات الت�شخي�ص احلالية� ,ستكون الـ NIMH
بعد ذل��ك يف و�ضع مُيكّنها �أك�ثر ج�� ًدا القرتاح
تغيريات يف نظام الت�شخي�ص الذي يركز على
�إع��ادة تق�سيم احلاالت يف جمموعات ت�ستجيب
لتدخالت �شبيهه (�أو مُيكن منعها بوا�سطتها).

�إن نظام الت�شخي�ص هو ناجت ثقايف يف املقام
الأول وحماولة املجتمع لتقدمي معني ولت�صنيف
الظواهر التي حتظى باالهتمام بطرق ت�س ّهل
التكّهن – ورمبا  -تغيري النتائج امل�ستقبلية.
ُت�شارك العديد من املعاهد يف املجتمع – فكر ًيا
وثقاف ًيا واجتماعيا واقت�صاديا وعلم ًيا – يف
عملية الت�صنيف و�إدارة احلاالت ال�صحية التي
ُتعترب انحرافات عن «الطبيعة”� .إن البحث
العلمي هو واحد من العديد من الأمور �صاحبة
امل�صالح يف ه��ذه العملية ,وال تعمل ب�صورة
منف�صلة عن الأمور الأخرى �صاحبة امل�صالح؛
�أي كِ ال من نتائج البحث العلمي عن ال�صحة
وا�ستغالل ه��ذه النتائج التي تت�أثر ب�صورة
كبرية بالبيئة االجتماعية واالقت�صادية التي
قد ن�ش�أت و ُت�ستخدم فيها� .إن ت�ضمن نطاق وا�سع
من �أ�صحاب امل�صالح يف عملية تطور كِ ال من
ال��ـ  DSM-5وال��ـ  ICD-11مبثابة مثال
وا�ضح عن هذه العملية ,وعلى النقي�ض من ذلك,
تطور نظام
�ستحاول مبادرة الـ � RDoCأن ّ
ت�شخي�ص بالقليل من الإدخاالت  -كلما �أمكن
الأمر  -من غري علماء الأع�صاب� :إن الر�سالة
الغري �ضمنية ه��ي �أن احلقائق االقت�صادية
والعوامل االجتماعية والتف�ضيالت الثقافية
البد �أن تنتظر حتى يكت�شف علماء الأع�صاب
«احل��ق» وبعد ذلك تتفق وف ًقا لذلك� .إن النهج
البيولوجي االختزايل �ساذج فيما يخ�ص دور
الأنظمة الت�شخي�صية يف العامل احلقيقي؛ فالبد
�أن يخدم النظام الت�شخي�صي االحتياجات التي
تتغري با�ستمرار لكل �أ�صحاب امل�صالح ,وما هو
�أكرث من ذلك �أن احتياج �أ�صحاب امل�صالح ه�ؤالء
�إلى �أن يكونوا منتمون لعملية تطوير التكرار
املتتايل لنظام الت�شخي�ص ,ولي�س �أن يكونوا
كاملتفرجني.
هل يقوم ممولون ال�صحة النف�سية الكُبار يف
الدول الأخ��رى ب�أتباع الـ  NIMHعلى طول
طريق الـ RDoC؟ لقد �سمحت قوة الواليات
املتحدة االقت�صادية يف املا�ضي وقدرتها
على ج��ذب املتخ�ص�صني القياديني من حول
العامل� ,أن حتافظ على قيادة فكرية يف العديد
من املجاالت ,والتي ت�شمل ال�صحة النف�سية,
لكن بينما تزيد دول الدخول املتو�سطة ب�صورة
تدريجية من متويل �أبحاثها لل�صحة النف�سية
وتزيد غريها من دول الأجور العالية من متويل
م�شاريع ال�صحة النف�سية املتعددة اجلن�سيات,
حتما م�شاركة الـ  NIMHالن�سبية
�ستنخف�ض ً
يف التمويل العاملي لأبحاث ال�صحة النف�سية.
املجلة العاملية للطب النفسي
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 RDoCوتخ�صي�ص الن�سب املتزايدة من متويل
�أبحاث ال�صحة النف�سية �إلى امل�شكالت العاملية

التي تتمثل يف �إمداد نطاق اخلدمات وجودتها
وا�ستخدامها� .إذا ح��دث ه��ذا الأم���ر� ,سي�رسع
االنحدار البطيء للقيادات الفكرية الأمريكية يف
ال�صحة النف�سية العاملية.
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تنمو العلوم الع�صبية يف �أب��ح��اث
knowledge
غريgrowing
at a
النف�سيrecord
rate, in
من
م�سبوقةis ,وذلك يف كال
مبعدالت
فهما �آل ًيا على م�ستوى
معرفة احلقائق وتطوير ً
اجلزيئات وامل�شبك واخللية و�أي��� ً��ض��ا اجلهاز
عاما
الع�صبي .وبينما �أنه قد مر على ذلك ً 20
فقط� ,إال �أننا قد حتدثنا عن وظائف املخ بكونها
«ال�صندوق اال�سود” ,ونحن ندرك اليوم العديد
من �أب��ع��اد وظائف امل��خ ,وذل��ك ب�صورة �آلية,
تدعم خ�صائ�ص ال�سلوكيات
وب�صفة خا�صة حيث ّ
اجلزيئات وعلم وظائف الأع�ضاء ( .)1ال تنمو
املعرفة فقط يف العلوم ال��وراث��ي��ة ووظائف
أي�ضا يف تعريف م�سارات الإ�شارات
امل�شبك ,بل � ً
البعد م�شبكيه و�آل��ي��ات الإدراك والتعديالت
اجلينية و�أنظمة العلوم الع�صبية ,وهذا لي�س �إال
القليل ج ًدا من املجاالت.
يواجه العلماء املتعديون حتديات تتمثل يف
مواكبة التكنولوجيا احلديثة املتعلقة بالأمر,
ومن اجليد �أن �إداري�ين العلوم يفكرون يف �أمر
حتفيز املجال حتى ي�ستخدم املعرفة الأ�سا�سية
لغر�ض �إدراك وظائف املخ الطبيعية ولتعريف
القلق الذي ي�سببه الداء يف احلاالت املر�ضية.
لي�س هناك �أف�ضل من هذا الوقت لتنمية العلوم
الع�صبية �أو لتطوير العالمات احليوية واالهداف
اجلزيئية لأم��را���ض امل���خ .يتحدى ن��ظ��ام الـ
40
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 RDoCكل عامل من علماء املخ يركز على
الأم��را���ض النف�سية لغر�ض جتميع وتطبيق
حقائق املخ املتعلقة بالأمر وذلك لإفادة �إدراك
الأمرا�ض الآلية (.)2
يوجد يف الوقت احل��ايل الكثري من ال ُنهج
الختبار وظائف املخ يف �أج�سام ب�رشية حية,
وذل��ك ب�صورة ت�رشيحية وجزيئية وظاهرية,
مما ي�س ّهل قيا�س ال�سلوكيات الب�رشية التي
تقوم على املخ (� .)3إن املعرفة مبثابة مثال
جيد على ه��ذا الأم���ر ,حيث �أن��ه مُيكن تقييم
الإمكانية املعرفية ب�صورة اختبارية ,وهي
غال ًبا ما ت�ستخدم لعمل ا�ستدالالت عن وظائف
املخ ذاته� .أما ال ُنهج الأخرى ,مثل ت�صوير املخ
الب�رشي والتحاليل املُحتملة واملُثارة مع الر�سم
الكهربائي للدماغ ( ,)EEGت�ستخدم مقايي�س
جلزيئات املخ و�أن�شطة �أي�ضية �أو كهربائية,
وذلك لتمثيل الأن�شطة الع�صبية على ال�صعيد
�����ض��ا ,ت�ستخدم بع�ض
الإقليمي ,وبالتايل �أي ً
ال ُنهج االختبارية �أن�سجة خمية من �أج�سام
ميتة ,وذلك لعمل حتاليل ن�سيجية �أو جزيئية
مبا�رشة ,ولو كان ذلك يف �أن�سجة خمية تخ�ص
�أموات .من املمكن �أن تكون التعبريات اجلينية
الإقليمية والتي ت�ش ّغل الربوتينات – �أو اخلاليا
 الإقليمية ,بالأمر احلرج ,وذلك لت�صويرهاأي�ضا ب�سبب �ضعفها
وظائف خمية معقدة و� ً
ويكن �أن ت�ساهم
الإقليمي يف امل��ر���ض ,بل مُ
النماذج احليوانية – يف حال التحقق منها جي ًدا
– يف مناذج اختبارية ُمثبتة.
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لكن كيف يرتبط القلق اخلا�ص بالأنظمة
الطبيعية التي تقوم على الب�رش ب�أعرا�ض نف�سية؟
مرة �أخ��رى ,هذه هي الكيفية التي يدخل بها
نظام الـ � .RDoCإن االمر الذي ي�ساهم به �إطار
عمل الـ  RDoCهو نظام لت�شغيل وت�صنيف
احلقائق اخلا�صة باملخ بينما ترتبط بحاالت
�سلوكية �أ�سا�سية قاطعة ووهمية ,تاركة تعريف
هذه الت�شوي�شات يف علم �أمرا�ض املخ.
ت�صور الـ  RDoCبكونه نظام
من اخلط�أ
ّ
ت�شخي�صي ,بل هو نهج لت�صنيف املعرفة املخية
جلعلها ذات �صلة بالأنظمة الوظيفية وتلك
الأنظمة ذات خلل وظيفي يف املخ ,والتي ترتبط
بنتائج �سلوكية� .إن الـ  RDoCغري م�ستعد
لتحويل الت�شخي�صات النف�سية لكل الأغرا�ض
العملية التي ُت�ستخدم لها ال��ـ  RDoCوالـ
 ,DSMبل يجذب نظام الـ  RDoCاالنتباه
�إل��ى االحتياج الأ�سا�سي يف العلوم الع�صبية
املتعدية والذي يتمثل يف الت�شخي�صات ,وذلك
أي�ضا
لت�أ�سي�س الت�شخي�صات على �إدراك املر�ض و� ً
التطور يف الأهداف اجلزيئية بفيزيولوجيا
لربط
ّ
مر�ضية مف�صلة وم�رشوحة.
يت�ضح الت�أكيد يف املقالة التي كتبها
كوثربت عن تطوير ُنهج بعدية يف الأمرا�ض
النف�سية يف جمال الذهان ,وذلك من جانب �شبكة
الثنائي القطب والف�صام مل�رشوع و�ساطة النمط
الظاهري ( .)BSNIPوق��د مت عمل �إ�شارات
«للذهان» يف االبحاث منذ عدة �سنوات ,مما
جعلها تخلق توقعات لتداخالت قابلة للقيا�س
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للعالمات احليوية يف �أمرا�ض املخ مع مظاهر
هامة للذهان .وق��د ب���د�أت حديثًا درا���س��ة الـ
 BSNIPبدرا�سة �أبعاد الذهان بعالمات حيوية
حديثة ( ,)4وذلك با�ستخدام عالمات حيوية
�شديدة لتمييز الذهان ,وال��ذي ي�شمل الف�صام
واالم��را���ض الف�صامية العاطفية واال�ضطراب
الثنائي القطب مع الذهان.
لقد قامت الدرا�سة بتعيني �أف���راد يعانوا
من الذهان وجعلتهم �أمناطً ا ظاهرية ,وذلك
با�ستخدام اختبار املعرفة وتقييم محُ تمل ُمثار
وتقييم حركة العني وت�صوير املخ وتقييم EEG
للراحة ,هذا بالإ�ضافة �إلى تقييم �رسيري �شامل.
لقد �أظهرت درا�سة الـ  BSNIPكيف قد
جتمعت العالمات احليوية يف ت�شخي�صات الـ
أي�ضا وب�صفة عامة ,يف �أبعاد
 DSMاحلالية ,و� ً
الذهان .تقرتح االختالفات الكبرية والتداخالت
الوا�سعة للعالمات احليوية بني الت�شخي�صات,
�أن ت�شخي�صات ال��ـ  DSMخا�صتنا متنوعة
ب�صورة حيوية� .أم��ا املفاجئة الإ�ضافية يف
ه��ذه املعلومات ه��ي ال��ت��داخ�لات الكثرية يف
اخل�صائ�ص ال�رسيرية والت�شخي�صية� .إن �س�ؤال
التحول من
الـ  BSNIPاحلايل هو كيف يتم
ّ
احلالة احلالية من املعرفة اجلزئية يف الظواهر
ال�رسيرية واحليوية الع�صبية اجل��دي��دة� ,إلى
حالة من الإدراك احليوي يف احلاالت النف�سية
البحوث.
جدول �
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�أننا ال ننجح يف تعريف الفيزيولوجيا املر�ضية
ب�سبب ع��دم التجان�س الإج��م��ايل للمجموعات
إلى
التي مت تعريفها ( .)5و�إذا قمنا باالقرتاب �
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املجموعات املت�شابهة من الناحية احليوية يف
الأبعاد وا�ستخدام جتمعات العالمات احليوية
لعمل جم��م��وع��ات �أم���را����ض مت تعريفها من
الناحية احليوية� .إن تطوير اخل�صائ�ص ال�رشعية
للمجموعات مبثابة التحدي الذي يواجه البحث,
وهو الذي ُيدعى �أنظمة �إدراك م�شرتكة �أو توحيد
االمرا�ض اجلزيئية ملجموعات العالمات احليوية
هذه .يبد�أ نهج الـ  BSNIPبطريقة ُبعدية ,وذلك
با�ستخدام خ�صائ�ص العالمات احليوية ال�شديدة,
وذلك لت�شكيل جمموعات م�شرتكة من الناحية
احليوية ,وهو بالأمر النافع لتعريف الأمرا�ض
ب�أهداف حيوية.
وع��ل��ى ال��ن��اح��ي��ة الأخ�����رى ,وك��م��ا يقرتح
ك���وث�ب�رت ,يمُ��ك��ن��ن��ا االق��ت��راب م��ن تعريفات
االم��را���ض ب�صورة حيوية ,وذل��ك ع��ن طريق
تعريف اجلينات واجلزيئات واخلاليا ودوائر
ال�سلوكيات الطبيعية ,وبعد ذلك نحدد �أي من
الوظائف الطبيعية مُيكن تغيريها عندما تنحرف
هذه الأنظمة .يبد�أ �إطار عمل نظام الـ ,RDoC
ف�صل من
كما هو ّ
مو�ضح حال ًيا ,على م�ستوى ُم ّ
املعرفة مبجاالت ال�سلوكيات الطبيعية (� .)6إن
العديد من هذه املجاالت بالأمر املُدرك �إلى حد
ما ,ومن الأمثلة على ذلك هو بنايات «الذاكرة
التقريرية» و”التهديدات ال�شديدة» ومن املحتمل
اي�ضا «تعلّم املكافئة” .من املمكن �أن ُتظهر هذه
ً
الأنظمة الطبيعية ذاتها – يف حال تنفيذها
ب�����ص��ورة ���ش��اذة – بكونها «ح���االت ذه��ان»
و”ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة» �أو «�سوء
ا�ستخدام عقاقري ما” ,على التوايل ,وذل��ك �إذا
�أنحرف امل�سار الطبيعي.
�أما يف ظل حالة املعرفة احلالية خا�صتنا,
والتي ينق�صها حتى الدالئل احليوية الأ�سا�سية
عن طبيعة الأمرا�ض النف�سية ,فيما عدا الأهداف
احليوية ,يكون االعتقاد ب�أنه يتوجب علينا ت�ضمن
كِ ال النهجني يف االكت�شاف و�أن ن�ستخدم التداخالت
كتو�ضيح للمفهوم ولي�س �إفراطً ا يف التو�سع.
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In the last few years we have witnessed unmistakeable signs of a sea
change in psychiatric genetics and basic
neuroscience. Genome-wide associa-

النف�سية والوراثية ويف العلوم الع�صبية الأ�سا�سية.
وقد قامت الدرا�سات التي ترتبط باجلينات على
نطاق وا�سع ,والتي مت عملها من جانب جمعيات
االحتاد الأملاين العاملية وبا�ستخدام معلومات
من �أكرث من  100,000ف��ر ًدا ,قامت – من بني
ه���ؤالء – بتعريف تعدد الأ�شكال ال�شائع والذي
ت�شارك فيه ا�ضطرابات يبدو �أنها ال ترتبط بالأمر,
والتي ت�شمل الف�صام واال�ضطرابات الثنائية
القطب والذاتوية وا�ضطرابات نق�ص االنتباه/فرط
أي�ضا بع�ض �أ�شكال العجز
احلركة ومن املمكن � ً

الفكري وال�رصع ( .)2يقدم هذا الأمر جدال قو ًيا
لتعدد النمط الظاهري كقاعدة ,ولي�س كا�ستثناء
يف الدعم الوراثي لال�ضطرابات النف�سية.
�إن ت�سل�سل اجليل التايل من االك�سومات
واجلينوم الكامل للمر�ضى النف�سيني ,والذي
يجمع ال�رسعة ب�سبب الزيادة يف ق��درة حتمل
ّ
التكنولوجيا املتقدمة ,ق��د تعمل يف نهاية
الأم��ر على تقدمي ال��رد النهائي .يقدم م�رشوع
الـ  ENCODEمعلومات جديدة عن ال�شبكة
التنظيمية لعوامل الن�سخ ,والذي هو بالأمر الهام
املجلة العاملية للطب النفسي
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ج�� ًدا لتف�سري اجلينات ال�شخ�صية التي ُت�سل�سل
و ُت���درك الأ�س�س اال�سا�سية للحيوية الب�رشية
وللأمرا�ض ( .)3يهدف م�رشوع خريطة الن�شاط
املخي الذي بد�أ حديثًا� ,إلى حتقيق على مدار
الع�رشة �سنوات القادمة خريطة �شاملة لن�شاط
اخللية الع�صبية ال��واح��دة وات�صاالتها ,وذلك
بتطبيق تكنولوجيا نانو (ال�صغائر) والتقنيات
احل�سابية على نطاق وا�سع.
وبالتناق�ض مع اخللفية التي تتغري ب�صورة
�رسيعةُ ,تعاق املمار�سات ال�رسيرية للطب النف�سي
من جانب الفجوة املعرفية ,والتي تعرقل انتقال
مثل هذا التقدم الرائد �إلى �صياغة ت�شخي�صية
«�شخ�صية» ووقاية �أو عالج ُم�ستهدف .وبينما �أن
جزءا من ال�سبب هو التعقيد املانع لال�ضطرابات
ً
��زءا �أخر هو «�إ�ضفاء الطابع
النف�سية� ,إال �أن ج ً
امل�����ادي» للت�شخي�صات احل��ال��ي��ة واخل��ط��ط
التق�سيمية ,والتي يبقى افرتا�ضها اال�سا�سي
لفئات ت�صنيف الأمرا�ض املنف�صلة ثاب ًتا ب�صفة
�رضورية منذ زمن كرايبلني وبلوير.
ي�ؤكد كل ما �سبق حتفيز املعهد الوطني
لل�صحة النف�سية و�أ�سا�سه املنطقي ,القرتاح
وتنفيذ م�رشوع فئة جمال البحث ()RDoC
كعلوم ا�سرتاتيجية بديلة (�أو نظرية) لتق�سيمات الـ
 ,DSM/ICDوالتي ت�شمل «�أعمدته ال�سبعة»
(��� :)5ص��دارة البحث املتعدي وكمال العلوم
الع�صبية والعلوم ال�سلوكية ونهج ُبعدي كمي
للأمرا�ض النف�سية وتطوير املقابالت وموازين
القيا�سات التي ت�سمح بدرا�سة النطاق الكامل من
االختالفات ,من احلاالت الطبيعية �إلى احلاالت
ال�شاذة وا�سرتاتيجيات التق�سيم �إلى عينات والتي
تكون بال ميل من جانب ت�شخي�صات الـ DSM/
أي�ضا
� ICDأو �أي تعريف ثابت لال�ضطراب و� ً
نهج اختياري لالختالفات امل�ستقلة والتي
مُيكن �أن ُتختار من بني �أي واحدة من «وحدات
التحليل» �أو «بنايات» النموذج املفاهيمي.
هناك مواطن ق��وة وا�ضحة وتنال الكثري
من الإعجاب يف ت�صميم الـ � .RDoCستعمل
درا�سة العمليات اال�سا�سية التي تقطع بعر�ض
حدود الت�شخي�صات التقليدية ,على �إظهار مناذج
غري متوقعة من العالقة بالأعرا�ض وخ�صائ�ص
ال�شخ�صية وال�سلوك ,و�سينتج تخطيط املظاهر
ال�رسيرية يف موا�ضع ال�ضعف املحددة يف املخ
«علم نف�س مر�ضي وظيفي» ( )6والذي قد ُي�ضيف
الكثري لإع��ادة �صياغة ت�صنيف اال�ضطرابات
النف�سية ,وبالتايل في�ضع الـ  RDoCجدول
أي�ضا �إطار عمل للباحثني يف الطب
�أعمال �شائع و� ً
توحد وتركز
قد
والتي
الع�صبية,
النف�سي والعلوم
ّ
اجلهود جتاه الهدف الأ�سا�سي لإعادة ت�صنيف
�إدراكنا عن «الرتاكيب ال�رضورية» لال�ضطرابات
النف�سية ,والتي �إذا حدث وحتققت �ستنظم الطب
النف�سي مع �ضوابط طبية �أخرى ,مثل طب القلب
وعلوم الأورام ,والتي ُتعترب روا ًدا يف االبحاث
املتعدية.
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لكن هناك الكثري من الغمو�ض والتحديات
وال��ت��ح��ذي��رات ع��ل��ى ط���ول ط��ري��ق م����شروع الـ
RDoC؛ �أوال �أن العالقة ب�ين فل�سفة الـ
 RDoCواحلقيقة ال�رسيرية ال تزال غام�ضة,
فيتواجد املر�ضى الذين يدخلون �إل��ى مكاتب
الأطباء النف�سيني مع �أمناطهم الظاهرية ولي�س
مع �أمناطهم اجلينية �أو احليوية ,ولي�س من
املتوقع �أن تقدمي معنى ت�شخي�صي من ق�ص�صهم
املر�ضية �سيتجنب �رضورة نهج ظاهري �سليم
وتكليف ت�شخي�صات فئوية تقوم على الدور,
وال��ت��ي الب��د �أن تتبعها الإح��ال��ة للفحو�صات
املعملية وخطط العالج – وتكون ُمدعمة من
جانب �أف�ضل الدالئل املتاحة ,وبالتايل ف ُيحتمل
�أن ت�ستمر كِ ال من الفئات والأبعاد يف التواجد
وتذكريا لنموذج
م ًعا كجانبني لعملة واح��دة
ً
موجة اجل�سيمات يف الذهان� .إن ا�ستخدام �أي
�صيغ م�ستقبلية من الـ � DSM/ICDسيعتمد
بالتايل على املدى الذي يقدمون �إليه معلومات
هامة عن التكهن ,ونتائج العالج املتوقعة و�/أو
مقرتحات قابلة لالختبار عن الروابط احليوية
واالجتماعية (.)7,8
ثان ًيا ,هناك يف الوقت احلايل فجوة كبرية
– وقابلة للتف�سري – يف االبحاث الوراثية بني
اكت�شافات ال��رواب��ط الإح�صائية الختالفات
اجلينوم ال�شائعة م��ع اال���ض��ط��راب��ات املعينة
واالع���را����ض �أو اخل�صائ�ص و�أي��� ً��ض��ا مظاهر
ال�سببية .وباعتبار �أنه لدى هذه الروابط الكبرية
حجم ت�أثري �صغري ,تقرتح املعلومات احلديثة �أن
املئات العديدة من اجلينات تقدم �أهمية كبرية
ولكن اي�ضا القليل من الإ�سهامات لتقدير خطر
الأمرا�ض ,ويبقى الغمو�ض يحيط حول ما �إذا
كانت االختالفات ال��ن��ادرة ,مثل االختالفات
يف عدد الن�سخ وحركات الطفرات «اخلا�صة»
وت�سل�سل اجلينوم� ,ستقدم يف احلاالت الفردية
�أكرث من جمرد تقييم احتمايل للخطر ولي�س �سب ًبا
قطع ًيا يكون مبثابة �سبب جزري لال�ضطراب,
ويف املقابل� ,إن قيا�سات الفيزيولوجيا الع�صبية
أي�ضا الت�صوير الع�صبي,
امل�ستقبلية املُكررة و� ً
�أكرث احتماال لأن يقدموا �أمناطً ا ظاهرية داخلية
وعالمات حيوية ,وبالتايل فتكون مبثابة فائدة
حقيقية لتقدير مناذج الإمرا�ض الفردية.
�يرا ,تتطلب اخلم�سة جماالت احلالية من
�أخ ً
�إط��ار عمل ال��ـ  RDoCتخ�صيب مفاهيمي يف
مكونني على الأق��ل .وحتتاج «جم��االت التمثيل
الذاتي» �إلى املزيد من التف�صيل لت�شمل فو�ضى
الوعي الذاتي ,والتي هي جوهر ا�ضطرابات الذهان
(الف�صام واال�ضطرابات الذهانية احلادة والعابرة)
واال�ضطرابات الع�صبية ,مثل �رصع الف�ص ال�صدغي
مع نوبات جزئية :خربات تبدد ال�شخ�صية والغربة
عن ال��واق��ع وارت��ب��اك الهوية وت�ضارب الأفكار
واالزدواجية وفقدان ال�شعور بالوعي الذاتي (.)9
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ,إن االعرا�ض ال�شائعة مثل

الهالو�س ال�سمعية معقدة ومتجان�سة ,وحتتاج �إلى
�أن تنق�سم �إلى العديد من اخل�صائ�ص الظاهرية,
بحيث �أن تو�ضع كل منها يف نطاق من العمليات
املعرفية واالجتماعية (.)10
يف اخلال�صة ,وبالرغم من هذه التحذيرات,
�إال �أن الـ � RDoCسيقدم خارطة طريق جتاه
�إدراك �أف�ضل للفيزيولوجيا املر�ضية والآلية
املر�ضية للأمرا�ض النف�سية ,وذلك بوا�سطة دمج
املعرفة يف جماالت خمتلفة من الأبحاث وقيادة
الطريق �إلى ت�شخي�صات وو�سائل عالج متطورة,
والب��د �أال يكون تركيزه فقط على ما مُيكن �أن
تقدمه العلوم الع�صبية والعلوم الوراثية ,بل
�����ض��ا على التفاعل ب�ين الأب��ح��اث احليوية
�أي ً
والنف�سية واالجتماعية.
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�إلى التنقيح الكبري يف الـ  DSM-11جتاه هذا
الهدف� ,إال �أنه ت�ستمر معاناة هذه الت�صنيفات
من عدم التجان�س بني اال�ضطرابات واحلدود
ال�ضعيفة بني اال�ضطرابات واال�ستخدام املتزايد
للفئات «ما مل يتم حتديد غري ذل��ك» ()NOS
وامل�ستويات العالية من االعتالالت امل�شرتكة,
وقد �ساهمت كل هذه الأمور يف حتديد اال�ستخدام
ال�رسيري .وم��ن االم��ور الهامة هو �أن��ه التزال
ال�رشعية ,والتي هي الك�أ�س املقد�س للت�صنيفات
النف�سية ,بالأمر املراوغ ,وهو الأمر الذي يقف
وراء غياب العالمات احليوية للت�شخي�صات يف
الطب النف�سي (.)2
�إن �أمر غياب التجان�س لي�س فري ًدا يف الطب
النف�سي ,فالعديد من اال�ضطرابات املر�ضية
ال�شائعة غري متجان�سة ,مع العديد من عوامل
اخلطر املختلفة وفيزيولوجيا مر�ضية معقدة
(مثل ارتفاع �ضغط الدم وداء ال�سكري الذي ال
يقوم على الأن�سولني ( ,))NIDDMلكن ال
ت�شرتك املجموعة الأخ�ي�رة من اال�ضطرابات
يف داء ال�سكري مثل تلك التي ُت��رى يف الطب
النف�سي ,وذل��ك لأن املقايي�س احليوية التي
ُتعرف ب�أنها ترتبط باال�ضطراب متاحة الآن
للأطباء ال�رسيريني .ولي�س من املده�ش �أنه قد
حتدث الإ�صابة بالف�شل الكلوي لدى البع�ض
من مر�ضى ال��ـ  NIDDMبينما قد ُي�صاب
البع�ض الآخ���ر بالعمى ,وه��ن��اك البع�ض من
ه���ؤالء املر�ضى الذين قد ُي�صابوا ب�أمرا�ض
ال�رشيان التاجي �أو يحتاجون �إلى برت �إحدى
الأط��راف ,وذلك لطاملا �أنه مُيكن قيا�س ن�سب
اجللوكوز والأن�سولني والهيموجلوبني A1C
لإظهار �أن هذه عرو�ض خمتلفة لنف�س ال�شذوذ
الأي�ضي الأ�سا�سي .ت�سعى العلوم النف�س ع�صبية
�إلى هذه الأن��واع من املقايي�س بعينها ,وذلك
للم�ساعدة يف الت�صنيف النف�سي ,وبالرغم من
�أنه لي�س هناك احتياج �إلى املزيد من العالمات
احليوية يف الطب النف�سي� ,إال �أنها تفتقر �إلى
املحدودية ,وذلك لأن الت�شخي�صات التي تقوم
على االعرا�ض ,مثل فئات الـ  DSMوالـ ICD

لي�ست منا�سبة كمعايري ذهبية لتقييم مثل هذه
العالمات احليوية (.)2
وملواجهة هذا امل���أزق ,يقدم كوثربت ()3
ر�ؤية موجزة عن اخلطوات الالزمة للطب النف�سي
قدما يف الطريق الوعر من الت�صنيف الذي
لل�سري ً
يقوم على االعرا�ض و�صوال �إلى علم ت�صنيف
الأمرا�ض ومطل ًعا على العلوم الع�صبية ,وذلك
با�ستخدام �إط��ار عمل معايري جم��االت البحث
(� .)RDoCإن الهدف الأ�سا�سي للمجال هو
كيفية االنتقال من تق�سيمات الـ  DSMاحلالية
(� )DSM-5إلى نهج يقوم على �أبعاد العلوم
الع�صبية (� .)4إن التقدم الهائل يف املعرفة يف
جمال العلوم الع�صبية احليوية والعلوم الوراثية
اخلا�صة باال�ضطرابات النف�سية يف ال�سنوات
القليلة الأخرية ,يجعل هذا الهدف منا�س ًبا ,بل
فر�صا غري م�سبوقة .ونحن نرى �إننا يف
ويقدم ً
حاجة �إلى بع�ض اخلطوات الأ�سا�سية التي قد
جتعل هذه اجلهود مثمر.
اخل��ط��وة الأول����ى ه��ي دم���ج مقايي�س الـ
 RDoCيف املمار�سات ال�رسيرية؛ وقد قدم الـ
 DSM-5جهو ًدا كبرية ومعقولة جتاه عمل
نهج ُبعدي ,وذل��ك عن طريق ت�ضمن مقايي�س
اعرا�ض قاطعة (الفقرة )III؛ ي�سمح هذا الأمر
بتقييم جمموعة كبرية من جماالت الأمرا�ض
النف�سية (التي تت�شابه مع �أنظمة املراجعة يف
الطب) والتي قد تتنا�سب �أو ال يف الت�شخي�صات
املقرتحة من جانب ال�شكاوي املُقدمة ,مثال �أنه
قد مت تقييم ال�ضعف املعريف ,والذي هو واحد
من �أبعاد �شدة الذهان املُقرتحة ,على مقيا�س
يرتاوح من ال�صفر وحتى الأربعة ,ويقوم على
مدى االنحراف ملعايري العمر املنا�سبة .ولكي
يتم تقييم هذا الأمر� ,سيحتاج الأطباء ال�رسيريون
لتنفيذ البطارية املعرفية للتقييم والتي ت�شمل
امل��ج��االت الأ�سا�سية ,مثل ال��ذاك��رة العاملة
وال��ذاك��رة اللفظية واالنتباه وغريها الكثري,
واملعروفة جي ًدا ب�أنها منت�رشة على نطاق وا�سع
وقوي وتتكهن بالنتائج يف حالة الف�صام (.)5
�إن املقايي�س املعرفية ,مثل الذاكرة العاملة,
هي جماالت الـ  ,RdoCويتم العمل بروابطها
احليوية الع�صبية والوراثية ب�شكل �رسيع (,)6
وبالتايل فنحن قد نكون يف و�ضع يجعلنا ندمج
البع�ض من جم��االت الـ  RDoCاملعينة يف
املمار�سات ال�رسيرية� ,إال �أن الـ  DSM-5مل
يحقق ما يكفي من النجاح ( ,)4لأن��ه ي�شمل
مقيا�س معريف عاملي فقط يف الق�سم االختياري
من الكُتيب .لكن وحل�سن احلظ� ,إن الـ DSM
مبثابة «وثيقة حية” ,ونحن ن�أمل �أن تت�ضافر
مقايي�س الـ  DSMوالـ  RDoCيف امل�ستقبل

القريب .وبعد �أن يتم ت�ضمن هذه املقايي�س يف
املمار�سات ال�رسيرية وجتارب املجال� ,سيكون
ب�إمكانها تقدمي معلومات ُبعدية ميكن بعد ذلك
درا�ستها فيما يتعلق بالفيزيولوجيا النف�سية
ومقايي�س م�سببات الأمرا�ض ,وبالتايل تنتقل
نحو العلوم الع�صبية التي تقوم على الت�صنيف.
وكما ذكرنا فيما �سبق ,تبقى قلة ال�رشعية
مبثابة حمدودية كربى �أمام الت�صنيف يف نهج
الـ  ,ICD/DSMومن االجتاهات الأ�سا�سية
ملخاطبة ه��ذا الأم��ر يف الأب��ح��اث امل�ستقبلية
هو ما قد �أقرتحه كوثربت ,وال��ذي هو فح�ص
العالقات التي تت�شابه مع ال��ـ  RDoCبني
املجاالت ال�سلوكية واحليوية الع�صبية التي
ت��وج��د يف ا���ض��ط��راب  DSMم��ا ويف وبني
جمموعات اال�ضطرابات املتعلقة يف البنية
الفوقية اخلا�صة بالـ � .DSM/ICDإن الروابط
الفيزيولوجيا املر�ضية وم�سببات الأمرا�ض
(الوراثية والبيئية) اخلا�صة مبجاالت االعرا�ض
بني وحدات حتليل الـ  RDoCواملو�ضحة يف
هذه الطريقة ,بالأمر املتوقع لأن ميهد الطريق
جتاه ت�صنيفات اال�ضطرابات النف�سية التي تقوم
على م�سببات الأمرا�ض (� ,)7إال �أن الفيزيولوجيا
امل�سببة للأمرا�ض هي واح��دة من املدققات
الأ�سا�سية اخلارجية جتاه ت�صنيف �رسيري ذات
معنى ,فيحتاج الطبيب ال�رسيري �إلى �أن يتمكن
من ت�شخي�ص اال�ضطرابات املتميزة عن بع�ضها
البع�ض ب�صورة كافية ,و�أن مييز احلاالت التي
ت�سبق املر�ض يف اال�سالف و�أن يتكهن بامل�سار
أي�ضا اال�ستجابة
الطبيعي للمر�ض ونتائجه و� ً
لو�سائل عالجه ( ,)8وبالتايل فيحتاج ُبعد
مقيمني
ال��ـ � RDoCأن يتم تخطيطه ل��دى ّ
م�سببات الأم���را����ض واملقيمني ال�رسيريني
والنتائج واال�ستجابة للعالج ,وذلك يف الأبحاث
امل�ستقبلية .نحن نقدم هنا متهي ًدا لبع�ض
االجتاهات املُحتملة.
ب�إمكان �أبعاد الـ � RDoCإظهار االختالفات
التي ترتبط بالأمرا�ض بني الأ�شخا�ص الذين
يرتبطون مب�سارات تطور ت�سبق املر�ض ,وذلك
�أف�ضل من الفئات التي تقوم على االعرا�ض,
وبالتايل فقد يكون البد من ال�س�ؤال عما �إذا كان
من الأف�ضل تتبع جماالت الـ  RDoCالع�صبية
املعرفية مع ا�ضطرابات التعلم واال�ضطرابات
املعرفية ال�سابقة للمر�ض ,بينما يكون االنحراف
يف التكاف�ؤ الإيجابي �أو ال�سلبي �أكرث احتماال لأن
يرتبط باالختالفات املزاجية التي تقرتح وجود
�ضعف يف نظم العاطفة.
�سيعمل ,مثال ,ت�صميم بحثي نافع يقوم
بالتكهن بالنتائج بالتمييز الطويل ملجاالت
املجلة العاملية للطب النفسي
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الـ  RDoCيف مر�ضى نوبات الذهان الأولى,
وذلك بني �أطياف الـ ( DSM/ICDالف�صام
واال�ضطرابات الف�صامية العاطفية واال�ضطرابات
العاطفية الذهانية) و�أي�ضا بدرا�سة �أبعاد
ال��ـ  DSMوال��ـ  RDoCوت���أث�يرات التفاعل
على مقايي�س النتيجة االفرتا�ضية ورد الفعل
جتاه العالج (مثل التدهور املعريف وا�ستمرار
االعرا�ض ال�سلبية) .من املمكن ا�ستخدام ت�صميم
م�شابه مع الأقارب الأ�صغر �س ًنا والذين هم �أمام
خطر الإ�صابة با�ضطرابات ذهان كبرية ,وذلك
ملعرفة ما �إذا كان ب�إمكان املرء التكهن بحدوث
الإ�صابة بالذهان ونوبات فعالة �أو كال منهما,
وذلك يف املتابعة �أثناء فرتات اخلطر ال�شديدة يف
�سن املراهقة).
وم��ن القيم الأخ���رى املُحتملة لنهج الـ
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عدم الثبات يف الت�شخي�صات هذا ب�سبب عدم
لت�صور
كفاءة النظام الت�شخي�صي خا�صتنا
ّ
مظاهر املر�ض مع م��رور الوقت� ,أم �أن هناك
تطور حقيقي ملظاهر املر�ض .وواحد من العديد
من الأ�سئلة الغري مجُ ابة يف هذا املجال خا�صتنا
يكمل النهج الذي يقوم على العلوم
حيث مُيكن �أن ّ
الع�صبية العمل الذي يتم حتى وقتنا هذا ,هو
ملاذا تتغري مظاهر املر�ض لدى ذات املري�ض
مع مرور الوقت.
�إن �أه��داف ال ُنهج التي تقوم على العلوم
الع�صبية وال�رسيرية لتق�سيم اال�ضطرابات
النف�سية ,متقاربة ,وبينما تنك�رس هذه ال�صوامع,
�سي�صبح الوقت منا�س ًبا لأن يجتمع التقليدان,
وقد يكون الطريق من الـ ( RDCوالـ )DSM
و�صوال �إلى الـ  RDoCطويال �إال �أنه �سيحمل
الكثري من الآمال ملمار�سة الطب النف�سي.

�شكر خا�ص
لقد مت تدعيم هذا العمل جزئ ًيا من جانب
منحة الـ  ,NIMHوهي .MJ 78113
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)(1
raises
quesيف
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science and
behavioral
science
than descriptive phenomenology”, i.e.
“based on dimensions of observable
behavior and neurobiological meas-

الأم��را���ض النف�سية وال��ت��ي يقوم على العلوم
الع�صبية والعلوم ال�سلوكية �أكرث من املظاهر
الو�صفية”� ,أي «تقوم على �أبعاد ال�سلوكيات
امللحوظة وعلى املقايي�س احليوية الع�صبية”.
يبدو �أن الدعم النظري اخلا�ص بالـ RDoC
هو تقلي�صا «لنوع الفيزيائية” :قطع (�أن��واع)
خا�صة من احلياة النف�سية (مثل الهالو�س وانعدام
التلذذ) تت�شابه مع قطع (�أنواع) خا�صة ومعينة
من الن�شاط الع�صبي (نقول مثال ت�صور معني
عن التفاعالت بني �شبكات ال�ضعف الع�صبية).
من ال�صعب تتبع منطق ت�أكيد كوثربت ب�أن
الـ  RDoCغري اختزايل ,وذلك عندما ي�ؤكد

ب�إ�رصار �أن «�إدراكً ��ا �آل ًيا» هو الهدف الأخري للـ
� .RDoCإن اختزال «النوع الفيزيائي» هو
بالطبع و�ضع نظري �رشعي ,بل هو و�ضع بعيد
أي�ضا
عن �أن يكون �شائع عامل ًيا ,ورمبا يكون � ً
ُمهمال (.)2
لي�س هناك �أي اعتبار يف الـ  RDoCب�أن
االخ��ت��زال احليوي ,وال��ذي هو بالأمر الناجح
ج�� ًدا يف الطب اجل�سدي ,ق��د ي��واج��ه يف الطب
النف�سي التعقيدات التي يدعوها الفال�سفة
«الفجوة التف�سريية» ( ,)3و”امل�شكلة الكربى
يف العقل الواعي» (� ,)4أو التمييز القوي لعلم
الوجود (طبيعة ال��وج��ود) والنظرية املعرفية

للوعي الب�رشي ( .)5ال مُيكن خماطبة هذه
الق�ضايا ب�صورة منا�سبة بوا�سطة �أنكار �رصيح
«لال�ستثنائية الب�رشية” ,وذلك ب�سبب اال�ستمرار
اجليني ب�ين ذب��اب الفاكهة والب�رش .جت��د �أن
م�رشوع الـ � RDoCصامت فيما يخ�ص ق�ضايا
ال��وع��ي واخل�ب�رات ال��ف��ردي��ة ,وبالرغم م��ن �أنه
يعرتف ,هنا وهناك ,ب�أن «التقارير اللفظية» هي
الإ�شارة الأولية للمري�ض يف ال�سياق ال�رسيري,
�إال �أن الـ  RDoCال يق ّدم �أي اقرتاحات عن
م�رشوع علم النف�س املر�ضي ,وهو الأم��ر الذي
نحتاج �إليه لفك �شفرة الأمرا�ض الذاتية والتي
ُيعبرّ عنها بوا�سطة تلك «التقارير الذاتية”.
ي��دع��ي ك��وث�برت �أن املفاهيم ال�رسيرية
التقليدية (مثل ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة)
لي�ست «بنايات نف�سية متما�سكة”� ,إال �أنه
يف�شل يف حتديد ماذا تكون البناية النف�سية (�أو
احليوية) «املتما�سكة”.
لقد �أف�تر���ض م�سب ًقا م����شروع م�سببات
االمرا�ض يف الطب النف�سي عمل �سل�سلة درا�سية
عن الـ ( Explanandumالتجريف) يف حد
ذاته� ,أي الوعي و�أمرا�ضه ,وذلك لأنه «بدون وجود
بع�ض الأفكار عما هي ال�شخ�صية الذاتية للخربة,
لن نتمكن من معرفة ما هو املطلوب (االختزال)
من النظرية» (� .)6إن هدف م�رشوع الطب النف�سي
هو خربة املري�ض املتغرية وتعبرياته ووجوده,
�أي هذه الأم��ور التي تكون مرتبطة باملعاناة
يف الذات و�/أو غريها ,ويقوم الطبيب النف�سي
مبعاجلة �شخ�ص ولي�س دائرة خمية ,وبالتايل
�سن�ستمر نحن يف االحتياج �إلى تق�سيم يرتكز
على علم الظواهر والتي يدخل فيها املخ بحيث
�أن الأمرا�ض الع�صبية ترتبط ب�صورة ت�شخي�صية
وعالجية بهذه املعاناة ولي�س ب�سبب �أن �رشعية
املخ ذات اهتمام �أ�سا�سي للطب النف�سي.
لكن �ستف�شل وبكل االحتماالت البنايات
امل�ستهدفة اخل��ا���ص��ة ب��ال��ـ  ,RDoCوالتي
ُيعتقد �أنها تعك�س وظائف �سلوكية من النوع
أي�ضا املتمثلة يف ال�شبكات
الطبيعي والب�سيط و� ً
الع�صبية املح�صورة (والتي كانت ُتدعى فيما
�سبق «مناذج”)� ,ستف�شل يف �أن تكون جتريفًا
�شامال �أو حتى جتريفًا مرتبطً ا باال�ضطرابات
العقالنية ور�ؤية العامل والتمثيل والوعي الذاتي
وال�شخ�صية الذاتية ,وهذه الأمور مبثابة ال�سمة
املميزة لأكرث اال�ضطرابات النف�سية �شدة .هل
�سيعاين مر�ضى الف�صام ال�رسيري القيا�سي
ومر�ضى الثنائي القطب من ذات اال�ضطرابات
النف�سية (�أي �أن يت�شاركوا ذات «الت�شخي�صات
امل�ستقبلية الثمينة”) �إذا �أظهروا ملفات مماثلة
من �ضعف يف الع�صبية احليوية ويف النف�سية
ع�صبية؟
لقد كان مربر بدء الـ  RDoCمبثابة ف�شل
يف تف�سري التقدم يف العلوم الع�صبية اال�سا�سية
�إلى معرفة نف�سية عملية ,وقد ارتبط هذا الف�شل

بالتق�سيمات التي تقوم على النمط الظاهري
( :)DSM-IVومع مرور الوقت �أ�صبحت فئات
الت�شخي�ص «جم�سمة”� ,أي �أ�صبحت ُتعترب ب�صورة
مبدئية كيانات «حقيقية» و�رشعية حتتكر
االبحاث ومتنع العلماء من طرح �أ�سئلة جديدة
بعي ًدا عن م�ساحة الـ  DSMاملُحددة ( .)7لكن
من املمكن �إلى حد ما ,ويف ر� ّأي ,ومن املحتمل
أي�ضا �أن يرتبط قلة التقدم بوجود تق�سيمات
� ً
تقوم على النمط الظاهري على هذا النحو ,بل
يرتبط ب�صورة �أهم بالطبيعة القوية للتق�سيمات
الت�شغيلية الـ .+DSM-III
تت�ضمن «الثورة الت�شغيلية» مواقف �سلوكية
وكريهة من الناحية ال�شخ�صية و�أمرا�ض نف�سية
بالغة التب�سيط على م�ستوى عادي ,مما يجردها
من �أي �إطار عمل مفاهيمي �أو ظاهري ,وي�ؤدي
�إل��ى متييزات منطية ظاهرية م�شوهة �أو غري
منا�سبة .لي�ست املعايري «الت�شغيلية» يف حقيقة
الأمر «ت�شغيلية» باي �صورة من ال�صور النظرية
( ,)8بل �أن الت�شخي�صات التي تقوم على «ح�ساب
االع��را���ض» و�إه��م��ال بنايات ال�صور النمطية
الظاهرية لال�ضطرابات النف�سية ,مما ينتج ب�شكل
��ضروري اع��ت�لاالت م�شرتكة تافهة وبدايات
ت�شخي�صية اعتباطية وق��د منعت االعتبارات
ال ُبعدية.
قد يكون من ال�سهل تو�ضيح ت�أثري التب�سيط
«الت�شغيلي” .لقد مت �إهمال ت�أثري �أ�صل �ضالالت
الف�صام ب�صورة جتريبية ,وذلك من جانب كل
تعريفات الـ  DSM/ICDاملتعاقبة ,ورمبا
كان ال�سبب هو �أن��ه ال مُيكن �إدراك ال�ضالالت
بوا�سطة التعريفات ال��ع��ادي��ة العقالنية ,بل
دائما ت�ضمينها يف �إطار عمل ظاهري
يتطلب ً
�أك�ثر جت���او ًزا (� .)8أم��ا الهالو�س فهي مثال
�آخ��ر :فالذي ُيدعى هالو�س �سمعية لفظية هو
ال جتان�س ظاهري (من حيث النوع) ملحوظ
( ,)9ومن امل�ؤكد �أن التعامل مع هذا النوع من
الهالو�س بكونها منط ظاهري متماثل �سي�ضع
البحث التجريبي يف خطر ,ومبعني �آخر ,تعتمد
الأبحاث التجريبية وب�شدة على كفاءة اختالفات
االمناط الظاهرية املُ�ستخدمة ,وال مُيكن حتقيق
هذه الكفاءة عن طريق نهج قائمة ال�سلوكيات
التب�سيطية.
�إن الـ � RDoCأمر �رشعي من حيث كونه
برنامج لأبحاث العلوم الع�صبية� ,إال �أنه «ت�صميم
كبري» يحمل الكثري من املخاطر ,ومنوذج �شامل
ُمكت�سب للطب النف�سي ,ومن ناحية ا�ستخدامه
ك�أداة� ,أنه ُيعرقل مفهوم ما �أو فكرة ما تخ�ص
وم�ستنكرا يف �سياق الـ DSM-
�شيء ما قائم
ً
 ,)IV (7و�س ُيكرر ذاته بكل االحتماالت مع الـ
� ,RDoCإال �أنه يف هذه املرة �سيكون هناك
نتائج �أكرث �رصامة .نحن جنازف مبا قد توقعه
جا�سرب بقوله« ,طب نف�سي ب��دون روح” ,لكن
�سي�ستمر الطب النف�سي بكونه ن�شاطً ا عالج ًيا,

وذلك لأن املر�ضى لن ينتهوا من العامل� ,إال �أن
الطب النف�سي الذي يهمل �أ�سا�سه الذي هو علم
النف�س املر�ضي� ,أي درا�سة متخ�ص�صة ونظرية
وجتريبية للذاتية ,يخاطر بانقرا�ضه ككونه
نظام طبي �أكادميي (.)10
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The “operational revolution” entailed a behaviorist, subjectivity-aversive stance and oversimplified psychopathology to a lay level, depriving it of
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ّ
مل يكن لأي من االكت�شافات العلمية املثرية
�أي ت�أثري من �أي نوع على املمار�سات اليومية
للطب النف�سي ال�رسيري ,لكن وحل�سن احلظ لدنيا
و�سائل عالج فعالة ومتاحة لأغلب اال�ضطرابات
النف�سية� ,إال �أنه مل يكن هناك �أي تقدم مفاجئ
حقيقي يف �إدراكنا للأمرا�ض النف�سية وطرق
عالجها.
لكن ملاذا هذا الف�صل الهائل بني مبادرة
علوم �أ�سا�سية تت�صف بكونها ديناميكية وبني
مم��ار���س��ات �رسيرية تت�صف بكونها �ساكنة
ن�سب ًيا؟ يف حقيقة الأمر ال يختلف الطب النف�سي
كثريا عن بقية جماالت الطب يف هذا ال�صدد؛
ً
فقد واجهت كل تخ�ص�صات الطب (وتف�شل حتى
الآن يف التفاو�ض) م�أز ًقا م�شاب ًها يف االبحاث
املتعدية ,ويت�ضح الأم��ر �أن��ه من اال�سهل ج ًدا
اكت�شاف اال�رسار اخلالبة للوظائف اجل�سدية �أكرث
من جعلها مميزات �رسيرية عظيمة.
ولأن العقل الب�رشي �أك�ثر تعقي ًدا عن كل
الأع�ضاء االخ��رى ,يواجه الطب النف�سي �أكرث
التحديات يف الطفرات املتعدية؛ فيتمكن املخ
الب�رشي الذي يبلغ وزنه ثالثة �أرطال من احتواء
خاليا ع�صبية �أكرث من عدد النجوم يف جمرة
واح��دة ,وكل واح��دة من هذه اخلاليا الع�صبية
تت�صل ب��الآالف الأخ��رى من اخلاليا الع�صبية
وتطلق �ألف مرة كل ثانية املئات من الربوتينات
التي تتو�سط احلركة املزدحمة يف  100ترليون
م�شبك ع�صبي� .أنه لأمر مذهل �أن تعمل ماكينة
تتكون من العديد من الأج��زاء املتحركة بدون
�أي خط�أ وعلى طول الوقت .ومن وجه املقارنة,
جتد �أن الثدي هو �أب�سط الأع�ضاء ,وبه العديد من
الأنظمة الكبرية والتي تكون �أب�سط بكثري من
املخ� .إذا كان اليزال ينق�صنا العديد من ال�سنوات
لإدراك �رسطان الثدي – بالرغم من العديد من
العقود من االبحاث املكثفة – مل��اذا ننده�ش
لأننا الزلنا نفتقر �إلى الكثري من �إدراك الف�صام
؟
لقد بدا م�ستقبل االبحاث يف جمال الطب
النف�سي م�رش ًقا وقد يق ّدم للمر�ضى الكثري من
النتائج ,وذلك عندما قمنا بن�رش الـ DSM-
 IIIع��ام 1980؛ فقد ك��ان لدينا الكثري من
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الآمال ب�أنه �سيخرج وب�رسعة فهم عميق وحلول
عملية م��ن ال��دم��ج اجليد لأدوات بحث قوية
واكت�شافات جيدة من املعهد الوطني لل�صحة
أي�ضا
النف�سية ( )NIMHو�رشكات العقاقري و� ً
من �إتاحية نظام ت�شخي�ص موثوق ب�شكل معقول
يقوم بتقدمي �أهداف معينة للدرا�سة والعالج.
وبعد مدة وجيزة �أ�صبحت اجلرائد مليئة
باكت�شافات عظيمة عن علم الوراثة اخلا�ص
أي�ضا مزخرفة
بالأمرا�ض النف�سية ,وكانت � ً
بالعديد من ال�صور اجلميلة التي �ساعدت يف
�إظ��ه��ار �ضعف وظ��ائ��ف امل��خ يف ال��ع��دي��د من
اال�ضطرابات النف�سية.
لقد كانت الـ  NIMHيف مركز حما�سة
العلوم الع�صبية ,مقدمة يف ذلك لقب للت�سعينيات
ب�أنها «العقد الذي �أهتم باملخ الب�رشي” ,وراهنت
على برنامج حيوي �ضيق وذلك لإحالل ما قد
كان من قبل ملفات �أك�ثر �أتزا ًنا للأبحاث يف
أي�ضا يف و�سائل
لي�س فقط العلوم اال�سا�سية بل � ً
العالج واخلدمات ال�صحية .يف الواقع ,لقد جعلت
الـ  NIMHمن ذاتها «معهد للمخ» بدال من
«معهد لل�صحة النف�سية” ,وقد جنحت جهودها
يف �أنتاج علم رائع� ,إال �أنها قد ف�شلت يف م�ساعدة
املر�ضى .لقد �أظهر املخ الب�رشي الأ��سرار التي
تكمن وراء الأمرا�ض النف�سية ,وذلك فقط يف علب
�صغرية حمبِطة ,والتي ال تتوالد ومل يكن �أي منها
قوي مبا يكفي ل ُيجري اختبار ت�شخي�ص �أو ليقدم
عالج ب�إمكانه حت�سني املمار�سات ال�رسيرية.
لقد منى الـ  NIMHحمبطً ا ب�شكل وا�ضح
من جراء هذا النق�ص يف التقدم ,وقد قررت –
وكان هذا بالأمر ال�صائب – �أن تتحول �إلى م�سار
م�رشوحا
بحث الـ  RDoCاجلديد ,والذي جتده
ً
يف وثيقة كوثربت ( .)1وبدال من �أن ت�ستمر يف
درا�سة فئات اال�ضطرابات النف�سية اخلا�صة بالـ
 DSMوالغري متجان�سة ب�شكل بائ�س� ,ستقوم
بدال من ذلك برتكيز �أنتباهها على ُبعد �أكرث
ب�ساطة من الوظائف النف�سية� ,آمال �أن ينتج هذا
الأمر ردو ًدا حيوية �أو�ضح.
وبالرغم من �أن ا�سرتاتيجية الـ RDoC
�رضورية و�سليمة� ,إال �أن طريقة الإعالن عنها
حديثًا للعامة كانت م�شو�شة ب�صورة �سيئة –
�أي م�ضلِلة ويف توقيت �سيء ومهني مل�صداقية
كِ ال من الـ  NIMHوممار�سة الطب النف�سي
حتري�ضا متمثال يف
ال�رسيري .وقد كان هناك
ً
بيان �صحفي م�شهور على نطاق وا�سع ,وقد ظهر
هذا قبل �إعالن الـ  DSM-5بثالثة �أ�سابيع,
وقد قامت الـ � NIMHرصاحة بالتخل�ص من
كل الت�شخي�صات النف�سية املوجودة ,وقدمت بدال
وقائما
من ذلك الـ  RDoCمنهج بديل �أف�ضل
ً

على �أ�سا�س حيوي .لقد عمل هذا الفرط يف الوعود
امل�ستقبلية والغري حكيم على جتنب الدرو�س
احلكيمة من املا�ضي واالحتياجات القوية التي
ملر�ضانا يف الوقت احل��ايل .ومن الأم��ور التي
فُقدت يف الكالم املنمق للبيان ال�صحفي التابع
للـ  NIMHهو �أنه لي�س لدى الـ � RDoCأي
�شيء ليقدمه يف امل�ستقبل ,فيما عدا �أداة بحث
مل يتم اختبارها بعد؛ فلن تقوم الـ RDoC
بتو�صيل �أي �شيء تقري ًبا ذات �أهمية عملية يف
خالل هذا العقد ,و�أين �أعتقد �أن��ه �سيتكون من
أي�ضا
خطوات بطيئة و�صغرية من كفاح م�ستمر و� ً
العديد من ال�صفات املُحبطة ,وذلك �أكرث من �أي
طفرات كبرية تدفع �إلى االمام.
وبتقدمي �أن��ه لدى الطب النف�سي الو�صفي
(كما هو مو�ضح يف كِ �لا من ال��ـ  DSMوالـ
 )ICDخ�صو�صية حمدودة وال يوجد لديه �أي
قوة تف�سريية� ,إال �أنه تبقى حقيقة �أنه يف الوقت
احلايل النهج الفعال الوحيد يف الت�شخي�صات
النف�سية وي�ستمر يف كونه �رضوري وفعال يف
ويكنك �أخذ «الف�صام
املمار�سات ال�رسيرية ,مُ
« كمثال� .أم��ا البناية احلالية خا�صتنا ,فمن
الوا�ضح �أنها كابو�س بحثي ,فهو غري متجان�س
ويتداخل مع اجلريان االقربني ولي�س به م�سار
أي�ضا
موحد �أو ا�ستجابة لو�سائل عالج ولي�س به � ً
ّ
من��وذج وا�ضح للجينات �أو اكت�شافات خمية,
لكن �سيت�ضح يف نهاية الأم��ر �أنه لدى امل�سار
الو�صفي ال�شائع الأخري – الف�صام – املئات من
احلاالت املختلفة و�سيتطلب الكثري من و�سائل
كثريا يف
العالج املختلفة ,لكن ُيفيد «الف�صام « ً
املمار�سات ال�رسيرية ولي�س لدى الـ RDoC
بديال له.
وما هو �أكرث من ذلك هو �أن الأفرتا�ض الذي
يقول �أن املر�ضى الذين يتوافقون مع فئات
«الف�صام» يعانوا فقط من �أم��را���ض يف املخ,
دورا
مبثابة خرافة خطرة؛ فتلعب القوى القرينية ً
وكثريا ما تكون العن�رص
كبريا يف بداية الف�صام,
ً
ً
اال�سا�سي يف �إدارت��ه الناجحة� .إن االم��ور التي
دائما �رضورية هي بيئة ُمدعمة
كانت و�ستكون ً
ومكان جيد للعي�ش وت�شارك يف املدر�سة التي
تقوم على العالج وعلى االن�شطة االجتماعية.
كثريا
لقد كان انتباه الـ  NIMHم�شت ًتا
ً
ب�سبب الأح�ل�ام الرائعة التي تتمثل يف ثورة
بحث م�ستقبلية ,حتى �أنها قد فقدت االت�صال
مع مر�ضى الف�صام الذين يعانوا ب�شدة يف الوقت
احلا�رض؛ وهي ال ترعى �أي اهتمام �أو حتى ت�أخذ
�أي م�س�ؤولية للفو�ضى املتمثلة يف مركز ال�صحة
النف�سية الأمريكي؛ فقد قامت الواليات املتحدة
عاما ذاتها التي �شهدت فيها
�أثناء اخلم�سني ً
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ثورة يف البحث العلمي اال�سا�سي ,قامت ب�إغالق
مليون �رسير مب�ست�شفيات االمرا�ض النف�سية,
وبتقدميها القليل ج�� ًدا من العناية والت�سكني
يف املجتمع� ,أ�صبحنا مجُ ربين لأن نوفر مليون
النف�سيني
ليكفي املر�ضى
hasوذلك
بال�سجون
�رسيرا
Meanwhile,
NIMH
sat silently
ً
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ب�سبب
عليهم
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مت
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on the sidelines ignoring this shameful
كانوا
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�butضارة,
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منا�سب.
وت�سكني
 toقد تلقوا
improve
the lives
patientsالour
right
ب�سبب
ولي�س هذا
أف��رادofب�شدة,
يعاين ه���ؤالء
now
–
in
all
the
many
concrete
ways
غياب املعرفة عن كيفية االعتناء بهم ,بل ب�سبب
that are already available to us if only
امل�صادر
أي�ضا غياب
غياب االهتمام بهم و� ً
there were adequate funding for them.
ال�شديدة
النف�سية
أمرا�ض
الالزمة� .إن مر�ضى ال
NIMH should advocate in Congress for
غريها
عن
املتحدة
الواليات
ownيف
حال �أ�سو�أ
يف
patients, not just for its
research
من الدول املتقدمة ,و�أن حب�سهم باجلملة مبثابة

�إرث الرببرية التي ترجع �إلى عقدين �سابقني من
الزمان.
ويف نف�س الوقت ,لقد كانت الـ NIMH
�ساكنة ومتجنبة هذه الأم��ور الفا�ضحة التي
حتدث بني امل�ؤ�س�سات ,والبد �أن ت�شعر مب�س�ؤولية
قوية – �إال �أنها ال تفعل ذلك – لتح�سني حياه
مر�ضانا الآن ,وذلك بالعديد من الطرق القوية
املتاحة لنا يف الوقت احلايل فقط �إذا كان هناك
متويلاً منا�س ًبا لهم ,والبد �أن ت�ؤيد الـ NIMH
أي�ضا املر�ضى ,وذلك لي�س فقط مليزانية �أبحاثها
� ً
اخلا�صة .والب��د �أن تدعم ميزانية �أب��ح��اث الـ
 NIMHملفًا موزو ًنا بني كل الأطياف – من
احلكم �إل��ى العالج وم��ن العالج �إل��ى اخلدمات
االجتماعية.

�إن امل��ق��ام��رة على �أب��ح��اث امل��خ بالأمر
ال�رضوري مل�ستقبل �أف�ضل� ,إال �أنه البد �أال ي�سيطر
بالكامل على االحتياج احلايل.
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FeinsteinلAs
يف
عملهاinاملفاهيمي
medicine,ط��ار
الع�صبية بت�صدير �إ
remarked,
clinical
“all the
fundamental scholarly ideas come from
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الطب النف�سي �أكرث من م�ساعدتها ك�أداة فح�ص
ملخاطبة اال�سئلة التي تخاطبها املمار�سات
ال�رسيرية.
هناك العديد من التحديات ال�رسيرية الكُربى
املرتوكة بال �أبحاث م�ستقلة منا�سبة ُتدعم من
جانب امل�صادر العامة ,مثال ال يوجد هناك
ما يكفي من الأب��ح��اث عن امل�شكلة املتكررة
وامل��زع��ج��ة واملتمثلة يف ف��ق��دان الت�أثريات
ال�رسيرية �أثناء العالج الطويل االم��د امل�ضاد
لالكتئاب ,والذي ي�شمل درا�سة روابطه احليوية
الع�صبية ,هذا بالرغم من الت�ضمنات العملية ب�أن
الأبحاث يف هذه املنطقة �ستكون بالأمر الالزم
( .)5ومن الأمثلة االخرى هي �أنه قد �أ�صبحت
و�سائل العالج امل�ضادة لالكتئاب �شائعة ج ًدا
يف اخلط الأول من عالج ا�ضطرابات القلق ,هذا
بالرغم من غياب �أي دليل يعمل على تدعيم
تفوقها ( .)6ويت�ساءل ريكلز ,وهو �أب الفكرة
احلديثة للعالج بالدواء ال�ضطرابات القلق ,عما
�إذا كان �سيقوم م�صدر عام بتدعيم درا�سة معينة
تقوم بدرا�سة الفاعلية الن�سبية واال�ستجابة
املختلفة لو�سائل العالج اجل��دي��دة امل�ضادة
لالكتئاب باملقابل مع البنزوديازيبني ( .)7ويف
ذات االمر ,تقوم مقالة تتحدث عن الطبيعة ()8
ب�إدانة الدرا�سات التي قامت على و�سائل العالج
النف�سية والتي هي يف �إطار دعم ب�شكل فا�ضح”,
ه��ذا بالرغم م��ن «احتمالية حتقيقها بع�ض
االختالفات اجلوهرية للمر�ضى” .وقد ختمت
ب�أن « العديد من وكاالت التمويل حول العامل
حتر�ص على تدعيم الدرا�سات الآل��ي��ة بفوائد
محُ تملة طويلة الأم��د ,وهم ال يرغبون �أب�� ًدا يف
تقدير �أنه البد من توجيه جزء من ملفهم ناحية
تعريف التدخالت النف�سية التي ت�ؤثر على الفور»
(.)8
لقد جادل فيني�شتاين ( )9الأطباء ال�رسيريني

عام  1967لأن يقوموا بتطوير «علم �أ�سا�سي»
يخ�صهم – لدرا�سة الظواهر ال�رسيرية ب�صورة
مبا�رشة ولتحديد �أهمية الأن��واع املختلفة من
املعلومات ال�رسيرية ولت�أ�سي�س �أنظمة منا�سبة
أي�ضا
من علم الت�صنيف لتق�سيم املعلومات و� ً
لتطوير مناذج فكرية وو�سائل واقعية ب�إمكانها
خماطبة العملية ال�رسيرية وا�ستخدام النتائج
يف التحاليل املحددة بالكم� .إن هذا اخلط من
الأب��ح��اث ,ال��ذي غال ًبا ما يندرج حتت عنوان
املقايي�س ال�رسيريةُ ,مهمل (� .)10إن حقيقة �أنه
قد ال يجد الأطباء ال�رسيريون الذين يت�صفحون
ق�ضايا اجلرائد �أي مقالة ذات �صلة مبمار�ساتهم,
مبثابة نتيجة مبا�رشة لهذا الإهمال.
لقد عمل االعتماد احل�رصي على معايري
الت�شخي�ص على �سلب العمليات ال�رسيرية,
وهو ال يعك�س التفكري املع ّقد الذي يكمن وراء
القرارات يف املمار�سات ال�رسيرية ( ,)10لكن
جتد �أن العالج النف�سي وال��ق��رارات ال�رسيرية
بالأمر املنبوذ لكونها غري علمية وقدمية� ,إال
�أن الأطباء النف�سيون يف املمار�سات اليومية
ي�ستخدمون املالحظة وال��و���ص��ف والتق�سيم
واخ��ت��ب��ار االف�ترا���ض��ات التف�سريية وت�شكيل
القرارات ال�رسيرية .ال ي�ستخدم الطبيب النف�سي
يف حتديد م��ا �إذا ك��ان املري�ض يحتاج �إلى
االحتجاز بامل�ست�شفى (�أو اخلروج منها) ,ويف
تقرير ما �إذا كان املري�ض يحتاج �إل��ى عالج
أي�ضا يف تخطيط جدول
(و�أي نوع من العالج) ,و� ً
زيارات املتابعة �أو جدول التدخالت ,ال ي�ستخدم
�أي �شيء غري علوم االمرا�ض النف�سية والقرارات
ال�رسيرية.
تقدم ر�ؤية املقايي�س ال�رسيرية منزال فكر ًيا
لإعادة �أنتاج احلد�س ال�رسيري وجعله معيار ًيا,
مثل عمل جمموعات فرعية ومراحل خمتلفة
( ,)10وهناك عدد كبري من االبحاث ال�رسيرية
املجلة العاملية للطب النفسي
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القوي لفكرها من جانب ال�صور ال��ب��ارزة يف
املعهد الوطني لل�صحة النف�سية قد �أدى �إلى قمع
 فكم باحث من الذين ي�ستطيعوا.جدل مقبول
 يتمكن,تقدمي تطبيقات التمويل لهذه الوكالة
من ك�شف �أمر �أن الإمرباطور لي�س لديه مالب�س
و�أن اال�سرتاتيجية قد تكون طري ًقا ذات نهاية
غري معروفة؟
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)RDoC( التشخيصية
االجرائية للبحوث
project
 لقد كانت املمار�سة ال�رسيرية التي.الغري جتارية
تعمل مع الت�شخي�صات القائمة على االعرا�ض
,التي تظهر من جراء املالحظة وتقارير املر�ضى
 وذل��ك يف كل,م�صدرا لإلهام الدار�سني
كانت
ً
ّجماالت الطب؛ فهل �سيكون من املمكن �أن نف�سر
الأفكار املُكت�سبة من املجال ال�رسيري ون�ستخدم
 يف االف�ترا���ض��ات ال��ت��ي يكون,الت�شخي�صات
؟RDoC قائما على مقايي�س الـ
ً ت�أكيدها
أي�ضا ال�س�ؤال
ً � RDoC ويطرح نهج ال��ـ
حول �أف�ضل الطرق لتحقيق متطلبات جا�سبري
– وهذا �إذا مت �إدراكها بهذه الطريقة – وهي �أنه
أي�ضا حماولة
ً �  بل,ال يتوجب علينا فقط الو�صف
�إدراك وتف�سري معنى مكونات الأمرا�ض النف�سية
.يف �سياقهم االجتماعي واحل��ي��وي والنف�سي
�إن درا�سة الأبعاد ومقايي�سهم هي جمرد بداية
عملية الو�صول �إلى خلق منوذج بدائي ذو معنى
 نحن ن�أمل �أن.يتوافق مع الأفراد يف �سياقاتهم
 قد تكهن بطريقة عملRDoC يكون م�رشوع الـ

 ه��و «تطوير ط��رق ج��دي��دة لتق�سيمRDoC
اال�ضطرابات النف�سية التي تقوم على �أبعاد
ال�سلوكيات التي مُيكن مالحظتها واملقايي�س
.” وذل��ك لأغ��را���ض البحث,احليوية الع�صبية
وبينما �أن كِ ال من الدرا�سة املتعمقة يف �أبعاد
أي�ضا ا�ستخدام املقايي�س احليوية
ً �ال�سلوكيات و
 مبثابة,الع�صبية يف درا�سة الوظائف النف�سية
 �إال �أن الهدف الأق�صى,ُنهج جديرة بالتقدير
 يحتاج �إل��ى املزيدRDoC من م�رشوع ال��ـ
 �أي هل �أو�شك الـ,من االنتباه اليقظ و الإ�ضايف
 على تطوير تق�سيمات للأبحاث �ستكونRDoC
خمتلفة عن تق�سيمات اال�ضطرابات النف�سية
أي�ضا لبع�ض التق�سيمات
ً �للعمل ال�رسيري؟ و
الأخرى التي �س ُيو�صى با�ستخدامها يف تدريب
فئات خمتلفة من العاملني يف خدمات ال�صحة
النف�سية؟ وهل �سيكون هذا التق�سيم الذي يقوم
 الوحيد الذي البد �أن ُي�ستخدمRDoC على الـ
عند التقدمي على منح لواحده من �أقوى امل�صادر

NORMAN SARTORIUS
Association for Improvement of Mental Health
Programmes, Geneva, Switzerland
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�أخرى من املجاالت التي حتتوي على جمموعة
خمتلفة من الأبعاد ,والتي قد تكون ُم�ساعدة

ودعما ملثل
�أكرث؛ فالبد �أن يكون هناك مكا ًنا
ً
هذا امل�رشوع ,وبالتايل �سيكون من الهام تذكّ ر
�أن الرتكيز اال�سا�سي مل�رشوع الـ  RDoCهو
القرار اجلماعي ملجموعة �صغرية ن�سب ًيا من
اخلرباء عن املجال الذي البد من درا�سته.
وهناك ق�ضية ثالثة مل يتم خماطبتها �رصاح ًة
يف املقالة اجليدة التي كتبها كوثربت ,وهي عن
قيا�س تطور وحدات التحليل عرب الزمن؛ فتتغري
العالمات النف�سية التي ترتبط «بتهديد �شديد»
و�أي ُبعد �آخ��ر مت�ضمن يف الـ  RDoCيتغري
املطول لهذا
مع مرور الوقت ,وقد يكون امللف
ّ
وا�ضحا مثل ارتباطه بعوامل وخ�صائ�ص
التغيري
ً
�أخرى للفرد .ولإدراك ت�أثري هذه العوامل ,رمبا
يكون من النافع �أن�شاء م�صفوفة ذات ثالثة
�أبعاد تت�ضمن املجاالت و�أ�ساليب الدرا�سة والفئة
العمرية والنوع وخ�صائ�ص �أخرى للأفراد الذين
تكون ابعادهم يف حم�ض القيا�س ,كل هذه يف
حمور الوقت والنمو الطويل للظاهرة.
وي�رسي هذا اجلدل – ب�شكل �أقل اختالفا –
قائما
على قرار جتنب متويل البحث الذي �سيكون ً
على الفئات الت�شخي�صية للـ  DSMوالـ .ICD
�إن البحث الذي ي�ستخدم الفئات التي متت على
وتطور اال�ضطراب مع
�أ�سا�س مالحظة ال�سلوكيات
ّ
مرور الوقت ,بالأمر املُربر مثل ال ُنهج الأخرى.
مل تكن فئات الت�شخي�ص �أب�� ًدا �أك�ثر من جمرد
افرتا�ضا عن طبيعة اال�ضطراب ال��ذي يتقابل
معه الأط��ب��اء املمار�سون ,والب��د من ا�ستمرار
أي�ضا من ا�ستمرار
درا�سة هذه االفرتا�ضات والبد � ً
تغيري تعريفاتها مع مرور الزمن ,وذلك يف �ضوء

DOI 10.1002/wps.20103

أفكارا عن املر�ض وجتادل ب�أنه البد �أن
منها � ً
يكون االطباء ال�رسيريون علماء يدركون الطب
النف�سي ,بينما ي�ؤكد البع�ض الآخر خربة املر�ض,
بقولهم �أنه البد �أن يكون الأطباء ال�رسيريون
ب�رشا يدركون املعاناة ( .)2يدرك الطب التكاملي
ً
والطب النف�سي على نحو قابل للجدل كل من
أي�ضا
هذه اجلوانب بكونها م�شخ�صات جيدة و� ً
باحثني جيدين (.)3,4
ومن وجهة نظر تكاملية ,هناك احتياج �إلى
عمل م�ستمر على �أنظمة علم ت�صنيف الأمرا�ض,
وذلك لتح�سني �رشعية الت�شخي�صات وا�ستخدامها.
والبد من تدعيم �إطار عمل الـ  RDoCو�صوال
�إلى احلد الذي ي�ؤدي عنده �إطار العمل هذا �إلى
البحث الذي ي�سمح بهذا التقدم .لكنني �أقلق لأنه
قد يكون لدى العديد من نقاد الـ  DSM-5والـ
 ICD-11توقعات عالية على نحو ُمفرط من
الأنظمة الت�شخي�صية ,وبقدر ما ي�ضع �إطار عمل
الـ � RDoCأهدافًا غري واقعية لعلم ت�صنيف

االمرا�ض ,هناك احتياج �إلى الكثري من احلذر.
�س�أقوم على مدار هذه ال�سطور التالية بالت�أكيد
على النقاط االتية:
�أوال �أن الهدف الوا�ضح من التق�سيمات الطبية
والنف�سية هي اال�ستخدام ال�رسيري الذي يرتبط
جزئ ًيا بالأمرا�ض النف�سية ال�ضمنية .يف جمال
الطب ,قد يقدم ت�شخي�ص عر�ض ما من االعرا�ض,
مثل ق�صور القلب ,القليل من املعلومات عن
م�سببات �أمرا�ض قوية ,لكن ومع ذلك قد ي�ساعد
يف توجيه العالج ( .)5ويف جمال الطب النف�سي,
يكون الكثري من الكيانات مبثابة اعرا�ض؛ فبينما
قد يكون لدى االعرا�ض العديد من امل�سببات� ,إال
�أن احلدود ال�ضعيفة وغياب العالمات احليوية
أي�ضا.
بالأمور املفيدة �رسير ًيا � ً
قد يكون من اجلدل �أن الكثري من الطب يركّ ز
على كيانات معينة تقوم على علم م�سببات
الأم��را���ض ,مثل االلتهاب الرئوي الفريو�سي.
أي�ضا �أمرا�ض معينة ,مثل
لدى الطب النف�سي � ً

An integrative approa
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Much attention has been paid to revi-

sionsه
املوج
االهتمام
classificationالكثري من
 sysلقد كان هناكof psychiatric
ّ
tems.
Nevertheless,
there
remainsالتق�سيم النف�سية ,ومع ذلك هناك
��sigى �أنظمة�إل
الكثري من عدم الر�ضى بعلم ت�صنيف الأمرا�ض؛
فمن وجه نظر العلوم الع�صبية ,قد ف�شلت معايري
الت�شخي�ص يف مزج املعلومات احليوية الع�صبية,
و�سيعمل الرتكيز على الأبعاد ال�سلوكية التي
«تقوم على الدوائر» ( )1على حت�سني الت�شخي�ص.
وم��ن وجهة نظر �رسيرية �أك�ثر ,ومبعرفة �أن
اال�ضطرابات النف�سية ال متثل كيانات مر�ضية
�رشعية ( ,)1يجعل الت�شخي�ص امل�شكالت وبكل
أمرا�ضا لدى الب�رش.
ب�ساطة � ً
�إن هذا اجلدل الب�سيط لي�س �إال �صدى جلدل
�أكرب عن التق�سيمات يف الطب ,والتي ت�ؤكد الكثري

املعلومات عن تفاعالت اال�ضطرابات مع العالج
أي�ضا عن تراكيب
وعن النتائج الطويلة االمد و� ً
ووظائف املخ التي ت�سجلها الو�سائل احلديثة.
يف خال�صة الأم��ر ,علينا �أن ُنهنئ املعهد
أي�ضا على
الوطني لل�صحة النف�سية ون�شكره � ً
ق��راره بتمويل العمل على م��دار �سبيل جديد
وم��ع ّ��رف جي ًدا للبحث ,ون�أمل يف ذات الوقت
ُ
�أن هذا الطريق لن ُيغلق متويل الطرق البديلة
لدرا�سة ال�سلوكيات الب�رشية و�أ�س�سها يف ال�صحة
ويف املر�ض.
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الذهان الناجت عن الزهري الع�صبي� ,إال �أن هذه
اال�ستثنائيات ُتثبت القاعدة التي هي �أن الكثري
من الت�شخي�صات يف الطب والطب النف�سي تعك�س
حقيقة �أنه لدى املر�ضى اعرا�ض متغايرة ت�ؤكدها
العديد من الآليات املتعددة ()6؛ فقد تكون بع�ض
حاالت ارتفاع �ضغط الدم �أو ال�صداع واالكتئاب
ب�سبب اختالفات جني واح��د �أو فيزيولوجيا
مر�ضية معينة؛ �إال �أن الغالبية تعك�س ت�أثريات
متعددة.
ثان ًيا ,ويف ظل معرفة �أن العديد من الآليات
دورا يف �أنتاج عالمات واعرا�ض نف�سية,
تلعب ً
�سيكون �أمر جعل الأولوية للتقييمات الت�شخي�صية
املعينة ,مثل «الأبعاد ال�سلوكية التي تقوم على
الدوائر” ,والتي لها �إيجابيات و�سلبيات .لقد
تقدم العلم من �أفكار �أبقراط عن «الفكاهة» �إلى
نظريات عن �أ�س�س الدوائر الع�صبية للتكاف�ؤ
ال�سلبي والإيجابي� ,إال �أنه من امل�ستحيل �أن بعد
مرور عقد من الآن �أن ُتعترب املفاهيم الدائرية
بدائية ,وعلى الناحية الأخرى ,قد ت�ستمر بناية
االكتئاب ,والتي تقوم على العديد من التقييمات
الأخ��رى ,يف ترديد �صداها على مر ع�صور من
االو�صاف ال�رسيرية.
يعمل ال��ـ  DSM-5على التفرقة بني
ا�ضطرابات القلق واال�ضطرابات التي ترتبط
بالو�سوا�س القهري ,وذلك جزئ ًيا على �أ�سا�س
الدوائر الع�صبية املختلفة التي ت�ؤكد هذه احلاالت,
أي�ضا الكثري من اجلدل القوي حول
�إال �أن هناك � ً
جتميع هذه اال�ضطرابات على �أ�سا�س االعتبارات,
مثل اال�ستجابة �إلى مثبطات امت�صا�ص ال�سري
وتونني والعالج ال�سلوكي املعريف ( .)7علينا
�أن نقبل �أن الأنظمة الت�شخي�صية ال ت�ستطيع �أن
ت�صل �إلى «جوهر الطبيعة» بل هناك احتياج �إلى
�إع��ادة التقييم امل�ستمر للحقائق والقيم ,وذلك
ملحاولة حت�سني التق�سيمات.
ثالثًا ,يف ظل العديد من الآليات املتعددة
املت�ضمنة يف ال�شكاوي يف جمال الطب النف�سي
والعديد من االعتبارات التي ترتبط بالقرارات
العالجية ,علينا �أن نحذر يف توقعاتنا ب�أن
املعايري الت�شخي�صية �أو البدايات �ستقوم يف
نهاية الأمر على الأبعاد ال�سلوكية �أو العالمات
احليوية .مُيكن �أن تقدم التقييمات الب�سيطة مثل
قيا�س �ضغط ال��دم �أو اختبار احلالة النف�سية
يف جم��ال الطب وال��ط��ب النف�سي ,الكثري من
املعلومات الهامة� ,إال �أن هذه املعلومات جزئية.
يف جمال الطب والطب النف�سي ,يكون �أمر التقرير
ح��ول ما – ومتى � -إذا ك��ان التدخل بالأمر
ال�رضوري ,يتطلب تقييمات معقدة لنطاق وا�سع
من العوامل ,والتي ت�شمل �إدراك دور االعرا�ض
و�سياقها االجتماعي واملخاطر باملقابل مع
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فوائد العالج.
قد تخرج جمموعة واحدة من العوامل والتي
قد تكون ُمهملة من جانب نقاد علم ت�صنيف
الأمرا�ض من وجهة نظر ال�صحة العامة .تركز
التق�سيمات النف�سية على اال�ضطرابات الفردية,
حيث تكون «الأمن����اط الظاهرية الباطنية»
مرتبطة بالأمر ,لكن من الأمور التي قد حتمل
ذا الأهمية هي خماطبة «الأمن���اط الظاهرية
اخلارجية”� ,أي املظاهر املجتمعية ,مثل العنف
بني الأفراد و والتي ترتبط بقوة بعبء املر�ض
( ,)8بالإ�ضافة �إلى ذلك ,قد حتتاج القرارات التي
تخ�ص بدايات التدخالت النف�سية �إلى �أن تت�ضمن
لي�س فقط حقائق عن الآليات احليوية الع�صبية,
أي�ضا بع�ض االعتبارات الأخرى ,مثل فاعلية
بل � ً
تكلفة بع�ض التدخالت املعينة.
�شجع
ي
RDoC
وبينما �أن �إط��ار عمل الـ
ُ ّ
الأبحاث على نطاق وا�سع من الظواهر والآليات,
�إال �أن��ه من ال�صعب �أن يكون �شديد النقد؛ فقد
يتمكن الـ  RDoCمن امل�ساهمة يف تطوير
الطب ال�شخ�صي ,وذل��ك بتبنيه نهج متعدي
يتكون من م�ستويات متعددة من الدرا�سات� .إال
�أننا النزال نحتاج �أن نحذر من الأمور اخلداعة
يف جمال الطب ,مثل الطبيب الذي يعتمد ب�صفة
�أ�سا�سية على االخ��ت��ب��ارات املعملية لتحديد
الت�شخي�ص� ,أو املمار�س العام الذي ي�ست�أ�صل
اجلينات املر�ضية با�ستخدام تدخالت ب�سيطة
مثل غ�سل الأي���دي .ال يهم كم ال���دوالرات التي
ننفقها يف العلوم الع�صبية ال�سلوكية ,فقد يكون
علينا �أن نقبل �أنه يوجد القليل من العالمات
الت�شخي�صية لال�ضطرابات النف�سية ,والقليل من
ال�شبكات ملكافحتها (.)9
يف حقيقة الأم���ر ,بينما يوجد تعقيد يف
جمال الطب ,يقدم الطب النف�سي عد ًدا من ال ُنهج
التي ت�ستحق الدرا�سة ,وبالتايل فالبد �أن يتمكن
مري�ضا يعاين من �صداع,
الطبيب الذي يواجه
ً
م��ن ت�شخي�ص اع��را���ض ال�صداع املعينة (يف
نهجا يت�شابه
احلقيقة ,ي�أخذ تق�سيم ال�صداع ً
مع الـ( ,)DSM(10وذلك بعد درا�سة التاريخ
املر�ضي بحر�ص ,وبعد ذلك ,يتم اختيار تدخل
�أو تدخلني ,وذل���ك باالعتماد على املعرفة
أي�ضا على نطاق من
مبجال العلوم الع�صبية و� ً
االعتبارات الأخرى ,وباملثل ,يدرك الطبيب الذي
يواجه م�شكالت معقدة يف ال�صحة العامة ,مثل
�سوء ا�ستخدام عقاقري ما� ,أن الأ�سباب معقدة و�أن
هناك احتياج �إلى نطاق من اال�ستجابات (و�أنه
– كما يف الكثري من احلاالت النف�سية – ال يوجد
�شبكة ملكافحة هذا الأمر).
وفيما يخ�ص امل�ستقبل الذي مُيكن التكهن به,
من الالزم �أن يت�ضمن النهج التكاملي للت�شخي�صات

واالبحاث النف�سية  DSM/ICDوRDoC
أي�ضا نطاق وا�سع من البنايات االخرى.
و� ً
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أه��دافFor
the past
النظام35 years,
clinicians
و�صف
الت�شخي�صي ل
 andنف�س
املر�ضىresearchers in.
the United
ظهورStates
have
االعرا�ض لدى
utilized essentially the same diagnostic
�شائعة
لقد كان لوجود تعريفات ت�شخي�صية
system for the purposes of describing
’patientsا
ال�رسيرية عد ًد
 presentations.واملمار�سات
لكِال من الأبحاث
symptomatic
املمكن
من
أ�صبح
�
فقد
إيجابيات؛
 definiمن الكبريا
Having common diagnostic
ً
ال�رسيرية tions
for both
research
and clinical
النامية
االبحاث
املعلومات بني
حتويل
practice
واملمار�ساتnumber
of advanذات
�hasستخدم
hadأنها ُت
ال�رسيرية a,ول
tages. It has made possible the transfer
املعايري لت�شخي�ص املر�ضى يف كِ ال الأو�ضاع,
of information between the ever growبوثيقة
researchاخلا�صة
االكت�شافات
ال�سهل تف�سري
ing clinical
literature
فمنand
clinالذين
التاليني
املر�ضى
وعالج
لت�شخي�ص
بحث
ical practice. Because the same criteria
ؤكد are
used
for diagnosing
patients
in both
هذا
املكتبية .ي�
املمار�سات
نراهم يف
قد
settings,
it is easier
translate
findings
وبني
لالت�صال يف
تو�ضيحا�toأكرث
ا
أي�ض
�
النهج
ً
ً
of a research paper to the diagnosis and
أهمية
مناطق املمار�سة ال�رسيرية ,وما هو �أكرث �
treatment of the next patient that one
الالزم
��anراء
officeل �إج
النهج ُي�س ّه
� Thisأن هذا
هو
احلديثmight
see in
practice.
ال�رسيرين
أطباء
ل
ا
بني
املتبادلة
أثريات
�
والت
approach also ensures greater clarity
of communication within and
among
والباحثني.
الت�شخي�ص areas of
psychiatric
practice.
Most
الت�شغيلية
معايري
إدراك قيمة
 imب�portantly, this approach facilitates the
ال�رسيريني
لت�سهيل االت�����ص��ال ب�ين الأط��ب��اء
necessary dialogue and mutual influالتقييمات
م�صداقية
وحت�سني �أمر
ence between
clinicians
والباحثنيand
researchللطب
أمريكية
ل
ا
اجلمعية
قامت
الت�شخي�صية,
ers.
Recognizing
the value
operationت�شخي�ص
بتبني معايري
عام1980of
النف�سي
وقدalized
diagnostic
criteria
for facilitating
كانت
,DSM-III
تق�سيمات الـ
كمحور
communication among clinicians and
التوقعات ه��ي �أن��ه بالإ�ضافة �إل��ى ا�شتمال
researchers and improving the reliabilنحو
diagnosticعلى
�assessment,سيتم تبنيها
التقييمات ال�رسيرية,
ity of
in 1980
البحث.
جانب جمتمع
وا�سع من
the American
Psychiatric
Association
adopted
as
the cenمنذ
diagnosticالنف�سية
�criteriaأغلب الأبحاث
ثم� ,أ�صبحت
ومن ّ
 ofالـterpiece
علىthe
DSM-III
classification.
,DSM
فئات
 DSM-IIIمغلقة
الـ
The expectation was that, in addition to
وب��ال��ت��ايل ُت�س ّهل تطبيقها على املمار�سات
improving clinical assessment, they
ال�رسيرية .لقد كان االمل من وراء ذلك هو �أن
يو�ضح يف نهاية الأمر التح�سني املتكرر ملعايري
الت�شخي�ص التي مت و�ضعها من خالل جمموعة
متتالية م��ن ال��درا���س��ات التقييمية ,م�سببات
الأمرا�ض املت�ضمنة ( .)1,2لكن وبالرغم من
مرور العديد من ال�سنوات من الدرا�سة املكثفة,
�إال �أن الباحثني الذين ي�ستخدمون من��وذج الـ
 DSMاحل��ايل قد «ف�شلوا يف تعريف عالمة
حيوية ع�صبية منطية ظاهرية� ,أو حتى جني
يكون ناف ًعا يف تقدمي ت�شخي�ص لال�ضطرابات

النف�سية الكُربى» (� ,3ص .)33
وبينما تعك�س الكثري من حاالت الف�شل هذه
التعقيد و�صعوبة الدخول على املخ الب�رشي ()4
�إال �أن��ه وبال �شك من املُ�ساهمني الهامني هي
حقيقة �أن فئات الـ  DSMمبثابة مر�آة �ضعيفة
للطبيعة.
كبريا
ً
وبالرغم م��ن �أن��ه ق��د �أ�صبح دل��ي�ًل اً
عاما ال�سابقة
للباحثني على م��دار الع�رشين ً
�أن فئات الـ  DSMال تمُ ثل كيانات مر�ضية
�رشعية� ,إال �أن هيمنة نظام الـ  DSMالرا�سخ
والطبيعة املحافظة لعمليات املراجعة ,قد �أدت
�إلى �أن يكون الباحثني حتت �ضغط ال�ستخدام
فئات ال��ـ  DSM-IVوذل��ك «لإر���ض��اء �أغلب
الكيانات املمولة ومراجعني اجلرائد واملحررين
ومنظمني االجتماعات العلمية» (� ,5ص.)156
�إن واحد من �أكرب �أهداف م�رشوع الـ RDoC
التابع للمعهد القومي لل�صحة النف�سية هو حترير
جمتمع البحث من قيود نظام فئات الـ DSM/
 ICDوذل��ك بتقدمي �إط��ار عمل بديل لعمل
االبحاث فيما يخ�ص الأبعاد ال�سلوكية اال�سا�سية
التي تقوم على الدوائر .لدى الـ  NIMHو�ض ًعا
مركز ًيا فري ًدا لتحفيز الباحثني لأن يتبنوا �إطار
العمل هذا ,وهذا ب�سبب الدور الذي تلعبه ككيان
حكومي �أويل يقوم بتمويل االبحاث النف�سية
يف الواليات املتحدة؛ وبالتايل فمن املحتمل
�أن �أغلب الأبحاث التي يتم متويلها بوا�سطة الـ
 NIMHيف خالل العقد التايل �ستتبنى �إطار
عمل الـ .RDoC
وبالرغم م��ن الأحتمالية التي ل��دى هذا
االمر يف �أن يكون خطوة �إيجابية ُت�س ّهل تطوير
البحوث املطلوبة «للح�صول على ُنهج رائدة يف
علم ت�صنيف الأمرا�ض تقوم على علوم الوراثة
وجم��االت �أخ��رى يف العلوم احليوية الع�صبية
والعلوم ال�سلوكية يف امل�ستقبل» (� ,)6إال �أن هناك
احتمالية وج��ود عقبة تقوم باعرتا�ض قدرة
الأطباء ال�رسيريني على فهم هذا البحث ب�صورة
�رسيرية وتطبيقه على مر�ضاهم الذين ُيحتمل �أن
ت�ستمر اعرا�ضهم ال�رسيرية يف امل�ستقبل املنظور
حتى ُينظر �إليهم ب�أعتبار الفئات من نوع الـ
.DSM/ICD
يف حقيقة الأم���ر� ,إن واح��دة من الدوافع
املركزية للـ  RDoCه��ي حتبيط ا�ستخدام

ب��ن��اي��ات ال��ـ  DSM/ICDل�ل�أع��را���ض من
جانب الباحثني يف ت�صاميم الأبحاث �أو يف
اختيار امل��واد ,فيما عدا بقدر ما هو �رضوري
�أثناء «انتقال» جمتمع البحث من الـ DSM/
� ICDإلى الـ  .RDoCوكما ا�شار كوثربت� ,إن
العديد – �إذا مل يكن �أغلب –االعرا�ض التي ُت�شكّل
�أ�س�س تقييمات ال��ـ  DSMالنف�سية وو�سائل
أي�ضا ال تظهر يف م�صفوفة الـ RDoC
العالج � ً
ب�أنها تعرقل �إمكانية الأطباء ال�رسيريني لأن
ينت�سبوا �إلى الدرا�سات البحثية التي تبحث يف
الـ .RDoC
فما ينبغي علينا فعله لنلطف م��ن هذا
كثريا
الو�ضع؟ بالرغم من �أن كوثربت قد ناق�ش ً
يف وثيقته االحتياج �إل��ى «االن��ت��ق��ال» من الـ
� DSM/ICDإلى الـ  RDoCوق ّدم اقرتاحات
قوية لإمكانية فعل هذا االنتقال (مثل �إ�شمال
«تراكيب خمتلفة من بنايات الـ  RDoCوفئات
ا�ضطرابات الـ  DSM/ICDيف االختبارات”),
�إال « �أن �أف�ضل اعتبار لت�صاميم البحث االنتقايل
هذا هو بكونها م�ساعدة م�ؤقتة لعدد حمدود من
الدرا�سات”.
وبدال من اعتبار احلفاظ على عنا�رص نظام
الـ  DSM/ICDك�أمر م�ساعد يتم �إبعاده
ب�رسعة كلما �أمكن االم��ر ,الب��د �أن يكون من
االج��زاء املطلوبة لأي م�رشوع بحثي موج ًها
ناحية الـ  RDoCهو تقدمي روابط �أو ممرات
بني ت�صميم الـ  RDoCوتق�سيمات الـ DSM/
 .ICDوعلى �أقل تقدير ,البد من تو�ضيح التجارب
ال�رسيرية امل�ستخدمة يف الربوتوكوالت املوجهة
ناحية الـ  ,RDoCوذلك بح�سب ت�شخي�صات
الـ  DSM-5/ICD-11ولأي �أ�سباب �أخرى
غري تقدمي مقيا�س للطبيب ال�رسيري لأن يق ّدر
�أنواع املواد املت�ضمنة يف الدرا�سة.
مثال ,وبح�سب كوثربت�« ,ستت�ضمن النماذج
البدائية الـ  RDoCموا ًدا ذات نطاق وا�سع من
الوظائف التي ترتاوح بني الطبيعية وال�ضعيفة,
مع اعتبار البنايات ال ُبعدية التي حتظى بالكثري
من االهتمام”� .سيكون من اال�ستقامة الن�سبية
�أن نقوم بالتقييم الت�شخي�صي لهذه املواد ,وهذا
لي�س لأه��داف الت�صميم االختباري بل لتمييز
التجارب ال�رسيرية مبقايي�س يدركها الأطباء
ال�رسيريون.
املجلة العاملية للطب النفسي
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So what can be done to mitigate this
situation? Although in his paper Cuthbert repeatedly discusses the need for a
“transition” from DSM/ICD to RDoC
and provides concrete suggestions for
بع�ض
حت�سني
��doneالbeم��ن
 (e.g.,امل��ج
�سيتمكن ه��ذا
how this
may
incorporat“variousل ing
combinations
RDoC
أطباء
والتفاعل ب�ين ا
 ofالتوا�صل
م�ستويات
constructs and DSM/ICD disorder catال�رسيريني والأبحاث فقط عن طريق بناء ممرات
egories in experiments”), according to
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ف�شل الـ  DSMب�صفة خا�صة لتف�سري الأبحاث
املُ�ستخدمة – التقرير ب���أن الـ  EKGمل 54
تكن
نافعة ب�سبب �أن العديد من املر�ضى الذين يعانوا
من �آالم ال�صدر مل يكن لديهم تغيريات يف الـ
.)EKG» (2
وبالتايل ف�أن الت�ضمن هو �أن بالرتكيز على
الآليات املر�ضية ,ي�أخذ الـ  RDoCالتجان�س
مع الطب ب�شكل �أكرث جدية من الـ  ,DSMومع
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ذل��ك فاالهتمام هو �أن ال��ـ  RDoCيف خطر
�إه��م��ال جانب االع��را���ض اخلا�ص بالظاهرة,
وذلك بنف�س املعنى.
وبالطبع يهتم جمال الطب ,وبنف�س املقدار,
ب��الأع��را���ض وب��الآل��ي��ة املت�ضمنة؛ وبالتايل
ف�إهمال �أي جانب من جوانب النظرية� ,أي �إهمال
�إما جانب االعرا�ض �أو جانب الآليات ,مُيكن �أن
يثبت �أنه بالأمر الكارثي وبنف�س املقدار للأنتقال
الفعال للبحث املُ�ستخدم.
ولتو�ضيح االمر ,لي�س االهتمام هنا هو �أنه
قد مت ا�ستبعاد من الـ  RDoCاالعرا�ض (التي
مت تف�سريها على نطاق وا�سع)؛ ف�أنه �صحيح �أن
االعرا�ض املعينة التي تقوم عليها الـ DSM
لي�ست يف الـ � ,)RDoC (1إال �أنه قد مت �إ�شمال
«ال�سلوكيات التي مُيكن مالحظتها» يف املوجز
اال�سرتاتيجي اخلا�ص بالـ � ,NIMHأي �أن
هناك تغطية للأعرا�ض يف الـ  RDoCذاته
(بالتعاقب مع «التقارير الذاتية» وال�سلوكيات”),
وهناك �إ�شارة �إلى الأمرا�ض النف�سية يف العنوان
اخلا�ص بتعليق كوثربت ,وكما ُيديل كوثربت
(� ,)1أنه قد كان «ال�ضعف الذي يختربه املر�ضى
يف حيواتهم» بالأمر الهام يف تطوير �إطار عمل
الـ  ,RDoCوبالتايل ف�أن االهتمام لي�س �أن
االعرا�ض قد مت ا�ستبعادها ,بل بدال من ذلك,
وباملقارنة مع الآليات� ,إن الـ � RDoCأمام
خطر عدم �أخذه بجدية.
وبالتايل وبالرغم من �أن �أمثلة كوثربت –
املكافئة والتهديد والذاكرة – ُتظهر وب�صورة
أي�ضا
�أكيدة قيمة الإدراك الثمني للأعرا�ض و� ً

لآل��ي��ات امل��خ� ,إال �أن جميعها ي��ق�� ّدر اجلوانب
امل�ستقيمة للذاتية باملقارنة مع لطف هذه
املوا�ضيع الرئي�سية لال�ضطرابات النف�سية ,مثل
االعتقاد والإدراك والإرادة والعاطفة .وباملثل
يكتب �أن�سيل يف �إ�شارته للـ  ,EKGكما لو
�أن �أمرا�ض القلب ُت�شخ�ص بطرق �رسيرية من
جانب �آالم ال�صدر كهذه ,بينما �أنها �آالم تتعلق
بالتهاب احللق ,وهي من الت�شخي�صات التي
ترتبط ب�أمرا�ض القلب ,والتي يف حقيقة الأمر قد
ال تكون يف ال�صدر على الإط�لاق بل يف احللق
او الذراع الي�رسى ,ومرة �أخرى جند �أن كوثربت
على وعي تام بالتعقيدات الذاتية .يكمن القلق
التحول �إلى اخلط
يف �أن تف�شل هذه التعقيدات يف
ّ
الرئي�سي للـ  ,RDoCهذا باملقارنة مع الآليات.
تعتمد الوحدات املتعلقة بالأمر يف التحليل,
والتي هي «التقرير الذاتي» وال�سلوكيات» – يف
حال �إذا كانت قوائم الو�سائل املُقدمة يف تقارير
م�صدرا �إر�شاد ًيا
ور�شة عمل جمال الـ ,NIMH
ً
– على اال�ستبيانات واملوازين الت�صنيفية التي
ال تختلف يف املبد�أ عن تلك التي قامت عليها الـ
 DSMيف الأ�سا�س ,وبالتايل ,وبينما ال يوجد
ما هو جديد من جانب االعرا�ض اخلا�صة بالـ
أي�ضا –
 ,RDoCهناك خطر وا�ضح ب�أنه هو � ً
التحول
مثل الـ � – DSMسيف�شل يف تدعيم
ّ
الفعال للأبحاث املُ�ستخدمة (.)3
وب��ع��د �أن قدمنا ه���ذا ,ي���ؤك��د ك��وث�برت �أن
ال��ـ  RDoCمبثابة �إط��ار عمل �شامل ولي�س
مق�صورا ,ويقول �أنه �س ُيقا�س «ب�سحب عدد برامج
ً
البحث التي �ستتفوق على م�صفوفة الـ RDoC

حتى تتحرك يف اجتاه جديد بالكامل» ( .)1ومن
الناحية العلمية� ,إن هذه امللحوظة التعهدية
جتاه الـ  ,+RDoCوكما مُيكن �أن ندعوها,
هي بالطبع �أكرث اجلمل �أهمية يف املقالة التي
قدمها كوثربت .يعتمد التقدم يف العلوم ,كما
ي�شري فيل�سوف العلوم كارل بوبر ( ,)4على اجلمع
بني احلد�س التخيلي مع �ضوابط االختبار ,وذلك
بالتجارب .لقد قامت �أبحاث العلوم االجتماعية
بتعريف حاالت م�شابهة للإبداع (� .)5سيتمكن
الـ  RDoCاملنفتح وال�شامل ,ومن النوع الذي
يتوقعه كوثربت بتدعيم هذا االحتاد احليوي بني
اخليال والتجربة.
و�إذا ف�شل ال��ـ  RDoCيف ت��ق��دمي هذه
امللحوظة التعهدية ,لن يكون ال�سبب هو غياب
امل�صادر .هناك جمموعة كبرية وحقيقية من
علوم العقل اجلديدة التي مُيكن �إ�ضافتها �إلى الـ
 RDoCالذي يركز على العلوم الع�صبية ,وذلك
لتقدمي  +RDoCغني بالأعرا�ض .من الأمور
البارزة بني علوم العقل اجلديدة هذه ,ويف عام
اليوبيل الف�ضي هذا للأمرا�ض النف�سية العامة
اخلا�صة بكارل جا�سبري هي ا�ستمرار �أهمية علم
الظواهر ( .)6لقد كان كوثربت على حق عندما
تخل�ص من «علم الظواهر» املجرد ( )1للـ ,DSM
�إال �أن هناك ظواهر �رسيرية واقعية �أخرى متاحة
للـ  ,+RDoCوم��ن بني ه��ذه «علم الظواهر
الطبيعية» ( )7الذي يربط وب�شكل م�ستمر بني
الظواهر الفل�سفية وكل م�صادر العلوم املعرفية,
والتي تقدم ب��دوره��ا يف نهاية الأم��ر كوبري
طبيعي ي�صل �إلى العلوم الع�صبية ( ,)8وهذا كما
كان كوثربت وغريه الذين ا�شرتكوا يف تخطيط
الـ  RDoCعلى وعي كامل به (املرجع  9يف
 .)1وما هو �أكرث من ذلك ,هو �أن هذه امل�صادر
تدعم م ًعا ال ُنهج احلا�سوبية للأمرا�ض النف�سية

( )9والتي تتنا�سب ب�صورة مبا�رشة مع الرتاكيب
ال ُبعدية لإطار عمل الـ  RDoCو”الطب الدقيق»
( )1الذي ت�ستهدف �إلى تبنيه.
لقد ح�� ّذر �ستيفن وينربج يف كتابه The
�( First Three Minutesأي الدقائق
الثالث الأولى) ,وهو عامل يف الفيزياء النظرية
وحا�صل على جائزة نوبل ,ح�� ّذر ب���أن خط�أنا
يف جمال العلوم« ,لي�س هو �أننا ن�أخذ نظرياتنا
بجدية �شديدة ,بل هو لأننا ال ن�أخذها بجيدة كما
ينبغي» ( .)10ت�أخذ الـ  RDoCالت�شابه بني
اال�ضطرابات النف�سية واال�ضطرابات يف جمال
�آخر من الطب ,مثل يف جمال طب القلب ,وذلك
بجدية �أكرث مما تفعل الـ  ,DSMوذلك لغر�ض
�إعادة التوازن بني االعرا�ض والآليات؛ فيعني
�أخ��ذ الت�شابه بجدية �أك�ثر لعمل انتقال ناجح
للأبحاث املُ�ستخدمة �إ�ضافة م�صادر العلوم
اجلديدة للعقل �إلى الـ .RDoC
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إضافة العالج النفسي إلى العقاقير املضادة لالكتئاب في حاالت اضطرابات
Adding psychotherapy to antidepressant medication
حتليل تلوي
:االكتئاب والقلق
in depression and anxiety disorders:
a meta-analysis
PIM CUIJPERS1-3, MARIT SIJBRANDIJ1,2, SANDER L. KOOLE1,2, GERHARD ANDERSSON4,5,
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oping, Sweden; 5Department of Clinical Neuroscience, Psychiatry Section, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; 6Department of Psychiatry, VU University Medical Center Amsterdam, The Netherlands; 7Department of Psychiatry, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA, USA

 حيث مت مقارنة ت�أثري العالج با�ستخدام العقاقري امل�ضادة للعالج بت�أثري �أحتاد العالج النف�سي مع العالج,لقد قمنا بعمل حتليل تلوي لعدد من التجارب الع�شوائية
We conducted a meta-analysis of randomized trials in which the effects of treatment with antidepressant medication were compared to the
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combined treatment. We conclude that combined treatment appears to be more effective than treatment with antidepressant medication
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apy with psychotropic medication may not constitute optimal care for common mental disorders.
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عمل التحاليل التي هدفها العالج ,ويعنى هذا الأمر �أنه قد مت ا�شتمال كل
املر�ضى الع�شوائيني) .وقد قام باحثان م�ستقالن بعمل تقييمات ل�رشعية
الدرا�سات املت�ضمنة ,ومت حل عدم االتفاق بوا�سطة النقا�ش.
أي�ضا ب�إخفاء خ�صائ�ص املر�ضى (اال�ضطراب وطريقة تطويعه
قمنا � ً
واملجموعة امل�ستهدفة) ون��وع العقاقري امل�ضادة للذهان التي كان
ي�ستخدمها (مثبطات امت�صا�ص ال�سريوتونني املُختارة الـ  SSRIوالعقاقري
امل�ضادة لالكتئاب ثالثية احللقات وال��ـ  TCAومثبطات �أمت�صا�ص
النورابرييفرين ال�سريوتونني والـ  SNRIمثبطات �أك�سيداز �أحادي الأمني
والـ  MAOIوغريها� ,أو و�سائل العالج املذكورة يف الكُتيب ,والتي ت�شمل
أي�ضا خ�صائ�ص العالج النف�سي
العديد من العقاقري امل�ضادة لالكتئاب) و� ً
(�شكله وعدد اجلل�سات ونوع العالج النف�سي)� .إن �أنواع العالج النف�سي الذي
قمنا بتمييزه هو العالج ال�سلوكي املعريف ( )CBTوالعالج النف�سي بني
الأفراد ( )IPTوغريه الكثري .ولأن �أغلب و�سائل عالج الـ  CBTت�ستخدم
خليطً ا من الآليات املختلفة ,قمنا بتجميعها م ًعا يف �أ�رسة واحدة كبرية
من و�سائل عالج الـ  ,CBTوقمنا بتقييم عالج ما بكونه  CBTعندما
ي�شتمل على �إعادة الهيكلة املعرفية �أو نهج �سلوكي (مثل التعر�ض ومنع
اال�ستجابة للعالج) .وعندما ت�ستخدم و�سيلة العالج خليطً ا من  CBTو
نقيمه حتت فئة «و�سائل عالج �أخرى” ,مع ُنهج عالجية �أخرى
 IPTكنا ّ
(مثل العالج النف�سي الديناميكي).

ا�ضطرابات اكتئاب وا�ضطرابات قلق مب�صاحبة رهاب اخلالء �أو بدونه والـ
� GADأو � SADأو � OCDأو  .PTSDوقد مت ا�شتمال فقط الدرا�سات
التي توافق بها املر�ضى مع الفئات الت�شخي�صية لالكتئاب بح�سب مقابلة
ت�شخي�صية – مثل املقابالت ال�رسيرية املُهيكلة ال�ضطرابات الـ DSM-
 IVاملحور  )I (SDID-Iومقابلة الت�شخي�ص الدولية املركبة (� )CIDIأو
املقابلة النف�سية الع�صبية الدولية امل�صغرة ( ,)MINIلكن قد مت ا�ستبعاد
الدرا�سات التي قامت على املر�ضى الداخليني والبالغني والأطفال (حتت
أي�ضا با�ستبعاد الدرا�سات الداعمة التي ت�ستهدف
�سن الثامنة ع�رشة) ,قمنا � ً
الأفراد الذين قد تعافوا �أو تعافوا جزئ ًيا بعد فرتة عالج �سابقة ,وا�شتملنا
أي�ضا الدرا�سات التي باللغة الإجنليزية والأملانية والإ�سبانية والهولندية.
� ً

تقييم اجلودة وا�ستبعاد البيانات
لقد قمنا بتقييم �رشعية الدرا�سات امل�شتملة ,وذلك با�ستخدام �أداة
تقييم «خطر االنحياز» التي مت عملها بالتعاون مع كوكرين ( .)20تقوم
هذه الأداة بتقييم امل�صادر املُمكنة لالنحياز يف التجارب الع�شوائية,
والتي ت�شمل اجليل املنا�سب من ت�سل�سل التوزيع و�إخفاء التعاون للحاالت
ومنع املعرفة اخلا�صة بتدخالت التوزيع (�إخفاء املقيميني) والتعامل مع
بيانات النتائج الغري كاملة (مت تقييم هذا الأمر بالإيجاب ,وذلك عندما مت
SAD

GAD

اكتئاب
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ال�صورة رقم  :1اختيار الدرا�سات وا�شتمالها – GAD .ا�ضطرابات القلق العام – OCD ,ا�ضطرابات الو�سوا�س القهري – PTSD ,ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة – SAD ,
ا�ضطرابات الرهاب االجتماعي
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التحليل التلوي
لقد كان لكل مقارنة بني العالج بالعقاقري وجمموعات العالج املتحدة
ح�ساب حجم الت�أثري الذي ُي�شري �إلى االختالف بني املجموعتني ,وذلك يف
االختبارات ال�سابقة (الـ  gاخلا�صة بهيدج( .وكانت تحُ �سب �أحجام الت�أثري
عن طريق طرح (يف االختبارات ال�سابقة) املجموع املتو�سط ملجموعة
العالج بالعقاقري من املجموع املتو�سط ملجموعة العالج املتحد ,ثم
نقوم بق�سمة النتيجة على االنحراف املعياري للمجموع .ولأنه لدى بع�ض
الدرا�سات �أحجام عينات �صغرية ن�سب ًيا ,قمنا بت�صحيح حجم الت�أثري من
انحراف العينة ال�صغري (.)21
وعند ح�ساب �أحجام الت�أثر يف الدرا�سات التي تهدف �إلى املر�ضى الذين
يعانوا من ا�ضطرابات اكتئاب ,قمنا با�ستخدام تلك الأدوات التي تقي�س
وبو�ضوح اعرا�ض االكتئاب� .أما يف الدرا�سات التي تقي�س ا�ضطرابات القلق,
قمنا با�ستخدام فقط الأدوات التي تقي�س وبو�ضوح اعرا�ض القلق .و�إذا كان
ُي�ستخدم �أكرث من و�سيلة قيا�س ,كنا نح�سب �أقل �أحجام ت�أثري ,وبالتايل فقد
قدمت كل درا�سة حجم ت�أثري واحد فقط .و�إذا مل يتم التقرير عن االنحرافات
القيا�سية والقليلة ,كنا ن�ستخدم �إجراءات برامج التحاليل التلوية ال�شاملة
(الن�سخة  )2.2.021وذلك حل�ساب حجم الت�أثري با�ستخدام نتائج منق�سمة
أي�ضا ,كنا ن�ستخدم �إح�صائيات �أخرى
�إلى ق�سمني ,و�إذا مل تكن هذه متوافرة � ً
(مثل قيمة الـ � tأو قيمة الـ  .)pوحل�ساب متو�سط �أحجام الت�أثري املجتمعة,
كنا ن�ستخدم الربنامج املذكور ب�أعلى ,ولأننا كنا نتوقع وجود جتان�س
ن�سبي بني الدرا�سات ,قمنا بتوظيف منوذج ت�أثريات ع�شوائية جمتمعة.
ولأن��ه ي�صعب تف�سري االختالف املعياري املتو�سط (ال��ـ  gاخلا�صة
بهيدج) من وجهه نظر �رسيرية ,قمنا بتحويل هذه القيم �إلى الرقم الذي
يحتاج �إلى عالج ( ,)NNTوذلك با�ستخدام الو�صفة الطبية التي قدمها
كرامير وكوبفري ( .)22ي�شري الـ � NNTإلى عدد املر�ضى الذين يحتاجون
�إلى عالج ,وذلك لكي تظهر نتيجة �إيجابية واحدة �إ�ضافية (.)23
أي�ضا بح�ساب اخلطر الن�سبي ( )RRللتوقف عن �أخذ العالج يف
قمنا � ً
حاالت التداوي بالعقاقري ,هذا باملقارنة مع و�سائل العالج املتحدة .ولكي
نقارن بني الت�أثريات الطويلة الأمد لو�سيلتي العالج ,قمنا بح�ساب الـ RR
اخلا�ص بوجود نتيجة �إيجابية يف فرتة املتابعة.
وكاختبار جتان�س لأحجام الت�أثري ,قمنا بح�ساب �إح�صائية  I2والتي
هي داللة على جتان�س الن�سب؛ فتدل قيمة ال�صفر باملائة على عدم وجود
جتان�س ملحوظ ,بينما تدل القيم الأكرب على زيادة يف التجان�س ,وتدل
 25%على جتان�س منخف�ض والـ  50%على جتان�س معتدل و 75%على
جتان�س عايل ( .)24لقد ح�سبنا �أن فرتات الثقة ت�صل �إلى  ,95%حوايل I2
 ,)(25وذلك با�ستخدام النهج الذي يقوم على مربع �شى والغري مركزي يف
وحدة هتريوج احل�سابية (.)26
قمنا بعمل حتاليل للمجموعات الفرعية بح�سب من��وذج الت�أثريات
املختلطة ,والتي جتتمع فيها الدرا�سات يف املجموعات الفرعية مع منوذج
الت�أثريات الع�شوائية ,بينما يتم عمل اختبارات لالختالفات الكبرية بني
املجموعات الفرعية بوا�سطة الت�أثريات الثابتة .وللح�صول على اختالفات
م�ستمرة ,قمنا با�ستخدام حتاليل تلوية تراجعية ,وذلك الختبار ما �إذا كان
هناك عالقة هامة بني االختالف امل�ستمر وحجم الت�أثري ,كما ُي�ستدل عليه
من قيمة  Zوقيمة  pاملرتبطة به.
أي�ضا باختيار انحياز الن�رش ,عن طريق ا�ستعرا�ض قمع تخطيط
قمنا � ً
أي�ضا عن طريق �إج��راءات التقلي�ص والت�سديد
�
و
أويل
ل
ا
النتائج
مقايي�س
ً
تقديرا حلجم الت�أثري بعد
اخلا�صة بدوفال وتوييدي ( ,)27والتي تنتج
ً
أي�ضا بعمل اختبار �أيجر لعامل
االخذ يف االعتبار
بالتحيز يف الن�رش .قمنا � ً
ّ
التحيز الذي يو�ضحه قمع التخطيط ,واختبار
كم
لتحديد
االعرتا�ض ,وذلك
ّ
ما �إذا كان االمر بالغ الأهمية.
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النتائج
اختيار الدرا�سات وا�شتمالها
ملخ�صا جتريد ًيا ( 14,903بعد
وبعد اختبار ما ي�صل �إلى 21,729
ً
�إزالة التكرارات) ,قمنا با�سرتجاع  2,278مقالة كاملة ,وذلك للمزيد من
الدرا�سة ,ومت ا�ستبعاد  2,226من تلك املقاالت التي ا�سرتجعناها .جتد
أي�ضا �أ�سباب
الر�سم البياين الذي يو�ضح عملية اال�شتمال والذي يت�ضمن � ً
اال�ستبعاد ,يف ال�صورة رقم  .1لقد توافقت  52درا�سة مع معايري اال�شتمال
تقريرا عن اخل�صائ�ص املُختارة
للتحاليل التلوية هذه ( .)79-28وجتد
ً
من الدرا�سات امل�شتملة يف اجلدول رقم .1

خ�صائ�ص الدرا�سات املُ�شتملة
مري�ضا
مري�ضا بامل�شاركة يف  52درا�سة (1,767
لقد قام 3,623
ً
ً
يف حاالت العالج املتحد و 1,856يف حاالت العالج بالعقاقري فقط) .وقد
ا�ستهدفت  32درا�سة ا�ضطرابات االكتئاب ( 22درا�سة حلاالت االكتئاب
ال�شديدة ,وت�شمل هذه درا�سة واحدة ت�ستهدف املر�ضى الذين يعانوا من
اكتئاب �شديد والـ  OCDوخم�سة درا�سات ت�ستهدف االكتئاب اخلفيف
وخم�سة درا�سات �أخ��رى ت�ستهدف ا�ضطرابات مزاجية خمتلطة) ,بينما
ا�ستهدفت  21درا�سة ا�ضطرابات القلق (ع�رشة درا�سات ال�ضطرابات القلق
مب�صاحبة رهاب اخلالء �أو بدونه ,وا�ستهدفت �أربعة درا�سات الـ OCD
بينما ا�ستهدفت �أربعة درا�سات �أخرى الـ  SADوا�ستهدفت درا�ستان الـ
 PTSDوا�ستهدفت درا�سة واحدة الـ  .)GADلقد قامت �أغلب الدرا�سات
( )n=32بتعيني مر�ضى ب�صفة ح�رصية من عينات �رسيرية ,وكانت
ت�ستهدف البالغني ب�صفة عامة ,بدال من جمموعة خا�صة ب�شكل �أكرب (مثل
البالغني الكبار �أو مر�ضى اال�ضطرابات اجل�سدية املتزامنة).
لقد كانت العديد من و�سائل العالج النف�سية تنتمي �إلى �أ�رسة العالج
ال�سلوكي واملعريف ,بينما قامت ت�سعة درا�سات باختبار الـ  IPTواختربت
الع�رشة درا�سات الأخرى و�سائل عالج �أخرى (والتي ت�شمل و�سائل العالج
الديناميكي النف�سي) .وقد تراوح عدد جل�سات العالج من � 5إلى  ,56بينما
كان لدى �أغلب و�سائل العالج ( )n=36جل�سات ترتاوح بني � 10إلى 20
جل�سة .وقد ا�شتملت العقاقري امل�ضادة لالكتئاب والتي مت تناولها يف
الدرا�سات ,على الـ  )SSRI (n=22و )TCA (n=13و )SNRI (n=3و
أي�ضا بروتوكوالت العالج ب�أنواع خمتلفة من و�سائل
 )MAOI (n=4و� ً
العالج امل�ضادة لالكتئاب (.)n=10
وق��د متت �أغلب ال��درا���س��ات يف ال��والي��ات املتحدة (� )n=20أو يف
�أوروبا ( ,)n=19ومت ن�رش مقالتني باللغة الأملانية ,بينما ُن�رشت البقية
بالإجنليزية.

تقييم اجلودة
لقد كانت جودة الدرا�سات بالأمر املرتاوح (�أنظر اجلدول رقم )1؛ فقد
�أق��رت  21درا�سة بوجود جيل من الت�سل�سل اجليد ,بينما مل تقر البقية
من الدرا�سات ( 31درا�سة) بهذا الأمر .و�أقرت ت�سعة ع�رش درا�سة ب�أن توزيع
احلاالت كان من جانب طرف (ثالث) م�ستقل ,و�أقرت ت�سعة وثالثون درا�سة
مقيمني النتائج �أو �أنها ا�ستخدمت فقط التقييم الذاتي للنتائج ,بينما
بتعمية ّ
مل تقر  13درا�سة �أخرى ب�أمر التعمية هذا .قامت واحد وثالثون درا�سة
بعمل حتاليل ت�ستهدف العالج (مت حتليل نتيجة بعد العالج وذلك لكل
قدما باملالحظة االخرية التي ت�سبق الإنهاك
مري�ض حتى �إذا وجب امل�ضي ً
�أو �أن ُتق ّدر هذه النتيجة من م�سارات ا�ستجابات �سابقة) .وقد توافقت ثالثة
ع�رش درا�سة مع الأربعة معايري للجودة ,بينما تقابلت �ستة درا�سات �أخرى
مع ثالثة معايري� ,أما البقية املتمثلة يف ثالثة وثالثون درا�سة فقد تقابلت
مع معيارين �أو �أقل.

اجلدول رقم  :1خ�صائ�ص خمتارة للدرا�سات التي تقارن بني العالج با�ستخدام العقاقري امل�ضادة لالكتئاب وو�سائل العالج املتحدة
مع العالج النف�سي والعقاقري
الدرا�سة
�أزهار ()28
باربو و�آخرون ()29
بيالك و�آخرون ()30
بيلينتو و�آخرون ()31
بريجري و�آخرون ()32
بالكبورن و�آخرون ()33
بالنكو و�آخرون ()34
بلوم و�أخرون ()35
بلومهوف و�آخرون ()36
برروين و�آخرون ()37
بورناند و�آخرون ()38
كريت�س-كري�ستوف و�آخرون ()39
ديفيد�سون و�آخرون ()40
دي جونغي و�آخرون ()41
دي ميلو و�آخرون ()42
دوزوي�س و�آخرون ()43
فينكينزيلري و�آخرون ()44
فوا و�آخرون ()45
هوتزينغر و�آخرون ()46
هيلري�ستني و�آخرون ()47
هولون و�آخرون ()48
ه�سيو و�آخرون ()49
كيلري و�آخرون ()50
كينج و�آخرون ()51
كوزيخي و�آخرون ()52
لي�سبريان�س و�آخرون ()53
لويرخ و�آخرون ()54
لين�ش و�آخرون ()55
ماكا�سكيل& ماكا�سكيل ()56
ماينا و�آخرون ()57
ماركوويتز ()58
مي�رسي و�آخرون ()59
ميت�شيل و�آخرون ()60
موريف و�آخرون ()61
مينورز-والي�زس و�آخرون ()62
ناعيم و�آخرون ()63
�أوتو و�آخرون ()64
برا�سكو و�آخرون ()65
رافيندران و�آخرون ()66
رينولدز و�آخرون ()67
روثباوم و�آخرون ()68
�شام�سي و�آخرون ()69
�شاريه و�آخرون ()70

اال�ضطراب
PAN
PAN
مزاج
MDD
PAN
MDD
SAD
MDD
SAD
DYS
MDD
GAD
SAD
MDD
DYS
MDD
MDD
OCD
مزاج
DYS
MDD
MDD
MDD
PAN
PAN
MDD
PAN
MDD
MDD
MDD,OCD
DYS
مزاج
مزاج
MDD
MDD
MDD
PTSD
SAD
DYS
MDD
PTSD
MDD
OCD

العالج النف�سي
CBT
CBT
�آخري
IPT
�آخرى
CBT
CBT
IPT
BT
IPT
DYN
CBT
CBT
DYN
IPT
CBT
IPT
BT
CBT
�أخرى
CBT
�آخرى
�أخرى
CBT
CBT
IPT
CBT
�أخرى
CBT
DYN
IPT
CBT
�أخرى
CBT
PST
CBT
CBT
CBT
CBT
IPT
BT
CBT
CBT

العالج
SSRI
TCA
TCA
SSRI
SSRI
TCT
MAOI
SNRI
SSRI
SSRI
TCA
SNRI
SSRI
�/Protأخرى
MAOI
�/Protأخرى
SSRI
TCA
TCA
SSRI
TCA
�/Protأخرى
SNRI
�/Protأخرى
SSRI
SSRI
MAOI
�/Protأخرى
TCA
SSRI
SSRI
SSRI
�/Protأخرى
TCA
SSRI
SSRI
SSRI
MAOI
SSRI
TCA
SSRI
SSRI
SSRI

Ncom
17
65
17
16
35
22
32
33
98
122
33
17
42
83
11
21
23
19
32
18
25
24
226
25
59
67
14
15
9
25
21
19
45
22
35
17
5
22
24
16
34
40
6

Nmed
17
83
18
16
38
20
35
30
95
117
38
24
39
84
13
21
24
27
24
17
57
26
220
25
62
75
16
16
9
29
24
16
53
24
36
17
5
20
22
25
31
40
6

اجلودة*
---++--+--+-------++++
++-++++
-+++
-+--+-++++
++--+---+++-+
-+-++-+--++-++-+
=+++
-++++++
++++
++-------++++
++++
++-+
++++
+-++
++++
++++
----+--+++
++-++--+-+
----

البلد
�أخرى
الواليات املتحدة
الواليات املتحدة
�أوروبا
�أوروبا
الواليات املتحدة
الواليات املتحدة
�أوروبا
�أوروبا
كندا
اوروبا
الواليات املتحدة
الواليات املتحدة
�أوروبا
�أخرى
كندا
�أوروبا
الواليات املتحدة
�أوروبا
الواليات املتحدة
الواليات املتحدة
�أخرى
الواليات املتحدة
�أخرى
كندا
كندا
�أوروبا
الواليات املتحدة
�أوروبا
�أوروبا
الواليات املتحدة
كندا
الواليات املتحدة
الواليات املتحدة
�أوروبا
�أخرى
الواليات املتحدة
�أوروبا
كندا
الواليات املتحد
الواليات املتحدة
�آخري
�آخري

املجلة العاملية للطب النفسي

57

تابع اجلدول رقم  :1خ�صائ�ص خمتارة للدرا�سات التي تقارن بني العالج با�ستخدام العقاقري امل�ضادة لالكتئاب وو�سائل العالج
املتحدة مع العالج النف�سي والعقاقري
الدرا�سة
�شارب و�آخرون ()71
�سريي و�آخرون ()72
�سبينهوفن و�آخرون ()73
تينيجي و�آخرون ()74
ثومب�سون و�آخرون ()75
فان ابيلدورن و�آخرون ()76
وي�سمان و�آخرون ()77
ويبورج& داهل ()78
وايلز و�آخرون ()79

اال�ضطراب
PAN
MDD
PAN
OCD
MDD
PAN
MDD
PAN
مزاج

العالج النف�سي
CBT
�أخرى
CBT
BT
CBT
CBT
IPT
DYN
CBT

العالج
SSRI
�/Protأخرى
SSRI
�/Protأخرى
TCA
�/Protأخرى
TCA
TCA
�/Protأخرى

Ncom
29
21
20
34
36
36
23
20
11

Nmed
29
24
19
46
33
37
20
20
++++

اجلودة*
---++-+--++-+--++++
-+-++++
�أوروبا

البلد
�أوروبا
الواليات املتحدة
�أوروبا
�أوروبا
الواليات املتحدة
�أوروبا
الواليات املتحدة
�أوروبا

*هناك عالمة �إيجابية �أو �سلبية لأربعة من فئات اجلودة :ت�سل�سل التوزيع و�إخفاء �أمر التوزيع عن احلاالت وتعمية املقيمني والتحاليل التي ت�ستهدف العالج.
 -BTالعالج ال�سلوكي -CBT ,العالج ال�سلوكي املعريف -DYN ,العالج النف�سي الديناميكي -DYS ,ا�ضطرابات االكتئاب اخلفيفة -GAD ,ا�ضطرابات القلق العام -IPT
العالج النف�سي بني االفراد -MAOI ,مثبط اك�سيديز �أحادي الأميني -MDD ,ا�ضطرابات اكتئاب حادة( MOOd ,مزاج) – ا�ضطرابات مزاجية خمتلطة -Ncom ,عدد املر�ضى
الذين يتلقون و�سائل العالج املتحدة -Nmed ,عدد املر�ضى الذين يتلقون العالج بالعقاقري -OCD ,الو�سوا�س القهري -PAN ,ا�ضطرابات القلق مب�صاحبة رهاب اخلالء �أو
بدونه�/Prot ,أخرى -عقاقري �أخرى م�ضادة لالكتئاب �أو و�سائل عالج ذات بروتوكول مع عقاقري م�ضادة لالكتئاب -PST ,عالج حل امل�شكالت -PTSD ,ا�ضطرابات كرب ما بعد
ال�صدمة -SAD ,ا�ضطراب الرهاب االجتماعي -SNRI ,مثبط امت�صا�ص النورابينيفرين ال�سريوتونني -SSRI ,مثبط �أمت�صا�ص ال�سريوتونني املُختار -TCA ,العقاقري امل�ضادة
لالكتئاب ثالثية احللقات

ت�أثريات و�سائل العالج املتحدة باملقابل مع العقاقري امل�ضادة
لالكتئاب وحدها
لقد كان حجم الت�أثري املتو�سط ال�شامل الذي ي�شري �إلى االختالف بني
العالج بالعقاقري وحدها وو�سائل العالج التي جتمع بني العقاقري والعالج
النف�سي يف االختبارات ال�سابقة للأثنني وخم�سني درا�سة ,كان 0,43
( )0.56-CI:0.3 95%وكان هذا ل�صالح و�سائل العالج املتحدة .يت�شابه
هذا االمر مع الـ  NNTالذي يبلغ  ,4,20وتراوحت ن�سبة التجان�س من
املعتدل �إلى العايل ( .)73-I2=64, 95% CI:52وبعد ا�ستبعاد احتمال
ثالثة قيم متطرفة ذات حجم ت�أثري بالغ (� ,g>1.5أنظر اجلدول رقم ,)2
�أ�صبح حجم الت�أثري �أ�صغر �إل��ى حد ما (-g=0.37:95% CI:0.27
� ,)NNT=4.85;0.47إال �أنه قد تقل�صت ن�سبة التجان�س و�صوال �إلى
امل�ستوى املعتدل ( .)I2=48مُيكنك �أن جتد نتائج هذه التحاليل يف اجلدول
رقم  ,2و�ستجد تخطيطً ا للدرا�سات و�أحجام ت�أثريها يف ال�صورة رقم .2
ولبع�ض اال�ضطرابات املعينة ,وجدنا دليل ب�أن و�سائل العالج املتحدة
�أكرث فاعلية من العالج بالعقاقري وحده ,وذلك يف حاالت االكتئاب ال�شديدة
( )NNT=4.20;0.57-g=0.43;95% CI:0.29وحاالت ا�ضطرابات
القلق ( )NNT=3.36 ;0.82-g=0.54;95% CI:0.25وحاالت
الو�سوا�س القهري (.)NNT=2.63 ;1.25-g=0.70; 95% CI:0.14
أي�ضا بع�ض العالمات التي تقول ب�أن و�سائل العالج املتحدة قد
وجدنا � ً
تكون �أكرث فاعلية من العالج بالعقاقري وحده ,وذلك يف حاالت الـ SAD
 ,)NNT=5.56 ;0.71-(g=0.32; 95% CI:-0.01بالرغم من
�أنه مل يكن بالأمر الهام ( .)p<0.1كان هناك القليل من الدالئل حول
ا�ضطرابات االكتئاب اخلفيف والـ  PTSDوالـ .GAD
لقد �أ���ش��ارت الدرا�سات التي قامت على قمع التخطيط و�إج���راءات
التقلي�ص والت�سديد اخلا�صة بدوفال وتوييدي� ,إلى وجود خطر التحيز يف
الن�رش .وبعد تعديل هذا الأمر� ,أنخف�ض متو�سط حجم الت�أثري ال�شامل من
� )g=0.43 (NNT=4.20إلى ;0.43-g=0.29 (95% CI:0.15
58
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 NNT=6.17وقد كان عدد الدرا�سات املن�سوبة �إليها هو  .(10لقد �أ�شار
حتيز محُ تمل يف الن�رش
� ً
أي�ضا اختبار االعرتا�ض اخلا�ص بايجري� ,إلى وجود ّ
(االعرتا�ض1,33 :؛ .)p<0.01 ;2.42-CI:0.24 95%
مل جند �أي دليل يقول ب�أن و�سائل العالج املتحدة ت�ؤدي �إلى معدل �أقل
يف ن�سب االنقطاع عن العالج ,باملقارنة مع العالج بالعقاقري وحدها� .إن
الـ  RRاخلا�صة باالنقطاع عن العالج يف اخلم�سة وثالثون درا�سة التي
�أُقر فيها بوجود حاالت انقطاع عن العالج ,هي RR = 0,99 (95%
.)50-I2=24; 95% CI:0 ;1.03-CI:0.95
تدل حتاليل املجموعات الفرعية على عدم وجود �أي اختالفات ُتذكر
أي�ضا بني
بني �أحجام ت�أثري ا�ضطرابات االكتئاب وا�ضطرابات القلق ,و� ً
ا�ضطرابات االكتئاب املختلفة (بينما ن�ستبعد ا�ضطرابات القلق) وكذلك
أي�ضا بني ا�ضطرابات القلق املختلفة (بينما ن�ستبعد ا�ضطرابات االكتئاب)
� ً
أي�ضا �أي دليل ب�أنه تختلف �أحجام الت�أثري بح�سب
�
جند
مل
.)2
رقم
(اجلدول
ً
نوع العالج ( SSRIوالـ  ,TCAوغريها من احلاالت ذات الربوتوكوالت)
واملجموعات امل�ستهدفة (البالغني ب�صفة عامة �أو جمموعة م�ستهدفة
�أكرث حتدي ًدا) �أو �أ�شكال العالج النف�سي (فردي �أو جمموعات) ونوع العالج
(� CBTأو � IPTأو غريها)و وعدد جل�سات العالج (9-5؛ 12-10؛ -13
18؛ > )19وجودة الدرا�سات (التوافق مع ثالثة معايري �أو �أربعة باملقابل
اجتاها ()p<0.1
مع التوافق مع �أقل من ثالثة معايري)� ,إال �أننا قد وجدنا
ً
ي�شري �إلى �أن حجم الت�أثري قد يكون �أعلى يف العينات ال�رسيرية (,)g=0.49
هذا باملقارنة مع العينات التي ا�شتمات على مر�ضى مت تعيينهم من جانب
املجتمع (.)g=0.27
لقد در�سنا ما �إذا كان �أ�سا�س ال�شدة مرتبطً ا بالنتائج يف الع�رشين درا�سة
التي قامت على ا�ضطرابات االكتئاب .وقد كان متو�سط �أ�سا�س ال�شدة ,بح�سب
مقيا�س تقييم االكتئاب اخلا�ص بهاميلون ( )HAM-Dمعتدال يف �ستة
ع�رش درا�سة من الع�رشين (جمموع  ,)24-18و�شديد يف ثالثة درا�سات
(جمموع > ,)24ومتو�سط يف درا�سة واحدة (جمموع< .)80( )18لكن مل
جند يف التحليل التلوي الرتاجعي �أي دالئل تقول ب�أن حجم ت�أثري االختالف

اجلدول رقم  :2ت�أثريات و�سائل العالج املتحدة ال�ضطرابات االكتئاب والقلق لدى البالغني ,باملقارنة مع العالج با�ستخدام العقاقري
امل�ضادة لالكتئاب وحدها
ا�ضطرابات االكتئاب والقلق
احتمالية القيم املتطرفة املُ�ستبعدة
()g>1.5
ا�ضطرابات االكتئاب
اكتئاب �شديد
اكتئاب خفيف
ا�ضطرابات االكتئاب املختلطة
ا�ضطرابات القلق
ا�ضطراب الهلع
OCD
SAD
PTSD
GAD
حتاليل املجموعات الفرعية
العالج

التوظيف
املجموعات امل�ستهدفة
نوع العالج

عدد اجلل�سات

�شكل العالج
جمموع اجلودة

SSRI
TCA
�أخرى/بروتوكول
عينات �رسيرية
املجتمع
البالغني ب�صفة عامة
جمموعات معينة
CBT
IPT
�أخرى
5-9
10-12
13-18
>19
فردي
جمموعة
<3
� 3أو 4

Ncom
52

g
0,43

95% CI
0,31-0,56

I2
64

95% CI
52-73

49

0,37

0,27-0,47

48

28-63

32
23
5
5
21
10
4
4
2
1

0,41
0,43
0,20
0,56
0,47
0,54
0,70
0,32
0,31
0,51-

0,28-0,54
0,29-0,57
0,21-0,600,12-0,99
0,23-0,71
0,25-0,82
0,14-1,25
0,01-0,710,39-1,001,42-0,40-

50
30
�صفر
73
75
82
67
65
�صفر
-

25-67
0-58
0-79
32-89
61-84
68-90
5-89
0-88
-

22
13
17
32
16
43
9
33
9
10
11
16
18
7
42
9
32
20

0,34
0,46
0,51
0,49
0,28
0,44
0,41
0,51
0,24
0,37
0,67
0,24
0,47
0,41
0,46
0,29
0,49
0,35

0,15-0,53
0,22-0,71
0,31-0,72
0,34-0,64
0,08-0,47
0,30-0,57
0,12-0,71
0,35-0,66
0,05-0530,09-0,064
0,40-0,93
0,03-4,46
0,26-0,67
0,06-0,76
0,32-0,59
0,02-0,600,33-0,66
0,16-0,54

76
9
41
63
45
65
64
70
32
10
86
48
4
33
68
40
62
67

63-84
0-47
0-67
46-75
2-70
51-74
27-83
58-79
0-69
0-50
76-91
8-71
0-52
0-72
55-76
0-73
44-74
47-79

p
0,81

NNT
4,20
4,85

0,17

4,39
4,20
8,93
3,25
3,85
3,36
2,63
5,56
5,75
()3,55

0,45

5,26
3,91
3,55
3,68
6,41
4,10
4,39
3,55
7,46
4,85
2,75
7,46
3,85
4,39
3,91
6,17
3,68
5,10

0,66

0,09
0,89
0,20

0,10

0,35
0,23

 -CBTالعالج ال�سلوكي املعريف -GAD ,ا�ضطرابات القلق العام -IPT ,العالج النف�سي بني اال�شخا�ص -Ncomp ,عدد املقارنات -NNT ,العدد الذى يحتاج �إلى عالج,
 -OCDا�ضطرابات الو�سوا�س القهري -PTSD ,ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة -SAD ,ا�ضطراب الرهاب االجتماعي -SNRI ,مثبطات امت�صا�ص النورابينفرين ال�سريوتونني,
 -TCAالعقاقري امل�ضادة لالكتئاب ثالثية احللقات

بني و�سائل العالج بالعقاقري والعالج املجتمع ,ترتبط بال�شدة اال�سا�سية يف
حاالت االكتئاب (معدل انحدار0,007 :؛ ;0.038-CI:-0.022 95%
.)p=0.63

و�سائل العالج املتحدة باملقارنة مع و�سائل العالج البديلة

مُيكن مقارنة و�سائل العالج املتحدة مبجموعات �ضوابط حبوب
العقاقري البديلة ,وذلك يف  11درا�سة من �أ�صل  .53لقد ا�شتملت كل هذه
أي�ضا على ح��االت العالج النف�سي وح��ده (مب�صاحبة حبوب
الدرا�سات � ً
أي�ضا حاالت العالج با�ستخدام العقاقري وحدها.
العقاقري البديلة �أو ال) ,و� ً

ي�سمح لنا هذا الأمر بح�ساب �أحجام الت�أثري التي ت�شري �إلى االختالف بني
أي�ضا بني العالج النف�سي (مب�صاحبة
العالج بالعقاقري والعالج البديل و� ً
أي�ضا بني و�سائل العالج
حبوب العالج البديل �أو ال) والعالج البديل ,وكذلك � ً
املتحدة والعالج البديل .مُيكننا �أن نق ّدر با�ستخدام �أحجام الت�أثري هذه
مدى �إ�سهام العالج بالعقاقري والعالج النف�سي يف ت�أثريات و�سائل العالج
املتحدة.
وجتد نتائج التحاليل هذه يف اجلدول رقم 3؛ فت�أثريات و�سائل العالج
املتحدة ,باملقارنة مع العالج البديل� ,أكرب (-g=0.74; 95% CI:0.48
� ,)NNT=2.50;1.01أما ن�سبة التجان�س فترتاوح بني العايل واملتو�سط
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الدرا�سة

ازهار ()28
بارلو و�أخرون ()29
بيالك و�آخرون ()30
بيلينو و�آخرون ()31
بريجري و�آخرون ()32
بالكبورن و�آخرون ()33
بالنكو و�آخرون ()34
بلوم و�آخرون ()35
بلومهوف و�آخرون ()36
براوين و�أخرون ()37
بورناند و�آخرون ()38
كريت�س-كري�ستوفر و�آخرون ()39
دافيد�سون ()40
دي جونغي و�آخرون ()41
دي ميلو و�آخرون ()42
دوزوي�س ()43
فينكينزيلري و�آخرون ()44
فوا و�آخرون ()45
هوتزينجري ()46
هيلري�ستني و�آخرون ()47
هولون و�آخرون ()48
ها�سيو و�آخرون ()49
كيلري و�آخرون ()50
كينج و�آخرون ()51
كوزيخي و�آخرون ()52
لي�سبريان�سي و�آخرون ()53
لويرخ و�آخرون ()54
لينخ و�آخرون ()55
ماكا�سكيل& ماكا�سكيل و�آخرون ()56
ماينا و�آخرون ()57
ماركويتز و�آخرون ()58
مي�رسي وىخرون ()59
ميت�شيل و�آخرون ()60
موريف و�آخرون ()61
مينور�س-والي�س و�آخرون ()62
نعيم و�آخرون ()63
اوتو و�آخرون ()64
برا�سكو و�آخرون ()65
رافيندرام و�آخرون ()66
رينولد و�آخرون ()67
روثباوم و�آخرون ()68
�شام�سي و�آخرون ()69
�شاريه و�آخرون ()70
�شارب و�آخرون ()71
�ش�رسي و�آخرون ()72
�سبينهوفن و�آخرون ()73
تينيجي و�آخرون ()74
ثومب�سون و�آخرون ()75
فان ابيلدورن و�آخرون ()76
واي�سمان و�آخرون ()77
ويبورج& داهل ()78
وايلز و�آخرون ()79

4,06
0,22
0,04
0,90
0,310,71
0,74
0,26
0,12
0,070,11
0,510,090,55
0,48
0,35
0,120,93
0,33
0,52
0,38
0,34
0,50
0,59
0,61
0,13
0,95
0,25
1,30
0,21
0,04
0.031,16
0,30
0,03
1,36
0,62
0,65
0,38
0,30
0,19
0,83
2,17
0,26
0,68
0,130,44
0,41
0,35
094
0,78
1,82

g

95% CI

2,89-5,22
0,10-0,550,81-0,890,91-1,61
1,05-0,430,05-1,460,25-1,23
0,23-0,750,16-0,400,32-0,180,35-0,571,14-0,120,52-0,350,24-0,86
0,31-1,270.25-0,950,68-0,450,33-1,54
0,20-0,860,41-1,450,09-0,860,21-0,890,31-0,68
0,03-1,15
0,08-1,14
0,20-0,460,21-1,69
0,51-1,000,32-2,29
0,32-0,740,54-0,620,71-0,660,74-1,59
0,27-0,870,43-0,490,63-2,09
0,54-1,770,04-1,26
0,28-1,040,42-1,010,29-0,670,38-1,28
0,80-3,55
0,45-0,970,00-1,35
0,75-0,480,01-0,890,07-0,880,11-0,800,01-1,87
0,15-1,42
0,21-3,43

95%CI/ g

macotherapy compared to combined treatment with pharmacotherapy
اخلا�صةand
psychotherapy
’(Hedges
بهيدج).
النف�سى (الـg
ال�صورة رقم  :2ت�أثري العالج بالعقاقري باملقارنة مع و�سائل العالج املتحدة بني العقاقري )gوالعالج

( .)82-I2=65; 95% CI:33لقد كان حجم ت�أثري العالج بالعقاقري يف

جدول رقم  :3مقارنة مبا�رشة بني العالج النف�سي والعالج بالعقاقري

Table 3 Direct comparisons between psychotherapy, pharmacoere in three studies
والدوائي>24),
(scoreالبديل
والعالج
الإحدى ع�رش درا�سة هذه ,وباملقارنة مع العالج البديل g=0.35 (95% ,والعالج الذي يجمع بني العالج النف�سي
therapy, combined psychotherapy and pharmacotherapy, and
<18) (80). In a meta-regression
placeboلهيدج)
in ganxietyالتابعة
واالكتئاب (الـ
يف ا�ضطرابات القلق
� ,)0.49-CI:0.21أما حجم ت�أثري العالج النف�سي باملقارنة مع العالج )and depressive disorders (Hedges’ g
indication that the effect size of
البديل .)0.64-g=0.37 (95% CI: 0.11 ,يقرتح هذا الأمر �أن ت�أثريات
95% treatCI I2 95% CI
g Ncomp
cotherapy andNNT
combined
Ncomp
g
95% CI
I2 95% CI NNT
العالج النف�سي وت���أث�يرات العالج بالعقاقري ال يعتمدون على بع�ضهم العالج املتحد
baseline severity
2,50of depression
33-82 65 Combined
0,48-1,01
باملقابل 0,74 11 11 0.74
vs. placebo
0.48-1.01
مع 65
للعالج 33-82
البع�ض ,بل ي�شارك كل منهما بحوايل  50%من حجم الت�أثري العام 2.50
العالج البديل
2-0.038; p 5 0.63).
العالج بالعقاقري باملقابل
4,85 0-72 43 Pharmacotherapy
0,12-0,63 vs.0,37 11 11 0.37
0.12-0.63 43
املتحدة 0-72
املتحد .ت�ساعد �أحجام ت�أثري العقاقري باملقارنة مع و�سائل العالج 4.85
مع العالج البديل
combined
باملقابل
( g=0.37يف هذه العينة) يف ا�ستقالل ت�أثريات النوعني من العالج ,وكذلك العالج بالعقاقري
� 0,21-0,49 0,35 11صفر 5,10 0-60
العالج البديل
Pharmacotherapy vs.
11
0.35 0.21-0.49
0-60مع 0
5.10
s placebo
� ً
أي�ضا �أحجام ت�أثري العالج النف�سي باملقارنة مع و�سائل العالج املتحدة العالج النف�سي باملقابل
4,72 8-76 53 placebo
0,16-0,59 0,38 11
مع العالج املتحد
(.)g=0.38
 53النف�سي
 8-76 4.72العالج
0.16-0.59
4,85 41-83
باملقابل0,11-0,64vs. 0,37 11 11 0.38
he combined treatment
could be68 Psychotherapy
مع العالج البديل
combined
ontrol group. All of these studies
 -Ncompعدد املقارنات -NNT ,العدد الذي يحتاج �إلى عالج
Psychotherapy vs.
11
0.37 0.11-0.64 68 41-83
4.85
y-only condition (with or without
placebo
harmacotherapy-only condition.
 60املجلة العاملية للطب النفسي
e the effect sizes indicating the Ncomp - number of comparisons, NNT – number needed to treat
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اجلدول رقم  :4ت�أثريات فرتات املتابعة املط ّولة يف الدرا�سات املت�ضمنة :تعريفات النتيجة الإيجابية واخلطر ا ُملحتمل املرتبط بكل نتيجة
النتيجة

الدرا�سة

RR

املتابعة (ال�شهور)

95% CI

بارلو و�آخرون ()29

ا�ستجابة لـ CGI

6-8

1,52

1,07-2,16

بارلو و�آخرون ()29

ا�ستجابة لـ CGI

9-12

1,39

0,75-2,58

بارلو و�آخرون ()29

ا�ستجابة لـ PDSS

6-8

1,52

1,07-2,16

بارلو و�آخرون ()29

ا�ستجابة لـ PDSS

9-12

1,31

0,96-2,45

بيالك و�آخرون ()30

< 10على الـ BDI+HAMD

6-8

1,30

0,53-3,16

بالنكو و�آخرون ()34

�إعفاء

3-5

2,07

1,08-3,96

بالنكو و�آخرون ()34

ا�ستجابة

3-5

1,61

1,09-2,37

هوتزينجر و�آخرون ()46

ا�ستجابة

9-12

1,91

1,07-3,39

هيلري�ستني و�آخرون ()47

�إعفاء

3-5

0,62

0,23-1,66

هيلري�ستني و�آخرون ()47

ا�ستجابة

3-5

1,53

0,74-0,14

هولون و�آخرون ()48

ال انتكا�سة

9-12

1,87

0,99-3,52

هولون و�آخرون ()48

ال انتكا�سة

13-24

1,73

0,90-3,32

كيلري و�آخرون ()50

ال انتكا�سة

3-5

1,01

0,95-1,08

لوريخ و�آخرون ()54
لوريخ و�آخرون ()54

FQ<10
>FQ
50%تقدم
BDI<9

6-8

1,17

0,79-1,74

6-8

1,17

0,79-1,74

6-8

1,29

0,43-3,88

لينوخ و�آخرون ()55

HAMD<7

6-8

2,35

1,07-5,16

ماينا و�آخرون ()57

جناح الـ CGI

6-8

1,55

0,62-3,86

ماينا و�آخرون ()57

ا�ستجابة لـ HAMD

6-8

1,16

0,47-2,86

ماينا و�آخرون ()57

ا�ستجابة لـ YBOCS

6-8

0,77

0,38-1,58

ميت�شيل و�آخرون ()60

HAMD<9

3-5

2,08

1,13-3,82

ميت�شيل و�آخرون ()60

HAMD<9

9-12

1,76

1,01-3,08

لينوخ و�آخرون ()55

ميت�شيل و�آخرون ()60

HAMD<9

13-24

1,42

0,91-2,23

موريف و�آخرون ()61

ال انتكا�سة

9-12

1,71

0,61-4,80

مينور�س-والي�س و�آخرون ()62

تعافى

9-12

1,18

0,81-1,73

برا�سكو و�آخرون ()65

ال انتكا�سة

3-5

1,62

0,89-2,95

برا�سكو و�آخرون ()65

ال انتكا�سة

9-12

2,16

0,81-5,77

برا�سكو و�آخرون ()65

ال انتكا�سة

13-24

1,94

0,71-5,31

رينولد و�آخرون ()67

ال انتكا�سة

3-5

9,58

2,09-43,94

�شارب و�آخرون ()71

 :FQ-AGتغيريات �رسيرية هامة

6-8

1,60

0,88-2,91

�شارب و�آخرون ()71

 :HAMAتغيريات �رسيرية هامة

6-8

1,64

0,95-2,82

�شارب و�آخرون ()71

 :SRTتغيريات �رسيرية هامة

6-8

2,50

0,88-7,07

فان ابيلدورن و�آخرون ()76

�إعفاء

6-8

1,48

0,63-3,47

فان ابيلدورن و�آخرون ()76

�إعفاء

9-12

1,93

0,87-4,27

ويلبورج& داهل ()78

ال انتكا�سة DSM

9-12

3,20

1,45-7,05

ويلبورج& داهل ()78

�إعفاء

9-12

3,20

1,45-7,05

 -BDIمقيا�س بك لالكتئاب -CGI ,ال�صورة ال�رسيرية العاملية -FQ ,ا�ستبيان اخلوف -FQ-AG ,ا�ستبيان اخلوف – املقيا�س الفرعي لرهاب اخلالء -HAMA ,مقيا�س
تقييم القلق التابع لهاميلتون -HAMD ,مقيا�س تقييم االكتئاب التابع لهاميلتون -PDSS ,مقيا�س ت�صوير اكتئاب ما بعد الوالدة -RR ,خطر ن�سبي -SRT ,مقيا�س تقييم
االعرا�ض التابع لكيلنري و�شيفيلد -YBOCS ,مقيا�س بيل براون للو�سوا�س القهري
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اجل��دول رق��م  :5ت���أث�يرات طويلة امل��دى لو�سائل العالج املتحدة
ال�ضطرابات القلق واالكتئاب ,باملقارنة مع العالج بالعقاقري وحدها:
خطر ن�سبي لوجود نتيجة �إيجابية
95%
CI

N

RR

95% CI

I2

� 3-5أ�شهر من
بعد نهاية العالج

6

1,60

1,03-2,48

3,41 43-89 75

� 6-8أ�شهر من
بعد نهاية العالج

7

1,40

1,13-1,73

�صفر 0-71

6,90

� 9-12أ�شهر من
بعد نهاية العالج

1,51 10

1,25-1,84

0,56 13

4,52

1,49

1,12-1,98

�صفر 0-85

4,35

� 13-24أ�شهر من
بعد نهاية العالج

4

NNT

نتائج جمتمعة
طويلة الأمد
 -Ncompعدد املقارنات -NNT ,العدد الذي يحتاج �إلى عالج
1,48 19

1,23-1,78

4,29 25-73 55

اختالفات طويلة الأمد بني العالج بالعقاقري وو�سائل العالج املتحدة
لقد كان هناك تقارير عن وجود اختالفات طويلة االمد بني العالج
بالعقاقري وو�سائل العالج املتحدة ,وذلك يف ت�سعة ع�رش درا�سة ,مع فرتات
�شهرا .ولأن طريقة تعريف
متابعة ترتاوح بني الثالثة �أ�شهر وحتى ً 24
النتائج الإيجابية تختلف من درا�سة لأخرى ,قدمنا تقارير عن تعريف
النتائج االيجابية يف كل نقطة متابعة ,وذلك يف اجلدول رقم .4
وقد كان الـ  RRلكل النتائج الإيجابية لكل فرتات املتابعة م ًعا ,هو
 )NNT=4.29 ;1.78-CI:1.23 95%( 1,48وتراوحت من =RR
� 1,40إلى � NNTs: 3,41( 1,51إلى  )6,90لكل فرتات املتابعة الأربعة
التي قمنا بتحديدها .وقد كانت و�سائل العالج املتحدة يف كل فرتات املتابعة
الأربعة� ,أكرث فاعلية من العالج بالعقاقري وحدها (اجلدول رقم .)5

اخلامتة
لقد وجدنا يف التحليل التلوي هذا دليل قوي يقول ب�أن و�سائل العالج
التي جتمع بني العالج النف�سي والعقاقري امل�ضادة لالكتئاب� ,أكرث فاعلية
من العالج بالعقاقري امل�ضادة لالكتئاب وحدها .وقد كان هذا االختالف
بالأمر الوا�ضح يف ح��االت االكتئاب ال�شديدة وا�ضطرابات الهلع والـ
تفوق ت�أثري الـ � ,SADإال �أننا مل جند دليل
 ,OCDبينما قد �أكد االجتاه ّ
كايف لوجود اختالف كبري يف حاالت االكتئاب اخلفيف والـ  PTSDوالـ
أي�ضا قلة
 ,GADلكن قد يكون هذا الأمر ب�سبب عدد الدرا�سات ال�صغري و� ً
القوة الإح�صائية لهذه اال�ضطرابات .لقد ظل الت�أثري الفائق لو�سائل العالج
املتحدة كبري ,وذلك يف خالل عام �أو عامني من املتابعة.
لقد وجدنا �أنه قد يكون هناك �إفراط يف تقدير الت�أثري الفائق لو�سائل
العالج املتحدة ,وذلك من جانب �أنحياز الن�رش ,وهو الأمر الذي يتما�شى مع
أي�ضا العالج
الأبحاث ال�سابقة التي قامت على العالج بالعقاقري ( )81و� ً
النف�سي ( ,)82مما ُيظهر دليل على انحياز الن�رش يف كِ ال املجالني ,لكن
تفوق و�سائل العالج املتحدة
وحتى بعد تعديل �أمر ّ
حتيز الن�رش هذا ,كان ّ
عايل ب�صورة كبرية.
أي�ضا بع�ض الدالئل ب���أن االختالف بني العالج بالعقاقري
وجدنا � ً
وو�سائل العالج املتحدة ,عايل ب�صورة كبرية يف العينات ال�رسيرية ,هذا
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باملقارنة مع العينات التي مت تعيينها (جزئ ًيا) من املجتمع .وبالرغم من
كبريا ب�صورة هام�شية (� ,)p<0.1إال �أنه ال يقرتح
�أن هذا االختالف كان ً
�أن املر�ضى الذين ي�سعون للح�صول على عالج قد ينتفعوا ب�شكل �أكرب من
و�سائل العالج املتحدة� ,أكرث من الأفراد الذين قام املجتمع بتعيينهم.
مل يتمكن البحث حتى الآن من الإجابة على ال�س�ؤال الذي يدور حول
�إلى �أي مدى مُيكن �أن ُتقارن ت�أثريات و�سائل العالج املتحدة بحبوب العالج
البديل وحدها .لقد وجدنا دالئل ب�أن ت�أثريات و�سائل العالج املتحدة,
باملقارنة مع العالج البديل وح��ده� ,أك�بر مرتني من ت���أث�يرات العالج
بالعقاقري باملقارنة مع العالج البديل وحده.
�إال �أننا مل ن�ؤكد حتى الآن ما �إذا كانت ت�أثريات العالج بالعقاقري
وت�أثريات العالج النف�سي مكملني لبع�ضهما البع�ض ,وما �إذا كان لديهم
ت�أثريات م�ستقلة عن بع�ضهما البع�ض� ,أو ما �إذا كانت و�سائل العالج املتحدة
ت�ؤدي �إلى ت�أثريات �أعلى من جمموع و�سيلتي العالج وحدهما (.)83,84
تدل الدرا�سة الراهنة �أن ت�أثريات العالج النف�سي والعالج بالعقاقري قد تكون
م�ستقلة عن بع�ضهم البع�ض ب�صورة كبرية ,بل وملحقة ببع�ضهم البع�ض,
وال يتداخلون يف بع�ضهم البع�ض ,و ُي�شارك كل منهما بالت�ساوي يف حجم
العالج املتحد.
ومن وجهة نظر �رسيرية ,تقرتح هذه املقالة �أنه البد من ا�ستخدام
و�سائل العالج املتحدة ب�صورة �أك�ثر مع املر�ضى مما هو يحدث يف
عالجا
الوقت احلايل يف املمار�سات ال�رسيرية؛ فيتلقى �أغلب املر�ضى �إما
ً
عالجا متح ًدا.
عالجا نف�س ًيا ( ,)16,17ويتلقى الأقلية منهم
بالعقاقري �أو
ً
ً
ُيقدم العالج املتحد ب�صورة خا�صة يف احلاالت ال�شديدة واملزمنة .وتقرتح
البيانات خا�صتنا �أن الت�أثريات الفائقة لو�سائل العالج املتحدة ال ترتبط
بعامل ال�شدة الأ�سا�سي ,على الأقل يف حاالت االكتئاب .ولأنه تبدو ت�أثريات
و�سيلتي العالج م�ستقلة ب�صورة كبرية عن بع�ضهما البع�ض� ,إال �أنه قد تكون
و�سائل العالج املتحدة بالأمر النافع يف احلاالت الأقل �شدة.
لدى هذه الدرا�سات بع�ض املحدوديات؛ �أوال ال مُيكن تعمية مقارنات
العالج بالعقاقري لو�سائل العالج املتحدة ,وقد يكون هذا الأمر وراء االنحياز
حتيز يف العينات ب�إمكانه �أن يحد من هذه
يف النتائج .ثان ًيا ,قد يكون هناك ّ
االكت�شافات ,وذلك لأنه قد ال يكون املر�ضى الذين يرف�ضوا �أخذ العقاقري
امل�ضادة لالكتئاب يرغبون يف الدخول يف جتارب .ثالثُا ,لقد اكت�شفنا
م�ستويات هامة من التجان�س بني الدرا�سات ,والذي ال مُيكن تو�ضيحه
وب�صورة كاملة من جانب تو�سط حتاليل ما .من املحدوديات الأخرى
هي العدد ال�صغري ن�سب ًيا من الدرا�سات امل�شتملة لبع�ض اال�ضطرابات� .أما
املحدودية الأخرية فهي �أننا قد اعتربنا العالج النف�سي والعالج بالعقاقري
مبثابة و�سائل عالج مت�آلفة ,بينما يف حقيقة االمر قد مت ا�ستخدام العديد
من و�سائل العالج املختلفة يف الدرا�سات املُ�شتملة.
يف اخلال�صة ,لقد وجدت الدرا�سة الراهنة ت�أثريات فائقة لو�سائل العالج
املتحدة �أكرث من العالج بالعقاقري وحده ,وهذه بالأمر الهام والذي ي�ستمر
�إلى ما ي�صل �إلى عامني من بعد العالج .وبالتايل فتدعم هذه النتائج ا�ستخدام
و�سائل العالج املتحدة لال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة ,وذلك بدال من العالج
الأحادي با�ستخدام و�سيلة عالج ذات ت�أثري نف�سي وبدون عالج نف�سي.
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In depression, the ability to experience daily life positive affect predicts recovery and reduces relapse rates. Interventions based on the experiالتدخالت التي
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ومن �أ�شكال التقدم اجلديدة واملثرية هو ا�ستخدام الت�سجيل الذاتي
لأحداث احلياة اليومية با�ستخدام الـ  ESM-Iمع مر�ضى االكتئاب ,وذلك
للح�صول على ب�صرية يف النماذج ال�شخ�صية للت�أثريات الإيجابية وال�سياق
الذي ُتخترب فيه .لقد �أظهرت العديد من الدرا�سات احلديثة ()19-16
مدى �أهمية نظام املكافئة واخلربات ذات الت�أثري االيجابي ,يف الرجوع
عن االكتئاب .وقد �أت�ضح �أن الت�أثريات الإيجابية ب�صفة خا�صة – �أكرث
من الت�أثريات ال�سلبية نظرياتها – بالأمر احليوي وال�رضوري يف التكهن
بالتعايف من االكتئاب ( .)23-20بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد �أظهرت جتربة
ع�شوائية محُ كمة حديثة �أن توزيع املر�ضى على التدخل الذي زاد من خربات
احلياة ذات الت�أثري الإيجابي ,يرتبط بانخفا�ض كبري يف اعرا�ض االكتئاب
( ,)22وبالتايل ف�أن اخلطوة التالية يف عالج االكتئاب هو اختبار ما �إذا
كان مُيكن ا�ستخدام املراقبة الذاتية كتدخل لزيادة التب�صرّ يف النماذج
الذاتية ذات الت�أثري الإيجابي .قد ُت�ساعد التقارير الذاتية التي تركز على
الت�أثريات الإيجابية و�سياقاتها ,كِ ال من املري�ض ومقدم العناية املحرتف
يف عملية البحث على فر�ص متاحة لزيادة خربة هذا الت�أثري ,وبالتايل
مُيكّن �أمر التعايف من االكتئاب.
نهجا جدي ًدا
وبالرغم من �أن اجلدل ال�سابق يقرتح �أن الـ  ESM-Iميثل ً
ذات احتمالية تطوير و�سائل العالج يف مراكز ال�صحة النف�سية� ,إال �أنه البد
أي�ضا احتياج
من اعتبار اجلدوى االقت�صادية وتف�ضيالت املري�ض .هناك � ً
�إلى معرفة كيف يخترب املر�ضى هذا الإج��راء ,وما �إذا كانوا يقدرون بل
ويرغبون يف امل�شاركة.
وبالتايل ف�أن الهدف من هذه الدرا�سة احلالية هي درا�سة  1-ما �إذا
كان مُيكن ا�ستخدام التقارير الذاتية امل�أخوذة من الـ  ESMكو�سيلة عالج
�إ�ضافية وفعالة لأعرا�ض االكتئاب املُ�صممة لزيادة م�صادر املر�ضى
باعتبار خربات الت�أثري االيجابي ,وذلك باالحتاد مع العقاقري امل�ضادة
لالكتئاب,و 2-ما �إذا كان الـ ُ ESM-Iيعترب منا�س ًبا وناف ًعا للمر�ضى.
�إن هذه �أول جتربة ع�شوائية محُ كمة – على حد علمنا – ت�ستخدم الـ
 ESMكتدخل عالجي جديد يف مر�ضى االكتئاب ,مع وجود ر�ؤية لتح�سني
و�سائل العالج الذاتية.

الو�سائل
امل�شاركني والت�صميم
لقد عمل �أطباء العناية ال�صحية على التمثيل املتتايل ملر�ضى االكتئاب
اخلارجيني الذين يتوجهون �إلى مرافق الرعاية ال�صحية التي تخدم منطقة
اخلدمة الطبية يف املناطق الهولندية التابعة لأيندهوفن وما�سرتيخت ,ومت
أي�ضا تعيينهم يف الدرا�سة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد كان التعيني يف مناطق
� ً
اخلدمة الطبية هذه م�ستقال عن االت�صال مبراكز رعاية ال�صحة النف�سية,
وذلك عن طريق توزيع مل�صقات ون�رشات يف مرافق الرعاية ال�صحية
وو�سائل الإعالم املحلية ,وقد كان �أمر التعيني هذا فيما بني يناير 2010
وفرباير .2012
عاما ,وت�شخي�صات
و65
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هي:
اال�شتمال
معايري
كانت
ً
الـ  DSM-IV-TRلنوبات االكتئاب با�ستخدام النتيجة الإجمالية
احلالية التي على مقيا�س هاميلتون لتقييم االكتئاب – HDRS)( 17
 )(24والتي ت�صل �إلى  8على الأقل (�أي االنقطاع الذي يفوق الإعفاء وي�شتمل
على حاالت اكتئاب مرت�سبة) ,وتلقى عالج بالعقاقري مع مثبطات م�ضادة
لالكتئاب �أو مثبطات للحالة املزاجية ور�ؤية منا�سبة ومهارة اللغة الهولندية
وبال ت�شخي�صات حالية �أو تاريخ مر�ضي ال�ضطرابات ذهان غري وجدانية وال
نوبات هو�س خفيف �أو نوبات خمتلطة يف خالل ال�شهر املا�ضي.
لقد مت املوافقة على بروتوكول الدرا�سة من قبل جلنة االخالقيات

الطبية التابعة للمركز الطبي بجامعة ما�سرتخت ,ومت احل�صول على موافقة
ر�سمية من كل امل�شاركني ,وقد كانت الدرا�سة ُم�سجلة يف حماكم الت�سجيل
الهولندية (رقم التعريف.)NTR1974 :
لقد مت عمل جتربة ع�شوائية محُ كمة بثالثة �أ�سلحة عالجية ,فبعد القبول
املبدئ ,كان يتم توزيع املر�ضى ب�صورة ع�شوائية على املجموعة االختبارية
�أو املجموعات ال�شبة اختبارية �أو جمموعة ال�ضوابط .وبالإ�ضافة �إلى العالج
املعتاد (� ,)TAUشاركت املجموعة االختبارية يف �إجراءات ( ESMثالثة
�أيام يف الأ�سبوع وملدة تزيد عن ال�ستة �أ�سابيع) ,وذلك با�ستخدام م�ساعد
رقمي �شخ�صي .وكانت تتلقى هذه املجموعة تقارير �أ�سبوعية معيارية عن
النماذج الذاتية ذات الت�أثري الإيجابي ,وكانت ُتقدم هذه التقارير �إلى كِ ال
أي�ضا جمموعة ال�شبة
من املري�ض وطبيب ال�صحة النف�سية ,وقد �شاركت � ً
اختبارية يف �إجراء الـ ( ESMثالثة مرات يف الأ�سبوع يف مدة تزيد عن
�ستة �أ�سابيع) ,هذا بالإ�ضافة �إلى  TAUبال تقارير .لكن مل تتلقى جمموعة
ال�ضوابط �أي تدخالت �إ�ضافية يف خالل الـ .TAU
مق�سما �إلى طبقات
لقد كان التق�سيم الع�شوائي (ن�سبة التوزيع )1:1:1
ً
بح�سب مدة العقاقري امل�ضادة لالكتئاب (جديد/بديل باملقابل مع احلفاظ,
�أي تلقي عقاقري م�ضادة لالكتئاب ُمثبتة �أو عقاقري مثبتة للحالة املزاجية
ملدة �أقل من ثمانية �أ�سابيع باملقابل مع مدة �أطول من ثمانية �أ�سابيع,
وذلك قبل الدخول يف الدرا�سة) والعالج النف�سي احلايل (نعم �أو ال) .وقد
بد�أ الت�سل�سل الع�شوائي املق�سم �إلى جمموعات مكونة من �ستة (با�ستخدام
الت�سل�سل الذي بد�أ على الأنرتنت ,على موقع  )random.orgمن جانب
�أول كاتب لهذه املقالة .وقد قام م�ساعد �أبحاث م�ستقل بكتابة كود التوزيع
الع�شوائي يف �أظرف مرقمة وخمتومة ,وبعد اكتمال كل التقييمات الأ�سا�سية,
قام قائد املقابالت بتوزيع امل�شاركني على �أماكن عالج احلاالت التي
يعانوا منها ,وذلك بح�سب كود التوزيع الع�شوائي يف الأظرف املختومة
(والتي مت فتحها بح�سب الت�سل�سل) ,ومل يكن قائدي املقابالت معميني عن
توزيع العالج اخلا�ص باملر�ضى.

الإجراء
أي�ضا الإج���راءات خالل
ُتظهر ال�صورة رق��م  1تدفق امل�شاركني و� ً
التجربة .يتكون بروتوكول الدرا�سة من مقابلة تتم عرب الهاتف وفح�ص
وتقييم �أ�سا�سي (�أ�سبوع ال�صفر) ومقابالت يف مدة ت�صل �إلى �ستة �أ�سابيع
(من الأ�سبوع � 1إلى الأ�سبوع  )6وما بعد التقييم (الأ�سبوع  )7وخم�سة
تقييمات لفرتات املتابعة (يف الأ�سابيع  8و 12و 16و 20و .)32ت�صل
أ�سبوعا ,وذلك من البداية (�أ�سبوع ال�صفر)
مدة الدرا�سة ب�أكملها �إلى ً � 32
و�إلى ما بعد ذلك.
لقد بد�أت عملية التعيني عن طريق مقابلة عرب الهاتف ق�صرية الأمد,
وذلك من جانب طبيب نف�سي �أو عامل نف�سي ,وذلك ملعرفة ما �إذا كان قد مت
التوافق مع معايري اال�شتمال .ويف �أثناء الفح�ص ,يتم عمل مقابلة �رسيرية
ُمهيكلة ال�ضطرابات الـ  DSM-IVاملحور  )I (SCID-I) (25والـ
 HDRSوقائمة جرد اعرا�ض االكتئاب املكونة من  30بن ًدا ()IDS-SR
أي�ضا ا�ستبيان
 .)(26وقد مت اكتمال املقابلة  HDRSال�شبه ُمهيكلة و� ً
يقيمان عامل �شدة اعرا�ض االكتئاب ,مت
 IDSالذاتي التقرير ,وكِ الهما ّ
أي�ضا يف مرحلة
اكتمالهما عند مرحلة البداية ويف مرحلة قبل التقييم و� ً
املتابعة .كان ُي�ستخدم الـ  IDSكمقيا�س م�ستقل عن تو�ضيحات مجُ ري
املقابلة .لقد بد�أت تقييمات الـ  ESMكجزء من التقييم الأ�سا�سي (�أ�سبوع
ال�صفر) ,وذلك �أثناء فرتة التدخالت يف الأ�سابيع ال�ستة (من الأ�سبوع 1
أي�ضا يف فرتة ما بعد التقييم (الأ�سبوع  .)7وقد مت تقدير
�إلى الأ�سبوع  )6و� ً
جدوى �إجراء مقيا�س الـ  ESMومدى رغبة التقارير امل�شتقة من الـ ESM
املجلة العاملية للطب النفسي
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مري�ضا لأختبار ال�صالحية
مت تقييم 309
ً
�أ�ستبعاد185=n :
عند الفح�ص على الهاتف:
رف�ض119=n ,
ا�ستبعاد52=n ,
حاالت �أخرى=n ,
عند الفح�ص ال�شامل
11=n,7<HDRS
حاالت ذهان غري عاطفية
غياب اكتئاب الـ 14=SCID, n
فُقد قبل التوزيع الع�شوائي9=n ,

 102توزيع ع�شوائي

مري�ضا على جمموعات
توزيع 33
ً
ال�ضوابط

مري�ضا على جمموعة ال�شية
توزيع 36
ً
اختبارية
 32قد �أكملوا
�2أكملوا ب�صورة جزئية
 2قد �أن�سحبوا (درا�سة مكثفة1=n ,؛ مل
يتلقوا تقارير(1=n ,

مري�ضا على جمموعات
توزيع 33
ً
الأختبارات
 27قد �أكملوا
 3اكملوا ب�صورة جزئية
 3قد �أن�سحبوا (درا�سة مكثفة1=n ,؛ �أ�سباب
�أخرى)2=n ,

 post 30كامال
 FU 29كامال 1
 FU 27كامال 2
 FU 26كامال 3
 FU 29كامال 4
 FU 25كامال 5

 post 32كامال
 FU 33كامال 1
 FU 32كامال 2
 FU 31كامال 3
 FU 31كامال 4
 FU 39كامال 5

 post 28كامال
 FU 26كامال 1
 FU 23كامال 2
 FU 24كامال 3
 FU 26كامال 4
 FU 24كامال 5

مت حتليله 33=n

مت حتليله 36 =n

مت حتليله 33=n

Figure
1 I,Flowchart
HDRSالـthe study.
- Hamilton
Depression
Rating,17
Scale
- 17, SCID
- Structured
Interview
for DSM-IV
I Dis– تقييم
ofDSM-IVاملحور post
ال�ضطرابات
�رسيرية ُمهيكلة
 -SCIDمقابلة
االكتئاب –
هاميلتون لتقييم
Clinicalمقيا�س
-HDRS
ان�سيابي للدرا�سة.
 :1Axisخمطط
�صورة رقم
orders, post - immediate post assessment, FU - follow-up assessment

�إ�ضايف حلظي – FU ,تقييم املتابعة

بنود على
�سبعة
أ�سئلة معينة,
contextوذلك عن طريق �
andلإيجابي,
�activity.أثري ا
على الت
tive
affect
مع in
relation
to momentary
The PsyMate
was
programmed
to
emit
a
beep
10
times
per
نقاط مقيا�س ليكريت (« =1لي�س على الإطالق»وحتى  =7ج ًدا»).
day
at
random
intervals
in
each
of
ten
90-min
time
blocks
لقد مت عمل الـ  ESMبح�سب الدرا�سات ال�سابقة ( ,)29-27 ,7ومت
between
and 22.30.
each beep,
the
7.30حديثُا ,وذلك
تطويرهما
Atpalmtopاللذان مت
 participantsوالـ
 usedالـ PsyMate
ا�ستخدام
PsyMate to digitally complete a brief beep-questionnaire
للتجميع الرقمي للتقييمات اللحظية اليومية للت�أثريات االيجابية فيما
including current affect (four positive affect and six negative
)itemsأن ُي�صدر
مربجما ل
contextكان الـ
والن�شاط اللحظي.
(“dailyبال�سياق
يتعلق
ً as PsyMate
affect
well as current
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مكونة من
مدة زمنية
ع�شوائية يف
 “physicalيف فرتات
activity”,مرات يف اليوم
�صفريا ع�رشة
life
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“persons
present”,
ً and
“events”).
PsyMate
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the
عند كل �صفارة
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و .22.30ويقوم
وذلك بني 7.30
 90دقيقة,
adjectives
“cheerful”,
“satisfied”,
”“enthusiastic
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“reبا�ستخدام الـ  PsyMateليقوموا رقم ًيا ب�إكمال ا�ستبيان ال�صفارة
”laxed
affect
was indexed
by the
(22).االيجابية
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أربعة بنود للت�
احلايل (�
ي�شمل الت�أثري
adjectivesوال��ذي
املوجز,
“down”, “suspicious”, “guilty”, “irritated”, “lonely” and
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ا�شتملت
لقد
أحداث»).
ل
اجل�سدي»و«ا
احلا�رضين»والن�شاط
اليومية»و«الأفراد
scales (ranging from 15“not at all” to 75“very”).
Particiال�صفات مثل
إيجابية على
للت�أثريات ال
�إ�شارات الـ
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بع�ض were
instructed
to complete
thePsyMate
beep-questionnaire
quicklyفقد
أثريات ال�سلبية
و«مرتاح»(� .)22أما الت�
«�سعيد»و«را�ضي»و«متحم�س»
as
as possible
after the beep.
كانت مفهر�سة عن طريق ال�صفات «حمبط»و«مت�شكك»و«مذنب»و«�ساخط»
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مقيا�س ليكريت
التقييمات الذاتية على
)(IDS-SRمت تقدير
و«وحيد»و«متلهف» .وقد
Inventory
of Depressive
Symptoms
(26) were
administered.
The
HDRS
semi-structured
interview
the
andمن �سبعة نقاط (ترتاوح بني « =1لي�س على الإطالق»وحتى =7
املكون
IDS
self-report
questionnaire,
both
assessing
the
severity
of
«ج ًدا») .ومت �إر�شاد امل�شاركني لأن ُيكملوا ا�ستبيان ال�صفارة ب�رسعة كلما
depressive symptoms, were completed at baseline, at post
�سماعهم
�أمكن ا
ال�صفارةassessment and at follow-up. The.
IDS was
meaلaأمرasبعدused thatمن
أثناء كِ ال
 fromكل يوم ,وذلك �
ال�صفارة تتم
كانتofع�رشة ا�ستبيانات
sure
is independent
the interpretation
لقد the
interviewer.
ESM
assessments
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part
of
the
baseline
تقييم الـ  ESMالأ�سا�سي الذي ميتد �إلى خم�سة �أيام وما بعد تقييم الـ ,ESM
assessment
0), during
إجمايل the
6-week
intervention
period
 50(weekلكِال من
ال�صفارة هو
ال�ستبيانات
العدد ال
وبالتايل فقد �أ�صبح
(weeks 1 to 6), and at the post assessment (week 7). The feaامل�شاركون
ESMأكمل
إ�ضافية .لقد �
والتقييمات ال
 ESMالأ�سا�سية
تقييمات الـ
sibility
of the
measurement
procedure
and the
desir�صفارةofيف كل
أ�سابيع ,ع�رشة ا�ستبيانات
onمن � 6
املكونة
التدخالت
wereفرتة
�أثناء
ability
the ESM-derived
feedback
positive
affect
evaluated
through
specific
questions,
with
items
rated
on
7يوم وملدة ثالثة �أيام متتالية ( 10X3X6= 180ا�ستبيان �صفارة).
point
Likert
scales
(15“not
at
”all
to
75“very”).
وقد مت تو�ضيح �إجراء الـ  ESMيف حما�رضة �أولية موجزة ,ومت عمل
ESM was carried out according to previous studies (7,27حتديد
recentlyيتم
والن�صائح ,وكان
PsyMate,لأ�سئلة
إدراكaاملمار�سني ل
wasللت�أكد من �
اختبارات
29).
The
developed
palmtop,
used
 ESMمع
momentaryإجراء
assessmentsجوانب جدوى �
اال�ستجواب لتقييم
موعد
to,PayMate
digitally collect
lifeالـdaily
of posiوذلك بعد بداية تقييم الـ .ESM
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التدخالت

النتائج

لقد تلقت جمموعة االختبار تقرير معياري ُم�شتق من الـ  ,ESMويف
احلال تلت فرتات التقارير �إج��راء الـ  ESMالأ�سبوعي .كانت التقارير
ُتق ّدم يف تلك الفرتات التي تتم وج ًها لوجه من قبل الباحث (عامل نف�سي �أو
طبيب نف�سي) .وكانت ُتق ّدم التقارير التي تخ�ص حالة املري�ض الوجدانية
اللحظية يف ال�سياقات اليومية املعينة وما يتعلق ب�أعرا�ض االكتئاب ,لفظ ًيا
وبالكتابة وبر�سم بياين (ال�صورة رقم  ,)2وقد �أظهرت التقارير م�ستويات
حقيقية من الت�أثريات الإيجابية (متو�سط بنود «ال�سعادة»و”الر�ضا»و”الح
ما�سة»و”الراحة”) وذلك يف �سياق الأن�شطة اليومية (ال�صورة رقم �2أ و2ب)
والأحداث واملواقف االجتماعية� .أما اجلزء الثاين من التقارير فقد �أظهر
تغيريات يف م�ستوى الت�أثري الإيجابي (ال�صورة رقم 2ج) ويف عدد �شكاوي
االكتئاب على مدار تدخالت الـ .ESM
لقد مت تق�سيم التقارير املُ�شتقة من الـ � ESMإلى ثالثة مناذج ,حيث
مت �إ�ضافة عن�رص جديد من التقارير يف كل منوذج ,وذلك ب�صورة تراكمية؛
فقد ركزت فرتات التقرير الأولى ( 1و )2على الت�أثريات الإيجابية التي مت
اختبارها �أثناء الأن�شطة ,بينما ركزت الفرتتان الثالثة والرابعة – ب�شكل
�إ�ضايف – على اخلربات االيجابية التي مت اختبارها بعد الأحداث اليومية,
مما يفرق بني الت�أثريات التي مت اختبارها �أثناء الأحداث املُقدرة مبو�ضع
أخريا ,تركز فرتات
�سيطرة داخلي باملقابل مع مو�ضع �سيطرة خارجيً � .
التقارير اخلام�سة وال�ساد�سة – ب�صورة �إ�ضافية – على الت�أثريات الإيجابية
التي مت اختبارها �أثناء التفاعالت االجتماعية يف احلياة اليومية.
وقد مت تقييم �آراء امل�شاركني عن �إجراءات التقرير ,وذلك يف التقييمات
الإ�ضافية.
وقد كانت املجموعة ال�شبه اختبارية ُم�شابهة ملجموعة االختبارات
فيما يخ�ص الإجراءات ,فيما عدا �أنه مل يكن هناك �أي تقارير ُمقدمة .وملنع
�أي ت�أثريات ملدة خمتلفة من الفرتات ,مت ملء فرتات هذه املجموعة بن�شاط
بديل (مقابلة � HDRSإ�ضافية).

جتد خ�صائ�ص العينات التي مت ا�شتمالها يف الفح�ص يف اجلدول رقم
 ,1ومل يكن هناك اختالفات كبرية �أو هامة يف اخل�صائ�ص االجتماعية
الدميغرافية بني تلك املجموعات ,بل قد كان هناك عند الفح�ص بع�ض
االختالفات يف اخل�صائ�ص ال�رسيرية .وباملقارنة باملجموعات ال�شبه
اختبارية وجمموعات ال�ضوابط ,ا�ستخدم املر�ضى يف جمموعة االختبارات
الليثيوم ب�صورة متكررة وك��ان جمموع الـ  HDRSوال��ـ  IDSالكلي
�أق��ل (اجل��دول رقم  ,)1ومل تكن اختالفات املجموعات فيما يخ�ص الـ
 HDRSوالـ � IDSأو ا�ستخدام الليثيوم بالأمر الهام عند البداية (بعد
�أ�سبوعني� ,أي مبا�رشة قبل بدء التدخالت) (F(2؛p=0,37 ,100=)98؛
F(2؛ ,p=0,22 ,1,52=)98و ,X2(2)=4,65, p=0,10على التوايل).
مري�ضا,
مري�ضا مت اختياره ب�صورة ع�شوائية ,من بني 102
قام 93
ً
ً
ب�إكمال تقييم  HDRSواحد على االق��ل ,وذلك �أثناء فرتة التقييمات
الإ�ضافية التي ت�صل �إلى حوايل �ستة �أ�شهر .ومل يكن هناك اختالفات كبرية
�أو هامة بني املجموعات فيما يخ�ص �إكمال تقييم  HDRSواحد على
الأق��ل �أثناء هذه الفرتة ( .)X2(2)=0,93, p=0,62مت احل�صول على
اكت�شافات مماثلة للـ .)IDS (X2(2)=0,93, p=0,62
مري�ضا مت توزيعهم
مري�ضا من �أ�صل 69
وقد قام )85,5%( 59
ً
ً
على جمموعات االختبارات �أو املجموعات ال�شبه اختبارية ,ب�إكمال
فرتة التدخالت التي ت�صل �إلى �ستة �أ�سابيع� ,شاملة � 6X3 ESMأيام
تقييم و�ستة فرتات تدخالت متماثلة .ومل يكن هناك اختالفات كبرية �أو
هامة فيما يخ�ص اعرا�ض االكتئاب الأولية بني املر�ضى الذين �أكملوا
فرتة التدخالت بالكامل ,وه�ؤالء الذين مل ُيكملوا هذه الفرتة (HDRS:
b=0,76, p=0,72؛ � .)IDS: B=1,03, p=0,80إن متو�سط عدد
املر�ضى الذين �أكملوا ا�ستبيانات ال�صفارة من بني الت�سعة وخم�سني
مري�ضا هم  16,5 135,5+من �أ�صل  ,180مما ي�ؤكد معدل �إكمال ي�صل
ً
�إلى  ,75,3%ومل يكن هناك اختالفات كبرية بني جمموعة االختبارات
باملقابل مع املجموعات ال�شبه اختبارية ,وذلك فيما يخ�ص متو�سط عدد
ا�ستبيانات ال�صفارة املُكتملة يف خالل مدة التدخالت ب�أكملها (t=0,91,
� )df=57, p=0,18أو عدد املر�ضى الذين �أكملوا فرتات التدخالت ال�ستة
( ,)X2(1)=0,69, p=0,50وقد �أ�ستمرت فرتات التقييم ملدة �أطول ب�صفة
خا�صة (متو�سط 11.2+48,9 :دقيقة ,املعدل  105-27دقيقة) ,هذا
باملقارنة مع فرتات مقابالت ال�شبه اختبارية (متو�سط12,9+39,5 :
دقيقة ,املعدل  90-15دقيقة) (.)B=9,57, p<0.001
تو�ضح ال�صورة رقم  3نتائج التحاليل الرتاجعية املتعددة امل�ستويات
للتفاعل بني توزيع العالج والوقت ,وذلك يف �سجالت الـ  HDRSوالـ
 ,IDSوقد �أو�ضحت جمموعة االختبارات انحدار �أ�سبوعي كبري يف اعرا�ض
االكتئاب على مدار فرتة الدرا�سة الكاملة ,وذلك باملقارنة مع جمموعة
ال�ضوابط (HDRS: B=-0,15, p<0.001؛ IDS: B=-0,29,
 ,)p=0,002وتو�ضح املقارنات التي بني املجموعات �أنه قد �أ�صبح
االنحدار يف اعرا�ض االكتئاب يف جمموعة االختبارات ,باملقارنة مع
وا�ضحا يف اال�سبوع الثامن ( )IDSواحلادي
جمموعة ال�ضوابط� ,أ�صبح
ً
ع�رش ( )HDRSوقد ا�ستمر حتى نهاية الدرا�سة (الأ�سبوع  .)23ومع
مرور الوقت ,ا�صبحت االختالفات بني جمموعة االختبارات وجمموعة
ال�ضوابط� ,أكرب ,حتى �أنها و�صلت �إلى  -5,5نقطة اختالف يف الـ HDRS
و -13,1نقطة اختالف يف الأ�سبوع الثاين والثالثني.
�أما املجموعة ال�شبه اختبارية فقد �أتبعت منوذج خمتلف ,وهو �أنها
قد �أظهرت �سجالت  HDRSو� IDSأقل بكثري باملقارنة مع جمموعة
ال�ضوابط ,وبد�أت مبا�رشة بعد فرتة التدخالت (الأ�سبوع � ,)7إال �أن النق�ص
الأويل يف اعرا�ض االكتئاب مل ي�ستمر حتى التقييم الأخري؛ فبعد الأ�سبوع
 )HDRS( 26والأ�سبوع  )IDS( 28مل يعد االختالف فيما يخ�ص اعرا�ض

حتليل �إح�صائي
لقد مت عمل التحاليل الإح�صائية با�ستخدام ,)STATA 12.1 (30
جتمع العديد من تقييمات
وقد كان للبيانات بنية هرمية ,وذلك ب�سبب ّ
اعرا�ض اكتئاب الـ  HDRSوالـ  IDSيف املري�ض.
�أوال ,لكي يتم درا�سة ت�أثري توزيع العالج على مدار م�سار اعرا�ض
االكتئاب ,مت تعيني متو�سط جمموع الـ  HDRSالكلي على مدار الوقت
(يف الأ�سابيع من البداية وحتى �آخر �أ�سبوع متابعة) ,وذلك لكل واحدة من
املجموعات الثالثة ,وكان ُيق ّدم �أف�ضلهم تنا�س ًبا ,بنموذج خطي (وقت)
أي�ضا منوذج متعدد احلدود
ملجموعة االختبارات وجمموعة ال�ضوابط و� ً
(الوقت والوقت )2للمجموعة ال�شبه اختبارية.
التايل ,مت ا�ستخدام �أمر الـ  XTMIXEDلعمل حتليل تراجعي متعدد
امل�ستويات ذات تفاعالت يف اجتاهني ,بني الوقت (بالأ�سابيع) وتوزيع
العالج كت�أثريات ثابتة واملر�ضى كعامل اعرتا�ض ع�شوائي وانحدار
أي�ضا
ع�شوائي للوقت ,ومت تعيني عامل التباين كعامل غري ُمهيكل ,ومت � ً
ا�ستخدام �أمر الـ  LINCOMحل�ساب الت�أثريات املُقدرة بني املجموعات,
ا�ستنتاجا
لقد �أُعترب االختالف يف نقطتني �أو ثالثة على الـ  HDRSبكونه
ً
ُيعترب ذات �صلة �رسيرية (.)31,32
وق��د كانت ق��وة احل�سابات با�ستخدام �أم��ر ال��ـ )STATA (30
 SAMPSIتقوم على اعمال �سابقة ( )33وقد �أدت �إلى حجم عينة بدائي
ي�صل �إلى  120بقوة  ,48%وذلك لك�شف االختالفات يف ثالثة نقاط
يف جمموع الـ  ,(HDRS (31,32ولكن ب�سبب �أنه قد مت ا�ستبعاد العديد
من امل�شاركني ,كان معدل اال�شتمال �أقل من املتوقع؛ وكان العدد النهائي
للمر�ضى الذين �شاركوا يف التجربة.102 ,
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�صورة رقم � :2أمثلة على الر�سوم البيانية عن التقارير�( .أ) -كم الوقت الذي ُيق�ضى يف عمل �أنواع خمتلفة من الأن�شطة( .ب) كم الت�أثري الإيجابي الذي مت اختباره لكل نوع من الأن�شطة.
(ج) امل�ستوى املتو�سط من الت�أثري االيجابي على مدار فرتة التدخالت التي هي �ستة �أ�سابيع.
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اجلدول رقم  :1خ�صائ�ص �رسيرية ودميغرافية لعينة الدرا�سة عند الفح�ص
الفئة العمرية (متو�سط )SD +
النوع (ذكر�/أنثى)
م�ستوى التعليم
منخف�ض
متو�سط
عايل
عمل بدوام جزئي �أو كامل
العي�ش مع �رشيك/مع اال�رسة
ا�ضطراب ثنائي القطب
االعتالالت امل�شرتكة اخلا�صة بالـ DSM-IV
املحور I
املجموع الكلي لـ ( HDRSاملتو�سط )SD +
املجموع الكلي للـ ( IDSاملتو�سط )SD +
اعرا�ض الـ ( GAFاملتو�سط )SD +
عجز الـ ( GAFاملتو�سط )SD +
العقاقري امل�ضادة لالكتئاب
البدء/الت�شغيل
املحافظة
اال�ستخدام احلايل للبنزوديازيبينات
اال�ستخدام احلايل للعقاقري امل�ضادة للذهان
اال�ستخدام احلايل للعقاقري املنومة
اال�ستخدام احلايل لليثيوم
العالج النف�سي احلايل

جمموع
()102=n
10,2+48,0
46/56

االختبارات
()33=n
10,2+48,7
17/16

االختبارات املزيفة
()36=n
9,6+46,7
14/22

10,9+48,9
15/18

25
38
39
35
53
9
40
4,6+15,8
10,4+36,2
7,7+56,3
10,9+54,6

6
12
15
13
18
5
12
4,5+14,1
10,2+32,9
7,5+58,0
10,5+54,0

9
14
13
10
17
2
16
4,8+16,2
10,0+36,4
7,6+55,9
11,5+55,9

10
12
11
12
18
2
12
4,3+17,0
10,5+39,2
7,8+55,0
10,9+53,9

19
83
30
26
22
11
10

5
28
7
6
5
7
4

6
30
10
8
9
1
4

8
25
13
12
8
3
2

df

ال�ضوابط ( )33=nاختبار الباراميرت

p

2,06 =X2
1,11=X2

2
2

0,36
0,57

1,73=X2

4

0,79

1,12 =X2
0,50=X2
2,43 =X2
0,64=X2
3,64 =F
3,19=F
1,35=F
0,34=F

2
2
2
2
2؛99
2؛99
2؛95
2؛95

0,57
0,78
0,39
0,73
0,03
0,045
0,26
0,71

1,04 =X2

2

0,66

2,70 =X2
3,18 =X2
1,19 =X2
6,23 =X2
0,77 =X2

2
2
2
2
2

0,27
0,24
0,55
0,049
0,77

 -HDRSمقيا�س هاميلتون لتقييم االكتئاب -IDS ,قائمة جرد اعرا�ض االكتئاب -GAF ,التقييم الدويل للأداء ,م�ستوى التعليم -منخف�ض :عدم احل�صول على ال�شهادة
االبتدائية ,متو�سط :احل�صول على الثانوية العامة/مهنة ذات م�ستوى منخف�ض ,عايل :مهنة ذات م�ستوى عايل/احل�صول على �شهادة جامعية

االكتئاب بني املجموعة ال�شبه اختبارية وجمموعة ال�ضوابط بالأمر الكبري
فيما بعد (ال�صورة رقم  .)3لقد �أظهر املر�ضى يف جمموعة االختبارات
�سجالت � HDRSأقل من الناحية ال�رسيرية ,هذا باملقارنة مع املجموعة
ال�شبه اختبارية ,وهو الأمر الذي مت تعريفه ب�صورة بديهية بكونه انخفا�ضا
بثالثة نقاط �أو �أكرث ( )31,32عند نهاية الدرا�سة (الأ�سبوع  31و)32
( B=-3,1, p=0,08و ,B=-3,6, p=0,053بالتوايل).
تغيريا يف �سجالت الـ HDRS
مل يظهر املر�ضى يف جمموعة ال�ضوابط
ً
وال��ـ  IDSعلى م��دار الدرا�سة ( ,B=-0,02, p=0,56وB=0,01,
 p=0,92بالتوايل).
يقدم اجلدول رقم  2نتائج جدوى الـ  ESM-Iاملُقدرة من جانب
املري�ض ,وتدل النتائج �أن الإج��راءات مل تكن مجُ هده ج ًدا باعتبار عدد
ال�صفارات يف اليوم ووقت ملء ا�ستبيان ال�صفارة �أو �صوت ال�صفارة .وقد مت
تقييم التعليمات اخلا�صة بكيفية ا�ستخدام الـ  PsyMateبكونها وا�ضحة
ج ًدا ,ويقدم اجلدول رقم  2النتائج التي تخ�ص �آراء امل�شاركني عن التقارير
امل�ستخل�صة من الـ  ESMوالتي تقول �أن��ه من ال�سهل �إدراك التقارير
أي�ضا لقد ق ّدر امل�شاركون احل�صول على
التي تخ�ص الت�أثريات الإيجابيةً � ,
التقارير امل�ستخل�صة من الـ  ESMبل وقد حاولوا تطبيق االقرتاحات التي
�أتت من التقارير على حياتهم اليومية.

اخلامتة
تو�ضح هذه الدرا�سة �أن ا�ستخدام تكنولوجيا التقييم اللحظي الإ�ضايف
قد تكون بالأمر الفعال ك���أداة عالجية لإكمال و�سائل عالج االكتئاب
التقليدي .و�أن توزيع املر�ضى على جمموعات التدخالت با�ستخدام تقارير
م�شتقة من الـ  ESMعن الت�أثري الإيجابي ,ترتبط بانخفا�ض خطي يف
اعرا�ض اكتئاب الـ  HDRSمع مرور الوقت ,والذي �أ�ستمر حتى �آخر فرتة

املتابعة التي كانت بعد مرور �ستة �أ�شهر ,وقد كان االختالف مع املجموعة
ال�شبه اختبارية بالأمر الوا�ضح �رسير ًيا وذات �أهمية حدودية.
وبالرغم من �أنه قد مت االقرتاح م�سبقُا با�ستخدام تقارير م�شتقة من
الـ  ESMيف عالج االكتئاب (� ,)8,10,11,34,35إال �أن ال�سعي احلايل
هو – على حد علمنا – اول جتربة ع�شوائية محُ كمة قامت بدرا�سة الـ
 ESM-Iب�صورة منهجية ك�أداة عالجية لتقدمي ملر�ضى االكتئاب ب�صرية
يف النماذج ال�شخ�صية ذات الت�أثري االيجابي .ومن الأمور التي تت�شابه مع
تلقي عالج �إيجابي بالعقاقري وحده ,يو�ضح مر�ضى االكتئاب الذين قد
تقاريرا �إ�ضافية عن الفر�ص الذاتية للت�أثريات االيجابية ,انخفا�ضا
تلقوا
ً
�رسير ًيا وقو ًيا يف اعرا�ض االكتئاب ,قد يعك�س ه��ذا الأم��ر زي��ادة يف
وتغيريا م�صاح ًبا جتاه النماذج ال�سلوكية التي ُتزيد من الت�أثريات
الب�صرية
ً
الإيجابية ,وعلى الناحية الأخرى ,مل تظهر الت�أثريات يف املجموعة ال�شبه
اختبارية (الفح�ص الذاتي بدون احل�صول على تقارير) قويه ,ولأنه قد يكون
ه�ؤالء املر�ضى يظنون �أنهم كانوا يتلقون التدخالت االختبارية ,قد يعك�س
هذا الأمر رد فعل و�سائل العالج البديلة .ومن التوقعات الأخرى هي �أن
هذه االكت�شافات تنتج من ت�أثريات تفعيل �سلوكية ق�صرية املدى ,قد تكون
مرتبطة باملقابالت الأ�سبوعية التي تنعقد يف املكاتب ,وذلك اثناء فرتة
التدخالت ,وما هو �أكرث من ذلك ,قد تكون هذه املواعيد التي يكون لدى
تدعيما من
املري�ض فيها فر�صة امل�شاركة مب�شاعر االكتئاب ,قد تكون �أكرث
ً
مقابالت التقارير االختبارية ,وهو الأمر الذي يو�ضح االنخفا�ض اللحظي
أخريا ,وبالرغم من الت�ضارب,
والأقوى يف االعرا�ض يف هذه املجموعةً � .
مُيكن تو�ضيح ت�أثري الفح�ص الذاتي امل�ستمر (�أي بدون تقارير م�شتقة من
الـ  )ESMلأعرا�ض االكتئاب ,بكونه زيادة يف الوعي العاطفي اللحظي
( ,)36وقد يجعل هذا الأم��ر الـ  ESM-Iمبثابة �آداه مثرية لالهتمام
ل ُت�ستخدم يف العالج املعريف الذي يقوم على تنبيه الذهن ,وهذا بح�سب
اقرتاح تيلفورد و�آخرون (.)36
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�صورة رقم  :3متو�سط �سجالت االكتئاب وجمموع الوقت املتوقع على مدار الوقت�( .أ) مقيا�س هاميلتون لتقييم االكتئاب (( .)HDRSب) قائمة جرد اعرا�ض االكتئاب (IDS). POST
(�إ�ضايف) – تقييم حلظي �إ�ضايف -FU ,تقييم متابعة.

وبالرغم من �أنه قد مت تطوير التدخالت التي تقوم على تكنولوجيا
التقييم اللحظي للعديد من اال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكيات التي ُتعزز
ال�صحة (� ,)43-15,37إال �أن التنفيذ احلقيقي يف مراكز العناية ال�صحية
النف�سية ,اليزال حمدو ًدا ( .)12ومن الأمثلة املتاحة هي التدخالت املوجهة
ناحية ممار�سة �آليات تقليل القلق ( )39وتذكري املر�ضى با�ستخدام
املهارات التي مت اكت�سابها �ساب ًقا (� ,)43أو تذكري املر�ضى بخ�صو�ص
االلتزام بالعالج ( .)41لقد مت تطوير التدخالت التي تقدم ب�صرية م�أخوذة
من التقييمات اللحظية ,بهدف ا�ضطرابات نق�ص االنتباه مع فرط الن�شاط
( )38ونوبات ال�صداع الن�صفي ( .)44لقد متتع مر�ضى االكتئاب ال�شديد
ومر�ضى االكتئاب اخلفيف ( )45,46بقوة وحتفي ًزا لإكمال مقايي�س الـ
يوما) ,و�أ�صبحوا م�شرتكني وبقوة يف
 ESMملدة �أطول من الزمن (ً 18
عملية تعافيهم ,وذلك مبحاولة تنفيذ االقرتاحات امل�أخوذة من التقارير
امل�شتقة من الـ  ,ESMوذلك يف حياتهم اليومية ,وبالتايل تقرتح النتيجة
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مالئما وفعاال
احلالية �أن تدخالت الـ  ESMكعالج �إ�ضايف قد يكون
ً
للمر�ضى الذين يعانوا من ا�ضطرابات اكتئاب متو�سطة واملر�ضى الذين
يعانوا من ا�ضطرابات اكتئاب خفيف ,والذي ي�شمل حاالت اكتئاب مرت�سبة
وترتبط باعتالالت كبرية (.)52-47
من املحدوديات االول��ى لهذه الدرا�سة هي �أن��ه مل يكن املر�ضى �أو
الباحثون معميني فيما يخ�ص توزيع العالج؛ ف���إذا �أدت املعرفة ب�أمر
التوزيع �إلى تقييم اكتئاب منحاز من جانب املري�ض� ,سنتوقع – بخالف
النتائج احلالية – �أن جمموعة االختبارات (ن�س ًبا �إلى جمموعة ال�ضوابط)
تو�ضح االنخفا�ض الكبري يف اكتئاب الـ  HRDSيف تقييمات التدخالت
الإ�ضافية .لكن مل تنتج املعرفة ب�أمر التوزيع من جانب الباحثني,
تقييمات اكتئاب  HDRSمنحازة ,ب�سبب �أن التحاليل التي ت�ستخدم
مقيا�س التقييم الذاتي للـ � IdSأدت �إلى نتائج م�شابهه .ثان ًيا ,بالرغم من
�أننا قد �أظهرنا اختالفات يف حجم الت�أثري ال�رسيري الكبري بني جمموعة

اجلدول رقم  :2تنا�سب املر�ضى التقديري لإجراءات التقارير والآراء اخلا�صة بهم
املتو�سط (�أق�صى�-أدنى)
(املقيا�س )1-7

مدى مالئمة الإجراء
وا�ضحا؟
هل كان الكالم على ال�شا�شة
ً
هل كان من ال�صعب ت�شغيل الـ PsyMate؟
هل كان من ال�صعب التحكّم يف الـ PsyMate؟
هل كانت التعليمات اللفظية التي تلقيتها بخ�صو�ص ا�ستخدام الـ
 PsyMateوا�ضحة؟
هل كانت التعليمات املكتوبة التي تلقيتها مع الـ PsyMate
وا�ضحة؟
هل كانت الأ�سئلة التي قمت بالإجابة عليها على الـ PsyMate
�صعبة �أو غري وا�ضحة؟
م�صدرا لل�ضغوط؟
هل كان ا�ستخدام الـ  PsyMateبالأمر املزعج �أم
ً
وماذا عن عدد ال�صفارات كل يوم
وماذا عن مدة الإجابة على ا�سئلة �صفارة واحده؟
ماذا عن حجم ال�صوت /ال�ضو�ضاء؟

SD

( Nاملر�ضى)
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0,5

24

)1-6( 2,3

1,6
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1,1
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تقارير م�شتقة من الـ ESM
لقد كان من ال�سهل �إدراك التو�ضيحات املقدمة مع التقارير
متكن الباحث من الرد على �أ�سالتي ب�صورة جيدة عندما كنت �أتعرث
يف فهم �شيء ما
منزعجا لأنه مل ُي�سمح يل احل�صول على �أجوبة (م�ساعدة) عن
كنت
ً
لدي
معينة
م�شكالت
تخ�ص
كانت
التي
اال�سئلة
هل كنت ترغب يف احل�صول على ن�صائح �أكرث ّ حتدي ًدا بعد ح�صولك
على التقرير؟
�أقدر ح�صويل على ملخ�ص عن التقرير
كان من ال�سهل فهم ملخ�ص التقرير
كنت �سعي ًدا حل�صويل على تقرير يف �شكل ر�سم بياين
كان من ال�سهل فهم املعلومات املُقدمة يف الر�سومات البيانية
لقد حاولت تطبيق االقرتاحات التي ح�صلت عليها من التقرير على
حياتي اليومية
كان كم املعلومات يف التقرير منا�س ًبا ج ًدا
كانت مدة االت�صاالت اخلا�صة بالتقرير منا�سبة ج ًدا

االختبارات واملجموعة ال�شبه اختبارية� ,إال �أن هذه االختالفات مل تكن
نهائية من جانب �ألفا التقليدية ,وقد يرجع هذا الأمر �إلى حقيقة �أن العينة
كانت �أ�صغر �إلى حد ما ( )n=102باملقارنة مع حجم العينة ()n=120
أخريا ,ويف ظل �أنه من املمكن �أن تقليل
الالزم للح�صول على قوة <ً � .0,80
الوقت الذي تكون فيه املقابالت وج ًها لوجه كان من �شكاوي االكتئاب,
أثريا
�إال �أنه قد يكون للمدة االطول (حوايل  10دقائق) لفرتة التقارير ,ت� ً
على النتيجة ,لكن وبتقدمي الت�شابه بني املجموعتني وباعتبار تقييمات الـ
 ESMاال�سبوعية واالت�صال الالحق وج ًها لوجه مع الباحثني ,لي�س هناك
أثريا �أكرب على النتائج.
احتماالت �أن يكون لهذا الأمر ت� ً
لدى ا�ستخدام الـ  ESM-Iيف مراكز العناية ال�صحية ,احتمالية و�صل
الفجوة بني املكاتب العالجية وحياة املري�ض اليومية ,وذلك عن طريق
جلب حياة املري�ض اليومية �إلى مكتب املخت�ص املعالج وخلق فر�صة مد
و�ضع العالج �إلى حياة املري�ض اليومية .مُيكن حتقيق االمر الأخري عن
تقريرا
طريق تطبيق  ESM-Iتفاعلي يقوم على �شبكة الأنرتنت ,ويقدم
ً
حلظ ًيا قدم على مناذج ذاتية مت تقييمها م�سب ًقا عن الت�أثري وال�سلوك .قد
ي�ؤدي هذا الأمر �إلى وجود ب�صرية ذاتية تتنا�سب ب�صفة �شخ�صية مع الفرد,
أي�ضا عملية الت�شخي�ص وفح�ص
ت�شجع العالج الذاتي فقط ,بل � ً
والتي ال ّ
التغيري املبكر يف اال�ستجابة لتغيريات العالج� ,أو تعريف مناذج العاطفة
الذاتية التي ت�شري �إلى التعايف �أو حدوث انتكا�سة ( .)53من املمكن دمج
هذا النهج مع عالج �سلوكي معريف ( )54وقد ي�ؤدي �إلى �إمكانية الدخول

أي�ضا �إلى
على مراكز العناية على مدار ال�ساعة وكل يوم من �أيام اال�سبوع ,و� ً
توفري مراكز العناية .يتم يف الوقت احلايل تطوير تطبيقات الـ ESM-I
التفاعلية التي تقوم على االنرتنت ,وهناك احتياج �إلى درا�سات لفح�ص
أي�ضا اجلدوى االقت�صادية.
فاعلية العالج و� ً
وبالرغم من �أن االكت�شافات احلالية تقرتح �أن تقدمي تقارير م�شتقة من
م�ستمرا يف
الـ  ESMملر�ضى االكتئاب بالأمر اجليد وي�ؤدي �إلى انخفا�ضا
ً
اعرا�ض االكتئاب� ,إال �أن هناك احتياج �إلى تكاثر هذه النتائج.

�شكر خا�ص
لقد ح�صل وي�شريز على دعم من جانب املنظمة الهولندية للأبحاث
أي�ضا تدعيم الدرا�سة
العلمية ( ,VENIرقم املنحة  ,)916,76,147ومت � ً
من جانب جمل�س �أبحاث ال�صحة الهولندي ( ,ZON-MWرقم املنحة
 171001002و ,)91501003وقد مت تطوير الأداة التي متت بها
التقييمات اللحظية (الـ  )PsyMateحتت رعاية مكتب نقل التكنولوجيا
التابع جلامعة ما�سرتيخت ,والتي مت تدعيمها ب�صفة خا�صة من جانب مِ َنح
غري مقيدة من �سريفري وجان�سني �سيالج .وقد تلقى البحث الذي �أدى �إلى
تدعيما من برنامج النظام ال�سابع التابع للمجتمع الأوروبي,
هذه النتائج
ً
حتت رقم املوافقة على املنحة 241909-2009-HEALTH-F2
(م�رشوع  .)EU-GEIويقدم الكُتاب جزيل ال�شكر �إلى كل املر�ضى ب�سبب
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أي�ضا يقدمون جزيل ال�شكر �إلى كل مراكز ال�صحة النف�سية
ً � و,م�شاركاتهم
أي�ضا بجزيل
ً �  يتقدمون.املُ�شاركة ب�سبب م�ساعدتهم يف تعيني املر�ضى
 وهوون واكريمانز,ال�شكر �إلى كل من بيوكني ودري�سني مل�ساعداتهم الإدارية
 وذلك مل�ساعداتهم يف احل�صول على,وديديرن وجيلني وهيندريك�س وبولز
. وقد �ساهم الكاتبان الأولني بالت�ساوي يف هذا العمل,البيانات
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قامت هذه الدرا�سة على �أنت�شار ال�سلوكيات اخلطرة (الإفراط يف تعاطي الكحوليات واال�ستخدام الغري قانوين للمخدرات و�رشاهة التدخني وقلة النوم وال�سمنة والنحافة
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)23(
ّ

World Psychiatry 13:1 - February 2014

املجلة العاملية للطب النفسي

76

جانب االحتاد الأوروبي (اتفاقية املنحة -2009-HEALTH-F2
 .)22309وقد كان واحد من �أهداف الـ  SEYLEهو جتميع معلومات
عن �صحة وجودة حياة املراهقني الأوروبيني .ونحن نقوم هنا بتقدمي
تقرير عن االكت�شافات الوبائية الأ�سا�سية حول ا�ستخدام الكحوليات وعدم
أي�ضا التدخني و�سلوكيات النوم والتغذية
اال�ستخدام القانوين للعقاقري و� ً
أي�ضا ارتباطها
والن�شاط اجل�سدي وال�سعي وراء امل�شاعر ,وت�شمل هذه � ً
ب�سلوكيات التدمري الذاتي واالعرا�ض النف�سية .ومن االفرتا�ضات التي مت
اختبارها هي �أن �أنت�شار هذه ال�سلوكيات يختلف بح�سب الفئة العمرية
والنوع ,و�أن ال�سلوكيات جتتمع يف جمموعات فرعية قابلة للتعريف ت�ضم
املراهقني الذين ي�صلحون للتدخالت امل�ستهدفة.

الو�سائل
لقد مت تعيني تالميذ من املدار�س الثانوية (N=12,395؛ متو�سط
العمر  83 ,0,90+14.91فُقدوا؛ ذكور�/إناث 67 ,6,799/5,529 :فُقدوا)
يف مدار�س مت اختيارها ب�صورة ع�شوائية ( )n=179يف �إحدى ع�رش دولة
�أوروبية .وقد مت عمل قائمة بكل املدار�س امل�ؤهلة يف كل واحدة من الدول
التي متثل موق ًعا للدرا�سة ,وذلك بح�سب معايري معينة لال�شتمال واال�ستبعاد
أي�ضا احل�صول على موافقة �أخالقية من جانب كل جلنة �أخالقيات
( .)33مت � ً
حملية .وقمنا قبل ذلك بتحليل البيانات التي تخ�ص مواقع الدرا�سة ومتثيل
العينة ومعدالت املوافقة/امل�شاركني من املدار�س والتالميذ ,مما ُيبني �أن
كل موقع للدرا�سة مبثابة متثيال للدولة املخت�صة ,و�أن ال�صالحية اخلارجية
للعينة مرتفعة (.)34
مت توجيه ا�ستبيان ذاتي التقرير للمراهقني يف املدار�س املُ�شاركة,
وغطى هذا اال�ستبيان بنود اجتماعية دميغرافية ,مثل النوع والفئة العمرية
والدولة التي ن�ش�أ فيها املراهق و�أبويه وحالتهم املهنية وانتماءاتهم
الدينية .ثم بعد ذلك تقييم �سلوكيات اخلطر عن طريق الدرا�سة الدولية
ل�صحة طالب املدار�س ( )GSHS,35والتي هي الن�سخة الدولية ال�ستبيان
أي�ضا تقييم االعرا�ض
درا�سة �سلوكيات اخلطر لدى ال�شباب ( ,)36ومت � ً
النف�سية با�ستخدام قائمة جرد االكتئاب التابعة لبيك ()BDI-II,37
ومقيا�س القلق الذاتي التقييم التابع لزوجن ( )Z-SAS,38وا�ستبيان القوة
وال�صعوبة ( )SDQ,39ومقيا�س االنتحار التابع لبايكيل ()PSS,40
وقائمة جرد الأذى الذاتي املتعمد ( .)DSHI,41وكان ُي�ستخدم الن�سخة
الأ�صلية املُرتجمة واملُثبتة لهذه الأدوات عند الالزم ,و�إذا مل تكن الأدوات
كيف لغو ًيا .مت
متوافرة يف لغة معينة ,كانت ُترتجم (و ُترتجم عك�س ًيا) و ُت ّ
أي�ضا تقييم امل�صداقية الداخلية لكل الأدوات ,وذلك بوا�سطة �ألفا كرونباخ,
� ً
والتي كانت فائقة �أو فائقة ج ًدا لهذه الأدوات ( .)34وكانت ُتدار كل �أدوات
التقييم �أثناء ح�صة واحدة يف ف�صل ما.

لقد مت ت�سجيل بنود الـ  GSHSلتعريف ت�سعة من �سلوكيات اخلطر,
وهم فرط يف ا�ستخدام الكحوليات (ال�رشب مرتني على الأقل يف الأ�سبوع)
وا�ستخدام غري قانوين للمخدرات (ا�ستخدام املخدرات الغري قانونية على
الأقل ثالثة مرات على مدار احلياة) �رشاهة التدخني (التدخني �أكرث من 5
�سجائر يف اليوم الواحد) وقلة النوم (على الأقل �ستة �ساعات �أو �أقل يف
الليل) وال�سمنة (م�ؤ�رش كتلة اجل�سم (� )IBMأعلى من الن�سبة الـ  95من
العمر ( ,))42و �سلوكيات عدم احلركة (ممار�سة ن�شاط ج�سدي �أقل من مرة
يف الأ�سبوع) ون�سبة ا�ستخدام عايل لو�سائل الإعالم (ا�ستخدام الأنرتنت
والتلفاذ و�ألعاب الفيديو لأ�سباب ال تتعلق باملدر�سة �أو العمل خلم�سة
(التغيب عن املدر�سة
�ساعات �أو �أكرث يف اليوم الواحد) والتهرب من املدر�سة
ّ
على الأقل مرة يف الأ�سبوع وبال �أعذار منطقية �أو مر�ضية) .وقد مت عمل
اختالفات ثنائية التفرع لكل �سلوك من �سلوكيات اخلطر.
أي�ضا ت�شفري اعرا�ض االمرا�ض النف�سية ,وذلك لتق�سيم التالميذ
لقد مت � ً
التفرع� ,أي اكتئاب دون العتبة ( BDI-IIاملجموع >
ثنائية
�إلى فئات
ّ
تقيم جمموع اعرا�ض االكتئاب� ,أي احلزن
 20وبالإيجاب عند البنود التي ّ
وفقدان املتعة ( ))43واالكتئاب ( BDI-IIاملجموع<  )20والقلق
( Z-SASاملجموع <  )60وقلق دون العتبة ( Z-SASاملجموع ما
بني  45و ))43( 59واعرا�ض عاطفية ( SDQمقيا�س جانبي < ,)7
وم�شكالت �سلوكية ( SDQمقيا�س جانبي <  )7وم�شكالت بني الأقران
( SDQمقيا�س جانبي >  )4و�أذى ذاتي غري انتحاري ( DSHIاملجموع
<  ,)3و�أفكار انتحار (�إيجابي عند بند  PSSواحد على االقل) وحماوالت
انتحار (تاريخ مر�ضى به حماوالت انتحار) .وقد قامت كل و�سائل قيا�س
الأمرا�ض النف�سية – فيما عدا حماوالت االنتحار على مدار احلياة – على
فرتة الأ�سبوعني ال�سابقني ,ومت بعد ذلك تق�سيم كل املقايي�س التي تخ�ص
�سلوكيات االنتحار والأمرا�ض النف�سية ,بح�سب النوع والفئة العمرية.
وبح�سب العينة التي مت تعيينها ,مت تعريف ثالثة جمموعات ُعمرية ,وهم
� 14سنة �أو �أقل ( )n= 4,007و� 15سنة ( )n= 5,350و� 16سنة �أو �أكرث
(.)n= 2,955
قمنا با�ستخدام اختبار خي مربع لال�ستقاللية ,وذلك لتعريف وب�صورة
�إح�صائية االختالفات بني النوع وجمموعات الفئة العمرية ,وذلك
لالجتماعية الدميغرافية و�سلوكيات اخلطر والأمرا�ض النف�سية.
لقد مت تطبيق حتاليل الف�صول الكامنة ( )LCAبدون �أي افرتا�ضات
بديهية ع��ن طبيعة التق�سيم الكامن ,وبالتايل فهو ُي��ع ّ��رف وي�صنف
جمموعات التالميذ ذي ملف �سلوكيات خطر مت�شابهة .ولكي نح�سب ت�أثري
الفئة العمرية على �سلوكيات اخلطر املتعددة ,مت ا�ستخدام اختبار االنحدار
اللوجي�ستي الكامن للف�صل ( )LCLRباعتبار الفئة العمرية كعامل متغيرّ
( .)44وقد كان منوذج الـ  LCLRمنا�س ًبا ,بداي ًة بنموذج ف�صلني ,و�صوال
�إلى �أربعة ف�صول ,وكان يتم مقارنة معايري معلومات النظرية االفرتا�ضية

اجلدول رقم  :1ن�سب �أنت�شار ال�سلوكيات اخلطر يف عينات املراهقني
� 14سنةو�أقل ()4,007=n
الإناث
الذكور
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()2,167=n( )1,833=n

فرط الكحوليات *6,4
خمدرات غري قانونية *3,2
4,6
�رشاهة التدخني
*9,7
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*4,8
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3,0
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*10,8
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الإناث
الذكور
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2,0
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2,8
16,8
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8*5,4
8*12,3
**3,5
2,9
**13,5

7,2

8*8,8

*10,6

1,9

**2,3

*4,2

� 16سنة و�أكرث ()n=2,955
الإناث
الذكور
ِكال النوعني
()1,456=n( )1,490 =n

*10,0
*5,8
*10,5
*11,4
*5,4
3,6
*14,2

5,3
2,7
8,0
17,6
1,6
2,4
23,4

7,3
3,9
9,0
15,1
3,1
2,9
19,6

8,8

9,6

*14,1

2,3

3,1

*9,3

كل املجموعات العمرية ()n=12,328
الإناث
الذكور
ِكال النوعني
()6,799=n( )5,529=n
*10,9
*5,7
*12,4
*13,1
*5,4
3,5
*13,6

6,0
3,6
9,2
17,4
2,0
2,8
22,6

8,2
4,5
10,7
15,5
3,5
3,1
18,5

*17,7
8,6
*25,0
19,9
*6,1
4.1
*17,7

10,2
7,8
16,7
21,4
2,3
3,4
29,3

14,1
8,2
21,0
20,7
4,2
3,8
23,5

8,8

10,1

11,3

12,7

*11,7

2,6

3,8

4,5

7,0

*5,1

* اختالف كبري بني الذكور والإناث من نف�س الفئة العمرية (** ,)p >0,05اختالف كبري بني الفئات العمرية يف كِ ال النوعني ()p > 0,05
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( )BICبني النماذج؛ وكان ُي�ستخدم �أقل  BICلتعريف �أكرث النماذج قلة
و�أكرث تنا�س ًبا .لقد مت تطبيق الـ  LCLRعلى �سلوكيات اخلطر الت�سعة ,وذلك
يف عينة فرعية مكونة من  9,035تلميذًا ,وبال �أي معلومات مفقودة عن
أي�ضا ا�ستخدام اختبار خي مربع لتعريف االختالفات
�سلوكيات اخلطر .مت � ً
الكبرية يف االختالفات االجتماعية الدميغرافية والأمرا�ض النف�سية بني
ف�صول اخلطر الكامنة املختلفة ,التي قام الـ  LCAبتعريفها.
لقد مت تطوير منوذج انحدار لوجي�ستي متعدد املتغريات واحلدود ,وذلك
لو�صف العالقة بني االن�ضمام �إلى ف�صل كامن ,اختري كمتغري م�ستقل,
وم�ستويات الأمرا�ض النف�سية.
كانت ُتعترب القيمة احلرجة التي ت�صل �إلى  p > 0,05ب�أنها هامة
من الناحية الإح�صائية ,وكانت كل التحاليل الإح�صائية تتم على الـ
 STATAIC9.0على الويندوز ,وذلك لكل التحاليل.

النتائج
�سلوكيات اخلطر
ُعرفة ,يف
جتد
ً
تقريرا عن ن�سب �أنت�شار �سلوكيات اخلطر الت�سعة امل ّ
اجلدول رقم .1
مت التقرير عن �أقل من ع�رشة باملائة ( )8.2%من املراهقني يتعاطون
الكحوليات مرتني يف الأ�سبوع على الأق���ل .ويتعاطى �أك�ثر من ربع
( )35,9%الأفراد الذين �أقروا ب�أنهم يحت�سون اخلمور ,ثالثة مرات على
الأقل يف منا�سبة واحدة ,و� 14,2%أقروا ب�أنهم اختربا «الثمل” ,بينما �أقر
 7,7%ب�أنهم اختربوا الدوار من �أثر اخلمور .لقد كانت ن�سب تعاطي اخلمور
عالية بني الذكور وكانت تقل ب�صورة كبرية مع الفئة العمرية.
لقد �أق��ر �أق��ل من خم�سة باملائة ( )4,5%من كل العينة ب�أنهم قد
تعاطوا املخدرات الغري قانونية ثالثة مرات �أو �أكرث على مدار حياتهم.
وقد كانت ن�سبة تعاطي املخدرات �أعلى بني الذكور ,بل وزادت مع زيادة
الفئة العمرية .وقد �أقر �أكرث من ع�رشة باملائة ( )10,7%من العينة ب�أنهم
يدخنوا على الأقل خم�سة �سجائر يف اليوم الواحد ,بينما اقر �أكرث من خم�سة
و�أربعون باملائة ( )45,8%ب�أنهم دخنوا �سجائر على االقل مرة واحدة
يف حياتهم .و�أقر �أكرث قليال من ع�رشة باملائة ( )10,3%من العينة ب�أنهم
بد�أوا التدخني عندما كانوا يف احلادية ع�رش من عمرهم �أو �أ�صغر.
لقد �أقر �أكرث من خم�سة ع�رش باملائة ( )15,5%من املراهقني ب�أنهم
يح�صلون على �ستة �ساعات من النوم �أو �أقل يف اليوم الواحد؛ فقد كانت قلة

النوم بالأمر املتكرر بني الإناث والتالميذ الكِبار .وقد �أقر �أكرث من �أربعني
باملائة ( )41,8%ب�أنهم يح�صلوا على �أقل من � 8ساعات نوم يف اليوم,
كثريا �أثناء
بينما �أقر �أكرث قليال من الربع ( )34,2%ب�أنهم ي�ستيقظون
ً
كثريا يف �أوقات ال�صباح ,وهو الأمر الأكرث
النوم �أو �أنهم ي�شعرون بالإرهاق ً
�شيوعا بني الإناث ( 37,1%باملقابل مع  ,)p > 0,05 ,31,7%وقد �أقر
ً
حوايل خم�سة وع�رشين باملائة من املراهقني ( )25,4%ب�أن لديهم عادة
القيلولة يف وقت الظهرية ,وتزداد ن�سبة االنت�شار �إح�صائ ًيا بني الفتيات
�أكرث من الذكور ( 27,8%باملقابل مع .)p > 0,05 ,23,4%
لقد كان لدى �أكرث من ثالثة باملائة ( )3,5%من التالميذ BMI
يزيد عن اخلم�سة وت�سعني باملائة من العمر ( ,)42مع �أنت�شار معدالت
أي�ضا لدى ثالثة
ال�سمنة ب�صورة �أكرب بني الذكور ,وتزداد مع كرب ال�سنً � .
باملائة ( )3,1%من املراهقني � BMIأقل من اخلم�سة باملائة من العمر
( ,)42وذلك بال اختالفات بني النوع �أو الفئة العمرية .مل ي�أخذ �أكرث من
ربع ( )26,5%العينة وجبة الإفطار ب�صفة م�ستمرة ,وهو ال�سلوك الذي
ينت�رش ب�صورة كبرية بني الإناث �أكرث من الذكور ( 30,8%باملقابل مع
 .)p > 0,05 ,21,2%وقد �أقر �ستة باملائة ( )6,1%ب�أنهم ال ي�أكلوا
�أب ًدا اخل�رضوات �أو الفواكه ,بينما �أقر  62,5%ب�أنهم ي�أكلون اخل�رضوات
أي�ضا �أقل من ع�رشين باملائة
والفواكه على االقل مرة يف اليوم الواحد� .أقر � ً
( )18,5%ب�أنهم مُيار�سون �أن�شطة ج�سدية �أقل من مرة يف الأ�سبوع ,وقد
�شيوعا لدى الإناث ,وكانت تزداد مع ال�سن.
كانت �سلوكيات عدم احلركة �أكرث
ً
وقد �أقر �أكرث من �أربعني باملائة ( )68,8%من املراهقني ب�أنهم مُيار�سون
الريا�ضة بن�سب ثابتة ,مع اختالفات كبرية بني النوعني ( 77,3%ذكور
باملقابل مع � 61,8%إناث.)p > 0,05 ,
لقد �أقر حوايل ع�رشة باملائة من املراهقني ( )10,1%ب�أنهم يق�ضون
على الأقل خم�سة �ساعات يف اليوم الواحد ي�شاهدون التلفاز �أو يلعبون
�ألعاب الفيديو �أو يت�صفحون �شبكة الأنرتنت لأ�سباب ال تتعلق باملدر�سة
�أو العمل ,وقد كانت هذه الن�سبة عالية بني الذكور ,وتنخف�ض مع ال�سن.
أي�ضا� ,أقر حوايل خم�سة و�سبعون باملائة ( )74,5%من املراهقني ب�أنهم
� ً
ي�ستخدمون حوا�سيبهم اخلا�صة لت�صفح الأنرتنت ,بينما �أقر  2,5%من
العينة ب�أنهم مل ي�ستخدموا �شبكة االنرتنت �أب ًدا.
لقد �أقر �أقل من �أربعة باملائة ( )3,8%من املراهقني ب�أنهم يتغيبون
م�سبق ,وكان هذا ال�سلوك �أكرث
عن املدر�سة ب�صورة متكررة وبدون �أخذ �إذن ّ
أي�ضا بني الذكور .لقد �أقر ع�رشة باملائة
تواترا بني التالميذ الأكرب �س ًنا و� ً
ً
�شهرا
ع�رش
االثني
مدار
على
ج�سدية
( )10,4%ب�أنهم دخلوا يف معارك
ً

اجلدول رقم  :2ن�سب �أنت�شار االعرا�ض النف�سية يف عينة املراهقني
� 14سنة و�أقل ()4,007=n

� 16سنة و�أكرث ()2,955=n

� 15سنة ()5,350=n

كل املجموعات العمرية ()12,328=n

الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
الإناث
الذكور
ِكال النوعني
ِكال النوعني
ِكال النوعني
()6,799=n( )5,529=n
()1,456=n( )1,490 =n
()3,160=n( )2,183=n
()2,167=n( )1,833=n
اكتئاب دون العتبة
اكتئاب
قلق دون العتبة
قلق
اعرا�ض عاطفية
م�شكالت يف العالقات
فرط الن�شاط
م�شكالت مع الأقران
غياب ال�سلوكيات االجتماعية
�إ�صابات ذاتية غري انتحارية
�أفكار انتحارية
حماوالت انتحار

*25,7
*3,8
*14,0
*1,6
*3,0
*10,7
10,9
3,1
*9,5
*6,8
*21,2
*2,2

32,0
9,2
26,6
4,6
9,9
7,5
9,1
2,7
3,1
10,7
35,4
4,2

**29,1
**6,7
**20,8
**3,2
**6,7
**9,0
9,9
**2,9
**6,0
**8,9
**28,9
**3,3

*24,8
*4,2
*14,7
*2,4
*2,3
*11,4
8,6
*3,7
*9,9
7,6
*23,5
*2,8

35,4
10,6
30,8
6,9
11,0
8,6
9,0
2,7
4,0
8,8
39,3
4,7

31,1
8,0
24,2
5,1
7,4
9,8
8,8
3,1
6,5
8,3
32,8
3,9

*27,1
*7,4
*19,7
*3,2
*4,3
*16,1
9,6
*7,0
*12,7
9,7
*30,1
*4,1

35,0
12,8
31,1
8,8
13,6
9,3
9,8
3,3
4,7
12,2
42,5
7,5

31,0
10,0
25,3
6,0
8,9
12,7
9,6
5,1
8,7
11,0
36,2
5,8

*اختالف كبري بني الذكور والإناث من نف�س الفئة العمرية (** ,)p >0,05اختالف كبري بني الفئات العمرية يف كِ ال النوعني ()p > 0,05
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25,8
4,9
15,8
2,3
3,0
12,5
9,6
4,4
10,6
7,9
24,5
3,0

34,2
10,6
29,5
6,6
11,2
8,4
9,2
2,9
3,9
10,2
38,7
5,1

ِكال النوعني
30,4
8,1
23,3
4,7
7,5
10,3
9,4
3,6
6,9
9,1
32,3
4,2

أي�ضا
ال�سابقة ,و�أقر ن�صفهم ( )45,2%تقري ًبا ب�أنهم بد�أوا املعركة .لقد �أقر � ً
حوايل �سد�س ( )16,9%التالميذ ب�أنهم كانوا ركا ًبا مع �سائقني يحت�سون
أي�ضا ع�رشة باملائة من املراهقني يف �سن الأربعة ع�رش
اخلمر .وقد �أقر � ً
و 19%من ه�ؤالء يف �سن اخلام�سة ع�رش و 42,9%من البالغني �ستة ع�رش
�سنة ,ب�أنهم قد مار�سوا اجلن�س ,وقد كانت ن�سبة االنت�شار مرتفعة بني الذكور
من كل جمموعة ,وقد �أدلى �أقل من �أربعة باملائة ( )3,3%من االفراد الذين
نادرا ما فعلوا
يف عالقات جن�سية ب�أنهم مل ي�ستخدموا الواقي الذكري �أب ًدا �أو ً
ذلك ,ومل يكن هناك اختالفات من حيث الفئة العمرية.

االعرا�ض النف�سية
تقريرا عن ن�سب �أنت�شار االعرا�ض النف�سية يف اجلدول رقم .2
جتد
ً
لقد �أخترب حوايل ربع التالميذ ( )30,4%اكتئاب دون العتبة ,وكانت
ن�سب االنت�شار بني الإناث �أعلى من تلك بني الذكور ( 34,2%باملقابل مع
أي�ضا ت�صنيف حوايل ثمانية باملائة ()8,1%
 .)p > 0,05( ,25,8%مت � ً
من العينة بكونهم يعانوا من اكتئاب ,مع ن�سبة �أنت�شار �أعلى بني الإناث
( 10,6%باملقابل مع  ,)p > 0,05( ,4,9%وقد زادت ن�سبة �أنت�شار
اعرا�ض االكتئاب مع ال�سن.
لقد �أخترب �أكرث من ع�رشين باملائة ( )23,3%من التالميذ قلق دون
العتبة ,وتزيد ن�سبة االنت�شار مع ال�سن ,وتكون عالية ب�صفة خا�صة بني
الإن��اث ( 29,5%باملقابل مع  .)p > 0,05 ,15,8%لقد �أقر حوايل
خم�سة باملائة ( )4,7%من التالميذ �أنهم يعانوا من حاالت قلق �شديدة
�أو بالغة ,وتزيد ن�سبة االنت�شار مع ال�سن وتنت�رش �أكرث بني الإناث (66%
باملقابل مع .)p > 0,05 ,2,3%
هناك تقارير تقول ب�أن االعرا�ض العاطفية تغطي حوايل  7,5%من
العينة ,وتزداد ن�سب �أنت�شارها مع ال�سن وتنت�رش �أكرث بني الإناث (11,2%
باملقابل مع .)p > 0,05 ,3,0%
وقد كانت ن�سب حدوث م�شكالت االت�صال يف العينة هي ,10,3%
وتزيد ن�سب �أنت�شارها مع ال�سن وتنت�رش �أكرث بني الذكور ( 12,5%باملقابل
أي�ضا ن�سبة وجود اعرا�ض فرط الن�شاط هي
م  .)p > 0,05 ,8,4%كان � ً
 9,4%من التالميذ ومل تختلف ب�صورة كبرية بح�سب النوع.
لقد �أخترب �أك�ثر من ثالثة باملائة ( )3,6%من العينة م�شكالت مع
االقران ,وكانت تزيد ن�سبة االنت�شار مع ال�سن وكانت �أعلى بني الذكور (4,4%
باملقابل مع  ,)p > 0,05 ,2,9%بينما �أقر �سبعة باملائة من العينة بغياب
ال�سلوكيات االجتماعية ,وكانت تزداد الن�سبة مع ال�سن وكانت �أعلى ب�صورة
كبرية بني الذكور ( 10,6%باملقابل مع .)p > 0,05 ,3,9%

لقد ظهرت ن�سب �أفكار االنتحار يف حوايل ربع العينة (,)32,3%
أي�ضا بني الإناث ( 38,7%باملقابل
وتزداد الن�سبة بني التالميذ الكِبار و� ً
مع  .)p > 0,05 ,24,5%وقد �أقر �أكرث من �أربعة باملائة من العينة
( )4,2%مبحاوالت انتحار على مدار حياتهم ,وكانت الن�سبة �أعلى بني
الإناث ( 5,1%باملقابل مع  ,)p > 0,05 ,3,0%وقد ازدادت ن�سبة تواتر
حماوالت االنتحار لكِال النوعني مع ال�سن.

الفئات التي مت تعريفها بوا�سطة الـ  LCAوروابطها
لقد تنا�سبت من��اذج الـ  LCLRمع �سلوكيات اخلطر الت�سعة التي
قدمناها فيما �سبق ,ويتنا�سب منوذج الثالثة ف�صول ب�صورة �أف�ضل مع
البيانات .تقدم ال�صورة رقم  1مناذج ملفات احتماليات اال�ستجابة لكل
واحد من الثالثة ف�صول .لقد �أ�شتمل الف�صل الأول (“ن�سبة خطر منخف�ضة”),
والذي يت�ضمن  57,8%من العينة ,على الطالب ذي تواتر منخف�ض �أو
حتى منعدم من �سلوكيات اخلطر .وت�شمل املجموعة الثانية (“ن�سبة خطر
عالية”) ,التي تت�ضمن  13,2%من العينة (ذكور�/إناث= ,)562/622
التالميذ الذين حققوا درجات عالية يف كل �سلوكيات اخلطر� ,أما املجموعة
الثالثة ,والتي تت�ضمن  29%من العينة (ذكور�/إناث=,)1,109/687
فقد ا�شتملت على التالميذ الذين كان تقييمهم بالإيجاب فيما يخ�ص
زيادة ن�سبة ا�ستخدام و�سائل الإعالم و �سلوكيات عدم احلركة وقلة النوم.
مت ت�سمية هذا الف�صل «اخلطر الغري مرئي” ,وذلك لأن هذه ال�سلوكيات
ب�صفة عامة غري وا�ضحة �أو ال تثري �أنتباه املالحظني  -الذين منهم الآباء
واملعلمني – لكونها ترتبط مب�شكالت يف ال�صحة النف�سية.
يو�ضح اجلدول رقم  3العالقة بني الف�صول التي مت تعريفها عن طريق
الـ  LCAواالختالفات االجتماعية الدميغرافية .لقد كانت ن�سبة التالميذ
الذين مل ُيولدوا يف الدولة التي هي موقع الدرا�سة� ,أعلى يف جمموعة ن�سب
اخلطر العالية ,باملقارنة مع كِ ال من جمموعتي اخلطر الغري مرئي واخلطر
املنخف�ض ( 10,0%باملقابل مع  6,9%و .)p > 0,05 ,4,8%لقد مت
مالحظة منوذج مت�شابه للتالميذ الذين مل يولد والديهم يف الدول التي متثل
موقع الدرا�سة .فوجود ع�ضو يف الأ�رسة قد فقد عمله �أثناء العام ال�سابق,
كان بالأمر املتكرر يف جمموعات اخلطر املتزايد �أو اخلطر الغري مرئي,
وذلك �أكرث من جمموعات اخلطر املنخف�ض ( 11,6%و 12,1%باملقابل
مع � .)p > 0,05 ,8,3%أما العي�ش مع �أب �أو �أم �أعزب بالأمر املتكرر
يف جمموعة اخلطر املتزايد ,وذلك �أكرث من جمموعة اخلطر الغري مرئي
( 31,1%باملقابل مع .)p > 0,05 ,23,6%
وكما يظهر يف اجل��دول رقم � ,4إن �أنت�شار ن�سب اعرا�ض االكتئاب
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أي�ضا �أفكار االنتحار ,مت�شابهة ج ًدا
والقلق (ال�شديدة والدون العتبة) و� ً
بني جمموعتي اخلطر املتزايد واخلطر الغري مرئي ,وكانت �أعلى ب�صورة
�أكرب يف كال من هذه املجموعتني ,وذلك باملقارنة مع جمموعة اخلطر
أي�ضا االعرا�ض العاطفية وامل�شكالت
املنخف�ض ( .)p > 0,05لقد كانت � ً
مع الأقران بالأمور املنت�رشة ب�صورة قوية يف جمموعة اخلطر الغري مرئي
�أكرث من جمموعة اخلطر املتزايد ,وكانت متواترة ب�صورة �أكرث يف كِ ال من
هذه املجموعتني �أكرث من جمموعة اخلطر املنخف�ض (� .)p > 0,05أما
م�شكالت التوا�صل وفرط الن�شاط والأذى الذاتي الغري انتحاري وحماوالت
االنتحار على مدار احلياة ,فقد كانت �أكرث انت�شارا يف جمموعة اخلطر
املتزايد ,هذا باملقارنة مع كِ ال من جمموعتي اخلطر املنخف�ض واخلطر
الغري مرئي (.)p > 0,05
اجلدول رقم  :3اخل�صائ�ص االجتماعية الدميغرافية من جانب جمموعات ف�صول اخلطر الكامن
اخل�صائ�ص االجتماعية
الدميغرافية

الإناث*
مل ُيلدوا يف الدولة*
الآباء مل ُيلدوا يف الدولة*
ال ينتمي �إلى طائفة دينية
فرد يف الأ�رسة قد فقد عمله
العام ال�سابق**
�أ�رسة مكونة من �أب �أو �أم �أعزب*

ف�صل اخلطر
املنخف�ض
6,054 = n
(ذكور�/إناث=
)2,557/3,497

ف�صل اخلطر
الزائد
1,184 = n
(ذكور�/إناث=
)622/562

ف�صول اخلطر
الغري مرئي
1,796 = n
(ذكور�/إناث=
)687/1,109

57,8
4,8
15,1
31,2

47,5
10,0
27,0
34,0

61,8
6,9
20,6
31,3

8,3

11,6

12,1

17,5

31,1

23,6

*تختلف املجموعات الثالثة عن بع�ضهما البع�ض ( ** ,)p > 0,05تختلف جمموعتي
اخلطر الزائد واخلطر الغري مرئي ب�شكل كبري عن جمموعة اخلطر املنخف�ض ()p > 0,05

اجلدول رقم  :4االعرا�ض النف�سية من جانب جمموعات ف�صول اخلطر الكامن
االعرا�ض النف�سية

اكتئاب دون العتبة**
االكتئاب**
قلق دون العتبة**
قلق**
اعرا�ض عاطفية*
�إجراء امل�شاكل
فرط الن�شاط
م�شكالت مع الأقران***
غياب ال�سلوكيات االجتماعية**
�أذى ذاتي غري انتحاري*
�أفكار انتحار**
حماوالت انتحار*

ف�صل اخلطر
املنخف�ض
n= 6,054
(ذكور�/إناث=
)2,557/3,497
29,4
4,2
19,0
2,5
5,8
6,4
6,1
2,3
4,5
5,5
27,1
1,7

ف�صل اخلطر
الزائد
n= 1,184
(ذكور�/إناث=
)622/562
34,0
14,7
31,3
9,2
9,0
23,2
18,6
3,0
9,9
22,3
44,0
10,1

ف�صول اخلطر
الغري مرئي
n= 1,796
(ذكور�/إناث=
)687/1,109
33,2
13,4
31,0
8,0
11,6
11,5
11,8
5,0
8,1
12,4
42,2
5,9

*تختلف الثالثة جمموعات ب�شكل كبري عن بع�ضهما البع�ض (** ,)p > 0,05تختلف
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جمموعتي اخلطر الزائد واخلطر الغري مرئي ب�شكل كبري عن جمموعة اخلطر املنخف�ض (p
*** ,)> 0,05تختلف جمموعتي اخلطر املنخف�ض واخلطر الغري مرئي ب�شكل كبري عن
جمموعة اخلطر الزائد ()p > 0,05

اجلدول رقم  :5نتائج الرتاجع اللوجي�ستي املتعدد املتغريات واملتعدد
احلدود الختالفات الف�صول الكامنة ح�سب النوع واملجموعة العمرية
ونتائج الأمرا�ض النف�سية ()n= 8,579
اخلطر الغري مرئي
باملقابل مع اخلطر
املنخف�ض
)RRR (95% CI
النوع (ذكور�/إناث)
جمموعة الفئة العمرية
� 15/14سنة �أو �أقل
جمموعة الفئة العمرية
� 16سنة �أو �أكرب14/
�سنة �أو �أ�صغر
االكتئاب دون العتبة
االكتئاب
قلق دون العتبة
القلق
اعرا�ض عاطفية
�إجراء امل�شاكل
فرط الن�شاط
م�شكالت مع الأقران
غياب ال�سلوكيات
االجتماعية
�أذى ذاتي غري انتحاري
�أفكار انتحار
حماوالت انتحار

اخلطر الزائد باملقابل مع
اخلطر املنخف�ض
)RRR (95% CI

)0,84-1,08( 0,95

)0,44-060( *0,51

)2,08-2,79(*2,41

)3,55-5,69( *4,50

)6,67-9,30( *7,88

)21,66-35,23( *27,62

)0,96-1,27( 1,10
)1,50-2,58( *1,97
)1,40-1,88( *1,62
)1,31-2,52( *1,81
)0,63-1,02( 0,80
)1,00-1,52( 1,24
)1,95 -1,29( *1,59
)0,89-1,70( 1,23

)1,02-1,43( *1,21
)1,30-2,53( *1,82
)1,32-1,90( *1,58
)1,31-2,86( *1,93
)0,34-0,65( *0,47
)2,21-3,40( *2,74
)1,99-3,13( *2,49
)0,29-0,74( *0,47

)1,26-1,74( *1,60

)1,17-2,03( *1,54

)1,13-1,74( *1,40
)1,12-1,48( *1,29
)1,22-2,35( *1,69

)2,37-3,79( *2,99
)1,09-1,55( *1,30
)1,83-3,74( *2,62

 -RRRن�سبة اخلطر الن�سبية( p*=0,05 ,اختبارات ثنائية الطرف)

الرتاجع اللوجي�ستي املتعدد املتغريات واملتعدد احلدود
جن��د نتائج م��ن من��وذج ال�تراج��ع اللوجي�ستي املتعدد املتغريات
واملتعدد احلدود للأعرا�ض النف�سية والف�صول الكامنة ,واخلا�صة بالنوع
والفئة العمرية ,يف اجلدول رقم  .5لقد كانت اعرا�ض االكتئاب والقلق
وغياب ال�سلوكيات االجتماعية و�أفكار االنتحار ,مرتبطة بانخفا�ض
كبري ومت�شابهة يف معدالت اخلطر الن�سبية يف جمموعتي اخلطر الغري
مرئي واخلطر الزائد .وقد كانت اعرا�ض فرط الن�شاط والأذى الذاتي الغري
انتحاري �أو حماوالت االنتحار ,مرتبطة بزيادة يف معدالت اخلطر الن�سبي
يف جمموعة اخلطر الزائد ,وحتى يف امل�ستويات املنخف�ضة يف جمموعة
اخلطر الغري مرئي.

اخلامتة
تدل نتائج هذه الدرا�سة على �أن ن�سب �أنت�شار �سلوكيات اخلطر والأمرا�ض
النف�سية بني املراهقني الأوروبيني ,بالأمر الزائد؛ ف ُتظهر �أغلب الدرا�سات
التي قامت على �سلوكيات اخلطر وجود زيادة يف هذه ال�سلوكيات مع زيادة
الفئة العمرية ,و�أن �أغلب هذه ال�سلوكيات بالأمر املنت�رش بني الذكور� .إن
اال�ستثناء الوحيد لهذا االمر هو �سلوكيات عدم احلركة وقلة النوم ,والتي

أي�ضا من اعرا�ض نف�سية داخلية
هي �أكرث انت�شارا بني الإناث الالئي يعانني � ً
(عاطفية) ,مثل االكتئاب والقلق و�أفكار انتحار.
لقد قامت الـ  LCAيف تلك العينة الكبرية بتعريف ثالثة جمموعات
من املراهقني؛ وقد كانت نتيجة املجموعة الأولى ,التي متثل  13,2%من
ويكن ت�سميتها
املراهقني ,عالية يف كل �سلوكيات اخلطر التي مت درا�ستها ,مُ
«جمموعة اخلطر الزائد” .وت�ستهدف �أغلب التدخالت يف يومنا هذا هذه
املجموعة ( ,)45,46بينما كان جمموع املجموعة الأكرب ,التي تت�ضمن
منخف�ضا يف �أغلب �سلوكيات اخلطر,
تقري ًبا ثلثي املراهقني (,)57,8%
ً
وبالتايل �أ�صبحت ُت�سمى «جمموعة اخلطر املنخف�ض” .لكن وحتى التالميذ
يف جمموعة اخلطر املنخف�ض قد �أقروا مبحاوالت انتحار ( )1,7%و�أفكار
انتحار ( )27%واكتئاب دون العتبة ( )29%وقلق دون العتبة (.)19%
ت�شري هذه االكت�شافات �إلى االحتياج �إلى تدخالت وقائية ذات مقيا�س كبري
أي�ضا �إلى وجود حمالت توعية باملدار�س ,وهو الأمر الذي مت التقرير عنه
و� ً
يف درا�سات �أخرى (.)43,47
والأهم من ذلك هو �أن هذه الدرا�سة قد قامت بتعريف – ولأول مرة –
جمموعة ثالثة مت ت�سميتها مبجموعة «اخلطر الغري مرئي” ,والتي ت�شمل
 29%من املراهقني .لقد مت جتميع ه�ؤالء املراهقني يف ثالثة �سلوكيات
خطر معينة (قلة النوم وقلة الن�شاط اجل�سدي وزيادة يف ا�ستخدام و�سائل
الإع�لام) ,بينما يظهر عليهم زيادة كبرية يف �أنت�شار اعرا�ض نف�سية� .إن
م�ستوى االعرا�ض النف�سية التي توجد يف جمموعة «اخلطر الغري مرئي»
هذه ,تت�شابه يف الكثري من احل��االت مع جمموعة اخلطر الزائد .وت�ضم
هذه املجموعات املراهقني الذين يق�ضون الكثري من الوقت يف م�شاهدة
أي�ضا النوم يف
التلفاز �أو ت�صفح �شبكة الأنرتنت �أو �ألعاب الفيديو ,وت�شمل � ً
وقت مت�أخر بحيث يتمكنوا من �إطالة وقت ا�ستخدام �أن�شطة و�سائل الإعالم
هذه ,وبالتايل – وهذه نتيجة مبا�رشة – يهملون �أن�شطة �أخرى �صحية,
مثل الريا�ضة .غال ًبا ما ال يعترب املراقبون البالغون (مثل الآباء واملعلمني
م�صدرا للكثري من
والأطباء النف�سيني) هذه ال�سلوكيات بكونها �ضارة �أو
ً
االهتمام .ومع ذلك ,لدى جمموعات اخلطر الزائد واخلطر الغري مرئي ,ن�سبة
�أنت�شار مت�شابهة ج ًدا لأعرا�ض االكتئاب واعرا�ض القلق و�أفكار االنتحار,
وباملقارنة مع التالميذ يف جمموعة اخلطر الزائد ,جند �أن له�ؤالء التالميذ
يف جمموعة اخلطر الغري مرئي ن�سبة �أنت�شار �أعلى للأعرا�ض العاطفية
وامل�شكالت مع الأقران� ,إال �أن ن�سبة �أنت�شار �إجراء امل�شكالت وفرط الن�شاط
منخف�ضة� .إن االختالفات بني جمموعة اخلطر الزائد وجمموعة اخلطر
الغري مرئي ال تعتمد على متثيل النوع يف هذه املجموعات ,حيث �أنه ت�شري
التحاليل املتعددة املتغريات �أن هذه الروابط تبقى بالأمر الهام عند ال�ضبط
من حيث الفئة العمرية والنوع.
لدى املراهقني يف جمموعتي اخلطر الزائد واخلطر الغري مرئي ,مناذج
خمتلفة تتعلق بدولة املن�ش�أ�( ,أن يكون املراهق �أو واحد من �أبويه قد ُولد
خارج دولة الدرا�سة) ,والن�ش�أة يف �أ�رسة مكونة من �أب �أو �أم �أعزب �أو �أ�رسة
يكون فيها الأب �أو الأم قد فقد عمله العام ال�سابق ,هذا باملقارنة مع
جمموعة اخلطر املنخف�ض .ومن املثري لالهتمام هو �أن االنتماء �إلى طائفة
دينية (كما يدركها املراهق) والتي ُتعترب متحفظة ب�صفة عامة ( ,)48مل
تقدم �أي اختالفات لع�ضوية جمموعة اخلطر .تقرتح هذه االكت�شافات �أن
املراهقني يف جمموعة اخلطر الغري مرئي قد يكونوا ذي حالة اجتماعية
اقت�صادية منخف�ضة ,وبالتايل يكونوا غري مرئيني من جانب التدخالت
املوجودة و�أن�شطة التوعية.
تتمثل مناطق ق��وة ه��ذه ال��درا���س��ة يف عينة امل��راه��ق�ين الكبرية
( ,)n=12,395والذين مت تعيينهم من جانب مدار�س مت اختيارها
ويثلون الدول
ب�صورة ع�شوائية يف مواقع الدرا�سة يف  11دولة �أوروبية ,مُ
الأوروبية املخت�صة ( .)34لقد مت تعيني التالميذ وتقييمهم با�ستخدام
�إجراءات متجان�سة يف كل الدول ,وذلك بح�سب معايري اال�شتمال واال�ستبعاد
ومقايي�س النتائج .وما هو �أكرث من ذلك ,لقد قامت الدرا�سة على م�ساحة
جغرافية كبرية ج ًدا .ومن املحدوديات املُحتملة لهذه الدرا�سة هي �أنه قد
مت جتميع كل البيانات عن طريق تقرير ذاتي ,وبرغم من �أنه قد ظهر �أن

البيانات التي مت احل�صول عليها بوا�سطة التقرير الذاتي �صاحلة ب�صورة
كبرية (� ,)36,49,50إال �أن ن�سبة �أنت�شار �سلوكيات اخلطر والأمرا�ض
النف�سية قد تكون غري ُمق ّدرة ب�صورة جيدة .ومن املحدوديات الأخرى هي
�أنه قد مت اختيار موقع واحد فقط لكل دولة للم�شاركة يف الدرا�سة .وبالرغم
من �أن مواقع الدرا�سة كانت تبدو و�أنها ممثلة للدولة املخت�صة� ,إال �أن
ا�شتمال �أكرث من موقع واحد لكل دولة قد يكون قد عمل على حت�سني متثيل
أي�ضا �إلى التق�سيم
املناطق احل�رضية واملناطق الريفية ,بل وقد ي�سمح � ً
الطبقي ملجموعات اخلطر من جانب كثافة ال�سكان.
تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع التمييز الكال�سيكي بني اال�ضطرابات
الداخلية واال�ضطرابات اخلارجية ( ,)51وكون الأولى (العاطفية) �أكرث
أي�ضا
�شيوعا بني الإناث ,والأخرية (ال�سلوكية) �أكرث
�شيوعا بني الذكور .مت � ً
ً
ً
التقرير عن اختالفات تتعلق بنماذج مماثلة للفئة العمرية والنوع ,وذلك
يف درا�سات �أمريكية ,مثل درا�سة عن ا�ضطرابات ال�سلوكيات املمزقة ,التي
قامت على ال�شباب من بورتو ريكا ( ,)5ودرا�سة و�سائل الـ  NIMHللعلوم
الوبائية اخلا�صة بالطفل واال�ضطرابات النف�سية للمراهقني ()MECA
 ,)(13والـ  .)YRBSS (15لكن تركز كل الدرا�سات التي قامت يف �أوروبا,
مثل درا�سة الـ  ,)ESPAD (26حتى وقتنا هذا على ا�ستخدام العقاقري,
وذلك ب�صورة ح�رصية ,ومل ت�شتمل على نطاق �أو�سع من �سلوكيات اخلطر,
كما يف درا�سة الـ  .SEYLEلكن وفيما يخ�ص ا�ستخدام العقاقري ,تتفق
نتائج الـ  SEYLEمع االكت�شافات ال�سابقة ,مما ي�ؤكد عبء �سوء ا�ستخدام
العقاقري بني املراهقني الأوروب��ي�ين ,وعالقتها بالأنواع املختلفة من
الأمرا�ض النف�سية ( .)52لكن وب�صفة عامة ,ت�ؤكد نتائج � SEYLEأنه
نظاما يف �أوروب��ا يقوم عن ُبعد بتجميع
�سيكون نفع كبري لأن ن�ؤ�س�س
ً
البيانات عن ال�صحة النف�سية وجودة احلياة اخلا�صة باملراهق ,هذا كما
يتم ب�صورة دورية يف الواليات املتحدة با�ستخدام الـ .YRBSS
ولأن االختالفات املعينة التي تتعلق بالفئة العمرية والنوع تتغري مع
مرور الوقت ,قد يكون لأمر مالحظة هذه الأمور ت�ضمنات هامة للوقاية
من �سلوكيات اخلطر� .إن زيادة ن�سبة �سلوكيات اخلطر واالمرا�ض النف�سية
مع زيادة الفئة العمرية ,كما مت مالحظته يف هذه الدرا�سة ,بالأمر الوا�ضح
والقوي� ,إال �أنه يتفق مع درا�سات �أخرى ( .)53,54والأه��م من ذلك ,مت
مالحظة زيادة متزامنة يف بيانات الـ  SEYLEيف ن�سب �أنت�شار كل واحد
من �سلوكيات اخلطر التي مت تقييمها ,وذلك لكل زيادة واحد يف العمر� ,إال
املطولة هذه ,وقيمها التنبئية
�أن املعلومات عن م�سارات �سلوكيات اخلطر
ّ
والنتائج املُحتملة للأمرا�ض النف�سية التابعة والنتائج االجتماعية النف�سية,
لي�ست متاحة حتى الآن ,ومع ذلك ف�أن الروابط القاطعة بني جمموعة اخلطر
الزائد وجمموعة اخلطر الغري مرئي واالختالفات النف�سية املر�ضية ,كما
قدمناها هنا ,تت�ضمن تطور دعم نف�سي منهجي وتدخالت له�ؤالء التالميذ.
يف اخلال�صة ,ت�ؤكد نتائج هذه الدرا�سة االحتياج �إلى وجود تدخالت
وو�سائل وقاية مبكرة يف جمال ال�صحة النف�سية ( .)55,56من �أكرث �سلوكيات
�شيوعا بني الإناث هي انخفا�ض عدد �ساعات النوم و�سلوكيات عدم
اخلطر
ً
احلركة ,بينما كان ا�ستخدام العقاقري والكحوليات �أكرث انت�شارا بني الذكور,
وبالتايل فالبد �أن تكون تدخالت الوقاية منا�سبة ب�صورة �شخ�صية للذكور
والإن��اث .ت�أتي �أكرث االكت�شافات �أهمية يف هذه الدرا�سة من الـ ,LCA
فبالإ�ضافة �إلى جمموعات اخلطر املنخف�ض واخلطر الزائد الكال�سيكية ,قمنا
بتعريف جمموعة ثالثة ت�شكل ربع املراهقني تقري ًبا ,وهم الذين يدخلون
يف �سلوكيات مُيكن التغا�ضي عنها ب�سهولة ,حيث �أنه ال يعتقد البالغون -
والذين منهم الأطباء النف�سيني � -أنها مُيكن �أن تت�سبب يف م�شكالتُ .يظهر
التالميذ يف جمموعات اخلطر الغري مرئي هذه ن�سب عالية من االكتئاب
والقلق و�أفكار االنتحار ,وهذه يف نف�س امل�ستوى كما بني التالميذ الذين
ينتمون �إلى جمموعة اخلطر الزائد .وبينما يتفاعل �أغلب الآباء واملعلمني
والأطباء ال�رسيريني جتاه �شخ�ص مراهق يتعاطى املخدرات �أو يثمل ,قد
يتغا�ضون وب�سهولة عن مراهق ميار�س �سلوكيات خطر غري وا�ضحة مثل
فرط يف م�شاهدة التلفاز وال يلعب ريا�ضة �أو ينام قليلاً ج ًدا� .إن ال�سبب
وراء العالقة بني �سلوكيات اخلطر هذه والأمرا�ض النف�سية ,ال يزال بالأمر
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 ُتعرف ب�أنها, مثل االكتئاب, �إال �أن اال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة,الغام�ض
) وم�ستويات منخف�ضة من57( ُتظهر عالقة ثنائية االجتاه مع قلة النوم
 وبالتايل فلدى,)59( ) وفرط يف ا�ستهالك و�سائل الإعالم58( الن�شاط
اكت�شافاتنا ت�ضمنات للمتحكمني الذين يقدمون معلومات ومواد تعليمية
أي�ضا ت�ضمنات
ً � و, �إلى التالميذ والآباء,عن �صحة املراهق وجودة احلياه
 وبينما يكون تركيز الأحاديث مع.ل�صانعي ال�سيا�سات والأطباء ال�رسيريني
 هناك احتياج �إلى اعتبار,املراهقني على �سوء ا�ستخدام العقاقري والإهمال
 مع تقدمي املزيد من االهتمام �إلى,�سلوكيات اخلطر التي قمنا بتعريفها هنا
ت�شجيع �أخذ ما يكفي من النوم وامل�شاركة يف ريا�ضة ما وا�ستخدام و�سائل
.الإعالم ب�صورة معتدلة
لقد قدمت هذه البيانات فر�صة فريدة لكتابة ملحة خمت�رصة عن املدار�س
 �إال �أنه,النموذجية يف كل �أنحاء �أوروبا التي تخدم تالميذ ب�صورة دائمة
 مثل عدم وجود بيانات,يبقى الكثري والكثري من الأ�سئلة التي بال �إجابات
اقت�صادية اجتماعية خا�صة ب�صورة معينة عن املراهقني امل�شاركني والتي
متنع احل�صول على تعريف �أف�ضل عن العالقة بني هذه العوامل و�سلوكيات
 ت�شمل جمع, والبد من القيام بدرا�سة وبائية.اخلطر واالعرا�ض النف�سية
 وذلك للم�ساعدة يف درا�سة العالقة,بيانات اجتماعية اقت�صادية مف�صلة
بني الأمرا�ض النف�سية و�سلوكيات اخلطر واحلالة االقت�صادية االجتماعية
 وما هو �أكرث من ذلك هو �أن هذه الدرا�سة قد قامت بتقييم االعرا�ض,العامة
 وذل��ك عن طريق,النف�سية ب�صورة مقطع عر�ضي يف العامة من النا�س
 �ستقدم املقابالت الت�شخي�صية �إدراكً ا �أكرث.�أدوات الت�شخي�ص الذاتي النف�سي
.للعالقة بني اال�ضطرابات النف�سية و�سلوكيات اخلطر
SEYLE  عملت درا�سة الـ,لكن وبغ�ض النظر عن هذه املحدوديات
,على ت�أ�سي�س جمموعة هامة متعددة اجلن�سيات من املراهقني االوروبيني
 وذلك حتى نتمكن من تعريف امل�سارات,مطولة
ّ �سيتم درا�ستها ب�صورة
 وبالتايل ُت�ساعد يف تو�ضيح,من �سلوكيات اخلطر �إلى الأمرا�ض النف�سية
أي�ضا مثل هذه الدرا�سة بتقييم دورة م�سارات العديد من
ً �  �ست�سمح.الأ�سباب
.أي�ضا ت�شخي�صها
�
و
املراهقني
�سلوكيات اخلطر لدى
ً

�شكر خا�ص
 عن طريق مو�ضوع التن�سيق الأولSEYLE لقد مت تدعيم م�رشوع الـ
,)FP7( (ال�صحة) من جانب برنامج �إطار العمل ال�سابع لالحتاد الأوروبي
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الزيجوت املتماثل)� ,سيكون من الأف�ضل �أن نفكّر يف درجة انحدار ,فالبع�ض
طيعني ب�صفة خا�صة والبع�ض الآخ��ر طيعني ب�صفة �أق��ل والبع�ض �أقل
مطاوعة والبع�ض الآخر لي�سوا طيعني على الإطالق .بال �شك �أنه قد مت اقرتاح
هذا الأمر من جانب عمل ي�ستخدم العديد من جينات الليونة ,حيث �أنه ُيظهر
عالقة ا�ستجابة للجرعة بني عدد من جينات املرونة ومدى ت�أُثر الأفراد
بالتعر�ض للبيئة لل�سيء �أو للأ�سو�أ ( .)4البد �أن يقود العمل امل�ستقبلي من
هذا النوع« ,نهج وراثي على م�ستوى النظام” ,ي�شتمل على تراكيب جينات
املرونة الوهمية التي تقوم على معرفة عمليات �أو ُ�سبل بيولوجية معينة,
مثل نظام ال�سريوتونني �أو الدوبامني� ,أو على املورفولوجيا الع�صبية.
وما هو �أكرث من ذلك ,لقد كانت �أغلب الأبحاث التي تتعلق بتفاوت الت�أثّر,
ذات خ�صائ�ص ر�صد ,وب�إمكان هذا الأمر �أن يتحدى التف�سري ,وذلك لأنه من
املمكن اختيار اخلربات البيئية بدال من تعيينها ب�صورة ع�شوائية ,مما يخلق
�إمكانية �أن العالقة املتبادلة بني اجلينات الوراثية والبيئة ,تتنكر بكونها
تفاعل بني البيئة واجلينات الوراثية .قد ي�شمل واحد من و�سائل حل هذه
امل�شكلة ,عمل جتارب تدخالت بتعيني ع�شوائي للم�شاركني يف حاالت جتارب
�أو حاالت �ضوابط ,لكن ال يزال العمل يف مراحله املبكرة ( .)4,8وبالرغم من
�أن هذه اجلهود مق�صورة على درا�سة جانب «الت�أثّر للأف�ضل» من املرونة� ,إال
�أنه ال يزال مُيكّن تقييم ما �إذا كان قد مت مالحظة �أن اختالفات الأليل جتعل
أي�ضا جتعل احلامالت تنتفع
الأفراد ُ�ضعافًا �أمام ال�شدائد يف �أبحاث الر�صد و� ً
ب�شكل غري معتدل من التدخالت التي عملتها اجلهود لتحفيز الأداء الإيجابي.
وبقدر الأهمية ,ب�إمكان عمل التدخالت هذا �أن يحدد ما �إذا كانت اختالفات
الأليل  -كما يقرتح التفكري يف الت�أثر التفاوتي – التي ترتبط باملرونة يف
مواجه امل�صائب ,تقود احلامالت لأن تنتفع ب�صورة �أقل – �أو ال تنتفع على
الإطالق – من التدخالت املُ�صممة على تعزيز الأداء الإيجابي.
وباعتبار فكرة �أن املرونة التنموية ُتعترب بناية االختالفات الفردية ,تثري
ق�ضية ما �إذا كانت املرونة جمال عام �أم جمال خا�ص� ,أي هل �أكرث الأفراد
مطاوعة ي�ستجيبوا ويت�أثروا ب�صورة خا�صة مبجموعة كبرية من احلاالت
البيئية والتعر�ضات التنموية و�أن �أفراد �آخرون ال يت�أثرون ب�صورة خا�صة
بنف�س املجموعة الكبرية من اخلربات؟ �أم هل الأف��راد «مزيج» من خمتلف
�أ�شكال املرونة؛ فيكونوا مرنني ج ًدا جتاه بع�ض احلاالت ال�سياقية ولي�س جتاه
البع�ض الآخر ,و�/أو باعتبار بع�ض النتائج التنموية ,ولي�س البع�ض الآخر؟
وبينما �أن الأمر مثري للده�شة ,هناك بع�ض الدالئل لر�ؤية املجال العام.
فباعتبار نتائج تدخلني قاما ب�شكل الفت للنظر با�ستخدام و�سائل خمتلفة
لتحفيز جماالت خمتلفة من التنمية ,ففي حالة واحدة من احلالتني ,كان ي�سعى
التدخل �إلى تعزيز ح�سا�سية الأبوة والأمومة بحيث تقل ال�سلوكيات اجل�سدية
للطفل ال�صغري ( )9وتفاعلية ال�ضغوط التي ترتبط بالكورتيزول ,)10( 2بينما
حمو�سب ,وذلك لتعزيز الوعي
يف احلالة الأخرى ,مت تعيني برنامج تعليمي ّ
ال�صومتي للأطفال قبل �سن املدر�سة ,وبالتايل التعلّم املبكّر للقراءة والكتابة
( .)11وبالرغم من االختالفات الكبرية بني التدخالت وخ�صائ�ص التطورات
التي مت درا�ستها ,لقد كان الأطفال احلاملني �أليل  DRD4املتكرر ال�سابع هم
الذين انتفعوا ب�شكل غري معتدل – �إذا مل يكن ب�شكل ح�رصي – من كِ ال احلالتني.
لكن وقبل �أن ننهي الأمر ,هناك الكثري من العوامل الالزمة ملعرفة ما �إذا كانت
املرونة جمال عام �أكرث من كونها جمال خا�ص .ونحن نتوقع �أن بع�ض الأفراد
�سيكونون على نقي�ض املرونة – كثريي الت�أثري �أو ال يت�أثرون واقع ًيا بكل
احلاالت ال�سياقية – �إال �أن البع�ض قد يكونوا بني هذين النقي�ضني.

اخلامتة
لقد �أدت بنا وجه النظر التطورية لي�س فقط لأن نق ّدر تكلفة املرونة
أي�ضا – وكنتيجة لذلك  -لإدراك ملاذا قد يختلف
التطويرية وفوائدها ,بل � ً
الأف��راد يف ت�أثرهم بالت�أثريات البيئية ,وما هو �أكرث من ذلك ,لقد �أدى
بنا �إطار العمل هذا �إلى �أن نتوقع – ونكت�شف – �أنه لطاملا كان ُيتوقع
�أن الأفراد �ضعافًا ب�صفة كبرية �أمام امل�صائب ,وذلك ب�سبب �أن ت�شكيلهم
الوراثي ينتفع ب�شكل غري معتدل من اخلربات التدعيمية – ب�سبب نف�س

تخيل بع�ض جينات ال�ضعف,
العامل اجليني .لقد �أدى هذا الأمر �إلى �إعادة ّ
بكونها جينات مرونة وهمية.
وبالرغم من الدليل الذي مت تلخي�صه هنا ويف العديد من الأماكن الأخرى
( ,)1,4الزلنا نحتاج �إلى تعلّم الكثري عن كيف وملاذا تعمل العوامل اجلينية
كعوامل مرونة بدال من جمرد عوامل �ضعف ,ومع ذلك ,لقد �أدت درا�سة الت�أثّر
املتفاوت بالت�أثريات البيئية �إلى ت�أكيد كِ ال من فوائد اعتبار التقدم الب�رشي
من منظور تطوري وعوائق الرتكيز على اخلطر القريني وتقدم اخللل الوظيفي
وال�ضعف ,بطريق غري مالئمة – بحيث يكون الأمر �صعب الكت�شاف �أن العوامل
الوراثية التي قد ترتبط بال�ضعف عندما يخترب الأفراد م�صائب قرينيه ,مُيكن
أي�ضا بوظائف كفء عندما يواجهون م�سارات تطويرية م�ساندة.
�أن ترتبط � ً
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 من املمكن ا�ستعادة.ُيزيد من ال�ضعف و ُيقلل املرونة بينما يتقدم املر�ض
. وذلك با�ستخدام تدخل منا�سب,التكيف هذه
ّ القدرة على

     قدما يف اجتاه التعليم النف�سي املتكامل
ً  ال�سري:عالج نف�سي للغد
,البد �أن ي�ستهدف النهج املتكامل جتاه اال�ضطرابات الثنائية القطب
 لكن للأ�سف �أن �أغلب و�سائل,كِ ال من التعايف من االعرا�ض وتعايف الأداء
العالج املتاحة – كِ ال من العقاقري والعالج النف�سي – غال ًبا ما تكون
 من املثري.ناجحة يف الو�صول �إلى التعايف ال�رسيري ولي�س التعايف الكامل
لالهتمام هو �أنه قد مت حديثًا ن�رش �أول جتربة ع�شوائية محُ كمة قامت على
)؛ وهو مكون من برنامج16( »فاعلية عالج جديد ُيدعى «املعاجلة الوظيفية
 جل�سة جماعية ت�شمل �آليات معرفية ع�صبية وتدريبات21 يحتوي على
 ويهدف,وتعليم نف�سي يقوم على ق�ضايا تتعلق باملعرفة وحل امل�شكالت
 وذلك عن طريق تعميم برامج مماثلة مت تبنيها يف,�إلى تفادي امل�شكالت
 �إن الدرا�سة املذكورة هي جتربة متعددة املراكز وذات.جمال الف�صام
 تقوم مبقارنة فاعلية املعاجلة الوظيفية بالتعليم النف�سي,ثالثة �أ�سلحة
 لدى.مري�ضا خارج ًيا
268  والتي ت�شمل,أي�ضا بو�سائل العالج التقليدية
ً
ً �و
كبريا على الأداء – غال ًبا ما يكون يف جماالت
ا
أثري
�
ت
الوظيفية
املعاجلة
ً
ً
 �إال �أنها ال,مهنية و�شخ�صية – وهي تختلف عن و�سائل العالج التقليدية
.تختلف ب�شكل كبري عن التعليم النف�سي الذي كان له ت�أثري قليل على الأداء
وبالتايل فالبد �أن ي�شتمل النموذج التكاملي للتعليم النف�سي على
ا�سرتاتيجيات تكون نافعة لي�س فقط للمر�ضى يف املراحل املبكرة من
أي�ضا �أن يح ّفز
ً �  البد,أي�ضا للمر�ضى ذي بع�ض �أ�شكال ال�ضعف
ً �  بل,املر�ض
 وما. والتي ت�شمل املمار�سات التقليدية للريا�ضة اجل�سدية,التقاليد ال�صحية
, هو �أنه يف ظل وجود م�شكالت يف املعرفة االجتماعية,هو �أكرث من ذلك
 البد من بذل,)17( والتي تقوى حتى عندما يكون املري�ض بال اعرا�ض
.الكثري من اجلهود ملخاطبة هذه الق�ضايا
, قد ت�أخذ املعاجلة الوظيفية والتعليم النف�سي,وعلى الناحية الأخرى
�أماكن جديدة يف امل�ستودع احلايل التابع للعالج النف�سي لال�ضطرابات
 وبينما قد يكون التعليم النف�سي االختيار العالجي الأول.الثنائية القطب
كعالج وقائي �إ�ضايف للعديد من مر�ضى الثنائي القطب (غال ًبا للمر�ضى
 �إال �أن املعاجلة الوظيفية,)يف املراحل املبكرة �أو املتو�سطة من املر�ض
هي العالج الذي يختاره املر�ضى الذين ُيظهرون �ضعفًا معرف ًيا ووظيف ًيا
. وقد ي�ستجيبوا ب�شكل �ضعيف للتعليم النف�سي,وا�ضحا
ً
هناك احتياج �إلى تو�ضيح �أي عالج ي�صلح لأي مري�ض يف جمال
أي�ضا نحتاج �إلى اعتبار الت�أثري على الوقاية
ً � و,و�سائل عالج الثنائي القطب
 �إن م�ؤ�رش القطبية مبثابة نظام.من الهو�س باملقابل مع نوبات االكتئاب
مرتي جديد و�رشعي يعمل على ت�صوير الكفاءة الوقائية امل�ضادة للهو�س
 والتي تدخل يف عملية املعاجلة,باملقابل مع تلك امل�ضادة لالكتئاب
) وقد ي�رسي على كِ ال من و�سائل18( ال�صائنة لال�ضطرابات الثنائية القطب
 بالرغم من �أن التعليم, وبح�سب هذا امل�ؤ�رش.العالج بالعقاقري والبال عقاقري
 �إال �أنه قد يكون له,النف�سي اجلماعي للمري�ض من �أكرث التدخالت تواز ًنا
 بينما يكون ملقدمي رعاية التعليم,ت�أثري �أكرب يف منع نوبات االكتئاب
.)19( أثريا �أكرب يف منع نوبات الهو�س
ً �النف�سي ت
 وحيث �أن التعليم النف�سي ُمل َهم من جانب الإدراك,يف خال�صة الأمر
أي�ضا من جانب �إح�سا�سنا باحتياجات
ً �احلايل لال�ضطراب الثنائي القطب و
 بل هو, ّعالجا �ساك ًنا وال يتغير
يكون
 �إال �أنه ال مُيكن �أن,املر�ضى خا�صتنا
ً
.�سيتطور تدريج ًيا بعد تطوير هذا الإدراك وهذه االحتياجات
برنامج فعال
ّ

�شكر خا�ص
,يتقدم الكاتب بال�شكر لوزارة ال�صحة الإ�سبانية من اجل الدعم املايل
 وهو قد مت.CIBERSAM  والـ,Instituto de Salud Carlos III
.اي�ضا تدعيمه من جانب وزارة االقت�صاد والقدرة التناف�سية

خطاب إلى رئيس التحرير

جتاوز حدود الذكاء في مراجعه الـ  :ICD-10الوظائف املعرفية احملددة في
اضطرابات النمو الفكري

معيارا
لقد كان امل�ستوى املنخف�ض من الذكاء ,بح�سب قيا�س الـ ,IQ
ً
مركز ًيا لتعريف التخلف العقلي ( ,)MRوذلك تاريخ ًيا .و�إن ا�ستخدام
درجات الـ  IQبح�سب وحدات االنحراف املعياري عن املتو�سط� ,أ�سا�س
تعريف الـ  MRيف الـ  ICD-10وال��ـ  ,DSM-IV-TRوحديثًا
لتعريف العجز املعريف ( )IDيف الـ  ,DSM-5وباملثل لقد مت تعريف الـ
 IDمن جانب اجلمعية الأمريكية للعجز الفكري والتنموي ,بكونه جمموع
 IQبحوايل انحرافني معيارين حتت املتو�سط (.)1
لكن قام عدد كبري من الباحثني والأطباء ال�رسيرين يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية ,بدرا�سة الر�ؤية التي تقول ب�أن و�سائل قيا�س الـ  IQتف�شل يف
ت�صوير االختالفات الفردية يف العجز املعريف؛ فتجان�س العجز املعريف وملف
ال�سلوكيات التكيفية املرتتبة عليه يف الأفراد الذين يعانوا من  ,MRواحد
من الأ�سباب التي تقود جمموعة العمل امل�س�ؤولة عن هذه الق�ضية ملراجعة الـ
 ICD-10بهدف تقدمي تعريف جديد ال�ضطرابات النمو املعريف ()IDD
يف الطبعة احلادية ع�رش القادمة من نظام الت�شخي�ص (.)2
ويف عام  ,2011بد�أ يف اجلمعية العاملية الطب النف�سي ( )WPAالق�سم
الذي يقوم على الطب النف�سي اخلا�ص بالعجز املعريف ,عملية ديلفي م�صغرة
بقائمة دولية من اخلرباء ,وذلك لإنتاج ملف يف هذه الق�ضية ,يكون ُمتفق
تقريرا عن نتائج التخطيط املنهجي
عليه ب�صورة جماعية .يقدم هذا اخلطاب
ً
( )3للمحا�رضة الدولية املت�ضمنة يف هذه العملية ,والتي تركز على النماذج
أي�ضا العالقة
احلالية للذكاء واملكونات املتعددة والوظائف املعرفية املعينة و� ً
بني التقييم الفكري والتقييم الوجداين ,بح�سب ما يتعلق بتعريف الـ .IDD
لقد توافقت  7,948مقالة مع الكلمات املفتاحية ,وبعد فح�ص العناوين,
مت اختيار  3,179مقالة ,وبعد مراجعة امللخ�صات ,مت ا�ستبعاد ,2,497
حيث �أنهم مل يتعلقوا مبو�ضوع التخطيط ,ومت ا�ستبعاد  114ب�سبب �أنهم مل
يكونوا باللغة الإجنليزية .وبعد االطالع على املقاالت املتبقية بالكامل ,مت
ا�شتمال  177مقالة ,ب�سبب اعتبارهم ذي �صلة بالأ�سئلة البحثية.
لقد عمل تخطيط النهج النظري احلايل على تعريف حمدوديات الـ IQ
كم�ؤ�رش للتعقيد التالئمي وديناميكية الأداء الفكري الب�رشي ,و�أ�شار �إلى
االحتياج �إلى منوذج م�شرتك وتعريف �شامل للذكاء .ومن بني ال ُنهج املتاحة,
ا�ستخداما �إلى �سعة وحدوية تت�ضح يف الوظائف املعقدة .وتعمل
ُي�شري �أكرثها
ً
جمموعة ثانية جديدة من النظريات على تعريف الدور الأ�سا�سي لالعتمادية
با�ستثناء العوامل املتخ�ص�صة ,مثل الوظائف املعرفية املعينة .هناك دليل
ع�صبي حيوي نف�سي يعمل على ت�أييد كِ ال النهجني� ,إال �أنه يبدو �أن النماذج
متعددة املكونات ت�سود .ت�ؤكد البيانات االختبارية �أن ذات جمموع الـ IQ
مُيكن �أن يت�شابه مع ملفات معرفية خمتلفة ب�صورة كلية ,و�أن املحدوديات
الوظيفية وم�شكالت ارتباط ال�سلوكيات بـ  IDDترتبط ب�ضعف يف وظائف
معرفية معينة� ,أكرث من ارتباطها بـ .)IQ (4,5
وملخاطبة املحدوديات يف الت�صوير احلايل للـ  ,MRقامت جمموعة
عمل الـ  ICD-11باقرتاح معايري ت�شخي�صية منقحة للـ  ,IDDتقوم على
و�ضوحا لل�ضعف املعريف .لقد عمل هذا النهج على �إ�ضافة مفهوم
منوذج �أكرث
ً
جديد للخ�صائ�ص املعرفية اخلا�صة بالذكاء وتكملة مقايي�س الـ  IQبتقييم
وظائف معرفية خا�صة وو�صف ُم�صاغ مل�شكالت التعلّم والتك ّيف الناجت (.)2
�أما يف النهج اجلديد ,البد من تقييم املهارات املعرفية عن طريق
اختبارات ومراقبة �شبه ُمهيكلة وفح�ص �رسيري مبا�رش .والبد �أن ت�ضم
االختبارات مقيا�س ال��ـ  IQمع مقيا�س العديد من جوانب الوظائف
التنفيذية ,والتي ت�شمل اال�ستدالل احل�سي و�رسعة املعاجلة والإدراك اللفظي
أي�ضا تقييم االنتباه و�إدراك الذاكرة العاملة .البد �أن ي�ستهدف التقييم �إلى
و� ً
تعريف العجز املعريف الذي له �أكرب ت�أثري �سلبي فيما يخ�ص ال�سلوكيات
والت�أقلّم والتعديل واال�ستقالل ,وفوق كل �شيء جودة احلياه ,وذلك على
أي�ضا �أن تكون �آداه تقييم الوظائف املعرفية املعينة
مدار احلياة .والبد � ً
قليلة التكلفة ,وذلك حتى ت�سمح با�ستيعاب �رسيع للأطباء العاملني يف
دول الأجور املنخف�ضة ( ,)6وب�إمكان املنظمات الغري ربحية �أن تنظم هذا
اجلهد ,وذلك عن طريق الإنتاج والتوزيع.
يف خال�صة الأمر ,هناك يف �إطار عمل الـ  ICD-11ا ُملقرتح خل�صائ�ص الـ
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 ,IDDاحتياج �إلى مقيا�س نف�سي ع�صبي مُيكن تبنيه مل�ستويات خمتلفة من ال�شدة,
ويكون �سهل التطبيق يف املمار�سات ال�رسيرية والبحثية .البد �أن يعمل الإدراك
املتنامي عن كيف �أن العوامل البيئية والثقافية ت�ؤثر على النمو ,على الرتويج
لبحث م�ستمر لتقييم النماذج واملمار�سات التي ت�ص ّور م�سارات منو املعرفة
لدى الأف��راد الذين يعانوا من  ,IDDوب�إمكان الدرا�سات الطبيعية واملتعددة
التخ�ص�صات واملتعددة املراكز� ,أن تقدم بيانات نافعة لهذا الغر�ض (.)7
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املبالغة القصوى في التكهن بأفكار ومحاوالت االنتحار في حاالت االضطراب
الثنائي القطب :بيانات ُمحتملة من الـ STEP-BD

يخترب مر�ضى اال�ضطراب الثنائي القطب ( )BDمعدالت عالية من
االنتحار ,وهناك تقارير ت�شري �إلى �أن هناك ن�سبة ترتاوح من � 25إلى50%
من الأفراد الذين يعانوا من اال�ضطراب الثنائي القطب ميرون مبحاوالت
انتحار على مدار حياتهم ( .)1لقد قامت القليل من الدرا�سات التي قامت
على مر�ضى الـ  BDبتقييم العالمات االجتماعية النف�سية لأفكار االنتحار
وحماوالت االنتحار (.)2,3
غالبا ما ت�ؤدي بع�ض الأمور مثل �أحداث احلياه ال�سلبية وفقدان الأمل,
�إلى حدوث حماوالت انتحار (� ,)2إال �أنه لي�س كل الأفراد الذين يختربوا
�أح��داث �سلبية يفكرون يف االنتحار .يف ح��االت ال��ـ  BDوغريها من
ا�ضطرابات االكتئاب ,يرتبط امليل �إلى عمل ا�سنادات �صارمة �سواء �سوداء
�أو بي�ضاء عن �أ�سباب �أحداث احلياة (مثل�« ,أنا �شخ�ص فا�شل”) ,يرتبط
مب�سارات �ضعيفة للمر�ض ( ,)6-4لكن� ,سواء �أكانت الإ�سنادات القوية
ترتبط ب�أفكار انتحارية وحماوالت انتحار يف حالة الـ � ,BDإال �أنها ال
تزال غري مدرو�سة.
تقوم الدرا�سة احلالية بتقييم العالقة بني الإ�سنادات القوية وتاريخ
مر�ضي به حماوالت انتحار وحدوث �أفكار انتحار بني مر�ضى الـ BD
الذين يعانوا من االكتئاب.
مري�ضا باالكتئاب مع اال�ضطراب
لقد كان امل�شاركون يف الدرا�سة 100
ً
الثنائي القطب  Iالتابع للـ � )DSM-IV (61%أو ثنائي القطب II
مري�ضا
 .)(39%وقد كانت هذه املجموعة عينة فرعية من الـ 293
ً
خارج ًيا م�شرتكني يف جتربة ع�شوائية محُ كمة ( )7تعمل على مقارنة
فاعلية العالج النف�سي والعالج بوا�سطة الرعاية التعاونية ,كجزء من
برنامج تعزيز العالج املنهجي لال�ضطرابات الثنائية القطب (STEP-
تقييما ذات �أ�سلوب ُمنت�سب وله بيانات �رشعية
 ,)BD) (7والذي قد تلقى
ً
عن تاريخ مر�ضي به حماوالت انتحار.
لقد متت ت�شخي�صات الـ  BDوتقييم حماوالت االنتحار من جانب
�أطباء نف�سيني درا�سيني ,ي�ستخدمون تقييما ال�ضطرابات الوجدان ( .)8مت
أي�ضا ا�ستخدام نظام الفح�ص ال�رسيري ( ,)9وذلك لتقييم اعرا�ض املزاج,
� ً
والتي ت�شمل وجود �أفكار انتحار ,وذلك عند كل زيارة يف مدة تفوق العام
الواحد.
كان ُي�ستخدم ا�ستبيان نظام االنت�ساب ( )ASD,10لقيا�س �أنت�ساب
ال�شدة .لقد قام امل�شاركون بتقييم ال�سبب املُ��درك لأثنى ع�رشة حدثًا
حيات ًيا افرتا�ضيا ,وذلك على مقيا�س ليكريت املكون من �سبعة درجات,
يف جمال الأمور الداخلية (“ب�سببي �أنا» باملقابل مع «ب�سبب �آخرين”)
(“دائما» باملقابل مع «ال يوجد �أب ًدا”) والعاملية (“كل احلاالت»
والثبات
ً
باملقابل مع «فقط يف هذه احلالة”) .وتواف ًقا مع درا�سات �سابقة (,)6-4
قمنا بحو�سبة االختالفات التي متثل �أ�سلوب االنت�ساب الكامل (جمموع
الـ  )ASQوعدد الأنت�سابات «القوية» (تقييم � 1أو  ,)7وقد كان التوافق
الداخلي جي ًدا (�ألفا= .)76
وم��ن بني  100م�شاركً ا ,ك��ان ل��دى  31%فقط تاريخ مر�ضي به

حماوالت انتحار ,وقد مر  71%بتواتر �أفكار انتحار ,وذلك عرب حوايل
عام من املتابعة.
تدل حتاليل الرتاجع اللوجي�ستي �أنه بعد التحكم يف حاالت اال�ضطراب
الثنائي القطب ( Iباملقابل مع  ,)IIكان املر�ضى ذي �أنت�ساب �أكرث قوة,
�أكرث احتماال لأن يكون لديهم تاريخ مر�ضى به حماوالت انتحار (=OR
كبريا عند التحكًم
 .)1,06, p= 0,04, R2Δ= 0,06لقد ظل هذا الت�أثري ً
يف االعرا�ض الأولية لالكتئاب والهو�س ونوع اال�ضطراب الثنائي القطب
واجلن�س والفئة العمرية وال�سن عند بداية الـ  BDووجود ا�ضطراب قلق
مر�ضي وع��دد ا�ضطرابات القلق على م��دار احلياة وع��دد اال�ضطرابات
النف�سية املر�ضية والنوم (,)OR= 1,08, p= 0,02, R2Δ= 0,07
�إال �أنها تقل�صت �إلى كونها غري هامة ,وذلك عند التحكم يف عدد نوبات
االكتئاب والهو�س/الهو�س اخلفيف على مدار احلياة (=OR= 1,06, p
 .)0,12, R2Δ= 0,03وعلى الناحية الأخرى ,مل يعمل �أ�سلوب االنت�ساب
العام على التكهن ب�شكل هام بتاريخ مر�ضي به حماوالت انتحار (=OR
.)1,01, P= 0,61, R2Δ > 0,01
لقد �أكد االنحدار اللوجي�ستي الهرمي �أنه كان يوجد تفاعل كبري بني
االنت�ساب القوي وتاريخ مر�ضي به حماوالت انتحار ,وذلك يف التكهن
بحدوث �أفكار انتحار �أثناء فرتة الدرا�سة املرتقبة ,مبا يتجاوز �شدة
االكتئاب الأويل ( .)OR= 1,20, p= 0,03, R2Δ= 0,07لقد عمل
االنت�ساب القوي على التكهن باحتمالية كبرية حلدوث �أفكار انتحار بني
املر�ضى ذي تاريخ مر�ضي به حماوالت انتحار (� ,)t=2,08, p= 0,04إال
�أنه لي�س بني املر�ضى بال تاريخ مر�ضي به حماوالت انتحار (t= -0,64,
 .)p= 0,52لقد ظلت هذه النتائج بالأمر الهام عند التحكم يف حاالت
العالج النف�سي االجتماعي واعرا�ض الهو�س الأولى وعدد جل�سات العالج
النف�سي االجتماعي و�أيام الدرا�سة وحالة اال�ضطراب الثنائي القطب  IوII
والفئة العمرية واجلن�س وم�ستوى التعليم وعدد نوبات االكتئاب والهو�س/
الهو�س اخلفيف على مدار احلياة وعدد الت�شخي�ص ب�أمرا�ض نف�سية وعبء
العالج النف�سي وال�سن عند بداية الـ ( BDبنود التفاعلOR= 1,37, p= :
 ,)0,01وباملقابل مع الأنت�سابات القوية ,مل يتكهن �أ�سلوب االنت�ساب العام
بحدوث �أفكار انتحار� ,إما كت�أثري �أ�سا�سي �أو كتفاعل مع تاريخ حماوالت
االنتحار (.)OR= 1,01, p= 0,89, R2Δ > 0,01
تقرتح الدرا�سة خا�صتنا �أن تقييم �أ�ساليب التفكري املتطرف قد تكون
بالأمر الهام يف تعريف �أي من مر�ضى اال�ضطراب الثنائي القطب �أمام
خطر االنتحار .وت�شمل حمدوديات هذه الدرا�سة �أن العينة كانت تتلقى
عالجا نف�س ًيا اجتماعيا لالكتئاب الثنائي القطب ,وبالتايل ف�أن مدى تعميم
ً
عالجا نف�س ًيا ,تبقى بال درا�سة.
يتلقون
ال
الذين
املر�ضى
على
النتائج
هذه
ً
وب�سبب م�ستوى املعدالت املنخف�ض ,مل ن�ستطع تقييم حماوالت االنتحار
ب�شكل م�ستقبلي ,وبالتايل ف�أن اجتاه الأ�سباب بني االنت�ساب وحماوالت
وا�ضحا.
االنتحار ,لي�س
ً
يف خال�صة الأمر ,البد �أن يتفكر الأطباء ال�رسيريون يف تقييم االنت�ساب
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ارتباط صيام رمضان بنسبة أكبر للنكسات لدى مرضى االضطراب ثنائي القطب
�إن �صيام رم�ضان هو �أحد ركائز الإ�سالم .لقد كان هناك تقارير تقول
ب�أن العديد من م�شكالت التوازن احليوي حتدث لدى ال�صائمني يف هذا
ال�شهر (� ,)1إال �أنه ال يوجد �أتفاق �إجماعي على ت�أثري ال�صيام على مر�ضى
اال�ضطراب الثنائي القطب (.)2,3
مري�ضا باال�ضطراب الثنائي
لقد قمنا بعمل درا���س��ة على 170
ً
�صائما و 59غري
111
�شاملة
القطب الثابت (معيار الـ ,)DSM-IV
ً
�صائمني ,وك��ان الهدف هو �شهر رم�ضان يف عامني متتالني (2011
و .)2012لقد مت تعيني املر�ضى من بني املر�ضى اخلارجيني يف مركز
تقيمهم فيما يخ�ص االكتئاب ,وذلك
كازابالنكا بجامعة ابن ر�شيد ,ومت ّ
با�ستخدام مقيا�س هاميلتون لقيا�س االكتئاب ,وللهو�س قمنا با�ستخدام
مقيا�س بيت�س رافايل�سن وللقلق �أ�ستخدمنا مقيا�س هاميلتون لتقييم القلق,
ولل�ضغوط ا�ستخدمنا مقيا�س ال�ضغوط املُدركة ( )4وللتدين ا�ستخدمنا
أي�ضا تقييم من��اذج النوم والتغذية
قائمة املمار�سات الدينية ( .)5مت � ً
وا�ستخدام املنبهات وغريها من العقاقري وم�ستويات ليثيوم البالزما .لقد
متت هذه التقييمات قبل �شهر رم�ضان ب�أ�سبوع ( )W-1وعند الأ�سبوع
أي�ضا �أ�سبوعني بعد نهاية �شهر رم�ضان
الثاين والرابع منه ( W2و )W4و� ً
(w+2).w
عاما ,و 51,2%منهم �سيدات
كن متو�سط عمر املر�ضى ً 12,0+36,2
و 62,4%ع ّزاب و 51,8%ن�شطني مهن ًيا .وقد كان عدد النوبات املزاجية
يف العام الواحد  ,0,45+0,72وكان كل املر�ضى حتت ت�أثري مثبتات
أي�ضا كان
املزاج ,وكان  81,2%منهم يتلقون عقاقري م�ضادة للذهان ,و� ً
مري�ضا عقاقري م�ضادة لالكتئاب.
يتلقى 21
ً
لقد كان معدل تواتر املر�ض بني ال�صائمني ,)111/37( 33,3%
�شامال  14حالة تواتر يف الـ  W2 (7حاالت هو�س و 7حاالت اكتئاب) و9
حاالت �أخرى يف الـ  W4 (9حاالت هو�س و 3حاالت اكتئاب) ,و 14حالة
يف الـ  W+2 (13حالة هو�س وحالة واحدة اكتئاب) ,بينما كان معدل
تواتر املر�ض بني غري ال�صائمني � ,)59/9( 15,3%شامال تواتر  3حاالت
هو�س يف الـ  ,W2وتواتر �أربعة حاالت يف الـ ( W4حالة هو�س واحدة و3
حاالت اكتئاب) وحالتني �آخرتني يف الـ ( W+2حالة هو�س واحدة وحالة
اكتئاب واحدة) .لقد كان االختالف بني ال�صائمني والغري �صائمني كبري
من الناحية الإح�صائية ( .)X2= 6,38, p= 0,012يعمل ال�صيام �أثناء
�شهر رم�ضان على زيادة خطر االنتكا�سة بني مر�ضى اال�ضطراب الثنائي
القطب مبعدل  2,77مرة ,وذلك باملقارنة مع غري ال�صائمني (CI: 95%
� 1,233إلى .)p= 0,014 ,6,254
لقد قلت �ساعات النوم ب�شكل كبري �أثناء �شهر رم�ضان ,وذل��ك بني
ال�صائمني (من  1,47+9,39يف الـ � W-1إل��ى  1,64+7,34يف الـ
 ,)W4باملقارنة مع غري ال�صائمني (من  1,28+9,92يف الـ � W-1إلى
 2,17+8,59يف الـ  .)W-4) (p > 0,001وقد زاد معدل ا�ستهالك
القهوة �أثناء هذا ال�شهر بني ال�صائمني (من  1,51+1,47كو ًبا يف الـ
� W-1إلى  1,94+1,94يف الـ  ,)W-4وذلك �أكرث من غري ال�صائمني
(من  1,59+1,61كو ًبا يف الـ � W-1إلى  1,75+1,76يف الـ ,)W-4
�إال �أن االختالف مل يكن ذات �أهمية �إح�صائية .مل تختلف م�ستويات م�صل
الليثيوم ب�شكل كبري بني ال�صائمني (املتو�سطmEq/1 0,65+0,57 :
يف الـ  W-1و mEq/1 0,71+0,65يف الـ  )W4وغري ال�صائمني

(املتو�سط mEq/1 0,11+0,57 :يف ال��ـ  W-1و0,75+0,64
 mEq/1يف الـ  .)W4وبعد التحكم يف عدد �ساعات النوم وا�ستهالك
القهوة وم�ستويات م�صل الليثيوم ,كانت ال تزال معدالت التواتر �أعلى بني
ال�صائمني �أكرث من الغري �صائمني.
أثريا �سلب ًيا على
تقرتح هذه الدرا�سة �أنه قد يكون ل�صيام رم�ضان ت� ً

مر�ضى اال�ضطراب الثنائي القطب ,وقد ي�ؤدي هذا الأمر �إلى مقايي�س وقائية
�ضد التواتر لدى مر�ضى اال�ضطراب الثنائي القطب يف الدول الإ�سالمية
(�أكرث من بليون فر ًدا حول العامل) .هناك احتياج �إلى درا�سات تقوم على
عينة �أكرب ,بحيث تتمكن من تكرير هذه االكت�شافات.
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أسباب االمل في الطب النفسي
عاما ال�سابقة اهتماما متزاي ًدا ب�أن
لقد كان هناك على مدار الع�رشين ً
الطب النف�سي كمهنة يف �أزمة ( )3-1و�أن هناك عجز يف الأطباء النف�سيني
حول العامل ( ,)4وهو االمر الذي يظهر ت�أثريه يف تو�صيل عناية فعالة
بال�صحة النف�سية .لقد كانت حماوالت �أتزان هذا االجتاه يف خطة العديد من
اجلمعيات الدولية ,والتي منها اجلمعية العاملية للطب النف�سي ()WPA
وجمعية الطب النف�سي الأوروبية ( )EPAوجمعية الطب النف�سي الأمريكية,
وغريها الكثري ( .)7-5لقد قامت العديد من هذه اجلمعيات بت�أ�سي�س خطط
عمل معينة تهدف �إلى خماطبة احتياجات التعليم للأطباء النف�سيني الذين
يف بداية �سنوات عملهم وتعريف الأ�سباب وراء امل�ستوى املنخف�ض من
الرغبة يف التخ�ص�ص يف الطب النف�سي بني طلبة كلية الطب (مثل .)8
لقد كانت الـ  WPAواحدة من �أوائل اجلمعيات التي تعطي انتباها
للأطباء النف�سيني يف بداية عملهم ,بينما قد مت عمل م�سار علمي من
بدءا من هامبورج
الأطباء النف�سيني ال�شباب,
متاحا يف م�ؤمترات العاملً ,
ً
عام  1999و�صوال �إلى بوين�س اري�س عام  .2011كان ُيكر�س يف كل
خم�ص�صا للأطباء النف�سني يف
من هذه امل�ؤمترات نطا ًقا من الأن�شطة
ً
بداية عملهم ,والتي منها منح درا�سية وندوات تدريبية ونقا�شات علمية
وم�ؤمترات تالقي ر�سمية.
لقد و�ضعت اللجنة التنفيذية للـ  ,WPAيف امل�ؤمترات الثالثية من
 2008و ,2011على تطوير و�إلهام الأطباء النف�سيني يف بداية عملهم,
مع وجود واحدة من خطط العمل امل�ستهدفة وهي «حتفيز التطور املهني
للأطباء النف�سيني يف بداية عملهم حول العامل» ( .)9لقد مت تعيني جمل�س الـ
 WPAيتكون من الأطباء النف�سيني يف بداية �سنوات عملهم املهني ,وذلك
مع  60دولة من كل القارات ,حيث تقوم كل واحدة منهم بتعيني طبيب
أي�ضا هذا املجل�س
نف�سي يف بداية عمله لي�شارك وميثل �أقرانه .لقد قام � ً
بتنفيذ خطة عمل معينة تهدف �إلى تعريف امل�شكالت التي تخ�ص الأطباء
التطور املهني عن طريق
أي�ضا حتفيز
النف�سيني يف بداية �سنوات عملهم ,و� ً
ّ
�سل�سلة من الأن�شطة (.)10,11
لقد مت عمل ثالثة درا�سات من جانب هذه املجموعة ,وهم :واحدة
تخ�ص التدريب يف جمال العالج النف�سي ( ,)12وواحدة تخ�ص التدريب
وممار�سة التدخالت املبكرة يف جمال ال�صحة النف�سية ( )13وواحدة تخ�ص
التحول من التدريب النف�سي �إلى املمار�سات امل�ستقلة ( ,)14وهذه متثل
ّ
خطوة هامة يف التطوير املهني لكل طبيب نف�سي.
وبح�سب هذه اخلربة يف الـ ُ ,WPAيعترب الأطباء النف�سيني الذين يف
أي�ضا ,مثال
بداية حياتهم املهنية� ,رشيكًا مت�ساو ًيا يف الأن�شطة البحثية � ً
لقد مت عمل درا�سة على �أولويات �أبحاث ال�صحة النف�سية يف م�رشوع ممول
من جانب املفو�ضية الأوروبية ,وهو الـ  ,ROAMERوذلك مع م�شاركة
فئات خمتلفة من �أ�صحاب امل�صالح ( .)15وقد كانت جمعيات املتدربني
أي�ضا يف هذا الأمر ,و�أي�ضا جمعيات الأطباء النف�سيني
النف�سيني مت�ضمنة � ً
وغريهم من �أطباء ال�صحة النف�سية ومنظمات امل�ستخدمني و�/أو مقدمي
الرعاية ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,لقد قام االحتاد الأوروبي للمتدربني النف�سيني
( )EFPTوجلنة الأطباء النف�سيني الذين يف بداية عملهم املهني التابعني
لـ  ,EPSبت�أ�سي�س فرقة عمل للأبحاث ,وقد متت العديد من امل�شاريع حتى
الآن ( ,)6واليزال العديد من االبحاث جار ًيا.
�إن �أهمية تدعيم الأطباء النف�سيني الذين يف بداية حياتهم املهنية,
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بالأمر املعروف عامل ًيا يف الوقت احلايل ,ولدى �أغلب اجلمعيات النف�سية
ق�سما لفئة الأطباء النف�سيني هذه ,وذلك بقوانينها ولوائحها
الوطنية ً
أي�ضا بع�ض املجموعات العرب وطنية ,مثل يف �رشق �أفريقيا
اخلا�صة .هناك � ً
و�آ�سيا و�أوروبا ,والتي يكون اهتمامها امل�شرتك هو التطوير املهني للأطباء
النف�سيني يف بداية حياتهم املهنية (.)18-16
�إن العديد من الأن�شطة التعليمية حول العامل يف الوقت احلايل م�شاركة
يف التنظيم ,مع �أطباء نف�سيني يف بداية حياتهم املهنية ,الذين قاموا
أي�ضا بها فجوات,
بتعريف الأمور التي حتتاج ب�صفة خا�صة �إلى تعليم و� ً
وت�شمل هذه املر�ضية النف�سية والطب النف�سي الق�ضائي ومهارات القيادة
والأبحاث واالعتالالت امل�شرتكة لال�ضطرابات النف�سية مع الأمرا�ض
اجل�سدية ( .)21-19 ,6,7وقد مت �أتخاذ العديد من اخلطوات ملخاطبة
االحتياجات التعليمية هذه ,والتي ت�شمل تنظيم الأحداث العلمية و�إنتاج
كتب ( )22ومناذج تعليمية ,مثال تقوم الـ  EPSبعمل مدر�سة �صيفية �سنوية,
تتمتع بنجاح كبري ,تعمل هذه على جمع العديد من الأطباء النف�سيني الذين
يف بداية حياتهم املهنية يف �أوروب��ا ,وذلك ب�صفة �سنوية .لقد مت تنظيم
دورات �أخرى بالتعاون مع �أق�سام خمتلفة من الـ  ,EPAمثل تلك االق�سام
التي يف جمال الفل�سفة والطب النف�سي وامل�شورة وما يت�صل بالطب النف�سي.
ت�شمل �أن�شطة تعليمية �أخرى ُتدار من جانب اجلمعية اخلا�صة بتطوير برامج
العناية بال�صحة النف�سية ,ت�شمل دورات حول مهارات القيادة والأبحاث
أي�ضا تقوم بتحفيز م�شاريع االبحاث التي يقوم بها �أطباء نف�سيني يف
و� ً
بداية حياتهم املهنية (مثل  .)23ومن بني الأن�شطة التعليمية التابعة للـ
 ,)WPA (24يقوم ق�سم التعليم يف الوقت احلايل ,والذي ي�شمل �أع�ضا�ؤه
العديد من الأطباء النف�سيني يف بداية حياتهم املهنية ,بتحفيز جمموعة من
املبادرات التي تهدف �إلى تطوير �إتاحة وجودة التعليم النف�سي.
من التحديات الهامة �أمام الأطباء النف�سيني الذين يف بداية حياتهم
املهنية هو تطوير ال�صورة العامة للطب النف�سي ( .)25,26والبد �أن ت�صبح
املهارات الالزمة للتفاعل بكفاءة مع الأ�رس والقادة وال�صحفيني والنظام
القانوين ,مكو ًنا ر�سم ًيا للتدريب يف جمال الدرا�سات العليا وموا�صلة
التعليم الطبي لكل طبيب نف�سي يف بداية حياته املهنية (.)6
أي�ضا �أن ن�ضيف �إلى هذه القائمة العديد من الأن�شطة
من املمكن � ً
الإ�ضافية املُكر�سة�/أو التي مت حتفيزها للأطباء النف�سيني الذين يف بداية
حياتهم املهنية� ,إال �أن الأمر الذي �أردنا ت�أكيده يف هذا اخلطاب هو �أن
الطب النف�سي الزال على قيد احلياة وهو ينمو ويتطور ,وبالت�أكيد �سيتفوق
على هذه «الأزمة» التي مير بها .وعلينا �أن نعترب هذه الأزمة احلالية كفرتة
تطور ت�ساعدنا على حت�سني تدريبنا و�أبحاثنا وممار�ساتنا ,و�سيعمل هذا
ّ
الأمر يف املقابل على �أخذنا بعي ًدا يف اجتاه �أهدافنا الق�صوى – التي هي
تطوير �صحة مر�ضانا وجودة حياتهم.
التطور هذه ,وذلك
عمليات
يف
ا
ي
أ�سا�س
دورا �
ً
ّ
لقد لعبت الـ ً WPA
مب�ساعدة مبادراتها وبرامج الأطباء النف�سيني الذين يف بداية حياتهم
املهنية ,و�أن ه�ؤالء الأطباء م�ستعدون للم�شاركة يف املزيد من االن�شطة.
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الوجه الغير مرئي ملجتمع العناية بالصحة النفسية في أفريقيا :الرعاية املتخصصة
من متعهدين خاصني في كينيا

لقد �أ�شار هانلون و�آخرون ( )1يف درا�سة منهجية عن جمتمع العناية
بال�صحة النف�سية يف �أفريقيا ,والتي مت ن�رشها يف جملة عامل الطب النف�سي,
�إل��ى �أن «مراكز العناية بال�صحة النف�سية يف دول الدخول املنخف�ضة
مبنطقة �أفريقيا ,حم�صورة على العناية بال�صحة النف�سية التي يقدمها
العاملون الأ�سا�سيون ,مع عاملون متخ�ص�صون يف العناية ال�صحية (غال ًبا
ما يكونوا �أطباء نف�سيني وممر�ضني نف�سيني) يهدفون �إلى تقدمي عناية عن
أي�ضا ن�رش مقالة
طريق العيادات اخلارجية التي تقوم على امل�ست�شفى» .ومت � ً
قام بكتابتها ماكدايد و�آخ��رون ( )2يف ذات اجلريدة ,والحظت هذه �أنه
ب�إمكان املنظمات الغري حكومية �أن تدعم العناية الأولية ,وذلك عن طريق
«االعتماد على ر�أ�س املال االجتماعي يف املجتمعات»� .إال �إن اجلانب الغري
مرئي من العناية النف�سية يف �أفريقيا هو العناية املتخ�ص�صة من جانب
متعهدين خا�صني ,وب�صفة خا�صة �أطباء نف�سيني وممر�ضني نف�سيني .ومن
الأمثلة اجليدة على هذا الأمر هو كينيا ,حيث يعمل ثالثة �أرباع الأطباء
وربعني من املمر�ضني يف القطاعات اخلا�صة (.)3
لقد قمنا ب���إدارة درا�سة منهجية ,فيما بني يوليو و�سبتمرب من عام
 ,2012وذلك لإحدى ع�رش �أخ�صائي يف جمال ال�صحة النف�سية اخلا�صة
( 8طبيب نف�سي و3ممر�ضني نف�سيني) ,ومت التق�سيم �إلى عينات با�ستخدام
عامل التزايد .كان خم�سة من ه���ؤالء من نريوبي و�ستة – �شاملني كل
املمر�ضني – من املقاطعات املركزية .وثالثة منهم ن�ساء ,وكان متو�سط
عاما .وقد كان
عاما ومدة العمل يف القطاعات اخلا�صة ً 9,2
العمر ً 46
لدى امل�ستجيبني متو�سط عدد احلاالت الفعالة التي يعملون معها 128
مري�ضا نف�س ًيا ,وكان متو�سط عدد املر�ضى النف�سيني الذين يظهرون يف
ً
العيادات كل يوم هو .5
�أما الت�شخي�صات الأ�سا�سية التي �أتت بحوايل  55%من االفراد �إلى
العيادات اخلا�صة فهي اال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة ,بينما كان لدى
 25%ا�ضطرابات نف�سية �شديدة ,و 15%ا�ضطرابات ب�سبب ا�ستخدام
العقاقري و� 5%رصع وا�ضطرابات نف�سية لدى الأطفال �أو تخلف عقلي.
وقد كانت ن�سبة ال�سيدات الالئي ميثلن ن�سبة اخلارجات من امل�ست�شفيات
النف�سية ,تزيد قليال عن الن�صف ( ,)56%بينما كان الغالبية اً
رجال مت�أثرين
بالذهان ( .)4قد تقدِم العيادة اخلا�صة يف املجتمع اختيارا للعناية �أقل
ارتباطا بالو�صمة ,وذلك يف �سياق يكون فيه امل�صطلح «نف�سي» مرتبطً ا
ب�سلوكيات الذهان� .إن العيادات اخلا�صة �أكرث «خ�صو�صية» للعمالء ,حيث
�أنه مُيكن طلب العناية بثقة عالية.
تعمل العيادات اخلا�صة مبتو�سط � 24ساعة يف الأ�سبوع (مبعدل -12
 ,)40ويرى املتخ�ص�صون مر�ضاهم مبتو�سط �ساعة واحدة يف املقابلة
الأولى (مبعدل  90-50دقيقة) وملدة ن�صف �ساعة يف املتابعة (مبعدل
 45-15دقيقة) .وقد كان معدل وقت االنتظار التقليدي  20دقيقة (مبعدل
 60-3دقيقة) كان يتم متابعة املر�ضى مبتو�سط �شهري (بحد �أق�صى كل
ثمانية �أ�سابيع) ,وقد قام امل�ستجيبون يف ال�شهر ال�سابق بتحويل متو�سط
 13%من العمالء �إلى االحتجاز بامل�ست�شفى .وقد كان يدير ممر�ضان
نف�سيان من �أ�صل ثالثة عيادات ال�صحة العامة ,وكان يظهر فقط  5%من
املر�ضى لأ�سباب �صحية نف�سية� ,أما املمر�ض الثالث فكان ُيدير ,وب�صورة
ح�رصية ,عيادة ال�صحة النف�سية.
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دوالرا �أمريك ًيا (�أي � 500شان كيني),
لقد كان متو�سط التكلفة 13
ً
ُيطالب بها املمر�ضون النف�سيون ,ومتثل هذه حوايل يومني ون�صف عمل
لعامل زراعي غري ماهر ( – )5وهو قدر كبري من املال �إال �أنه لي�س بعيد
دوالرا
املنال .متثل تكلفة الطبيب النف�سي املتو�سطة التي تبلغ 55,3
ً
�أمريك ًيا (�أي � 2,100شان كيني) (�أعلى يف نريوبي �أكرث من يف املقاطعات)
�أجرة �شهر واحد لذات العامل الزراعي ,مما يجعله �صعب املنال للأغلبية.
لقد قام حوايل ثلثي امل�ستجيبني بتعديل التكلفة ,وذلك بح�سب طول اجلل�سة
والقدرة على ال�سداد ,ويكون حتديد هذا الأمر من مهام املري�ض.
لقد وجدنا �أنه يوجد فجوة كبرية بني الأق�سام اخلا�صة وتلك العامة؛
حيث يقوم ثمانية من املتخ�ص�صني اخلا�صني ,من �أ�صل  ,11بتق�سيم
وقتهم مع االق�سام العامة ,وقد �أقر �ستة منهم �أن العناية التي يقدموها يف
االق�سام اخلا�صة تختلف – وب�صفة خا�صة ب�سبب وجود اختيارات متعددة
من العقاقري ,والتي تكون غري تقليدية بالن�سبة للعقاقري امل�ضادة للذهان.
لقد �أ�شار �أحد امل�ستجيبني بقولهُ « ,تقدم الو�صفات الطبية يف العيادات
أي�ضا الت�أكيد على موا�صلة العناية,
احلكومية بح�سب العقاقري املتاحة» .مت � ً
وذلك بقول �أحدهم�« ,أنا �أ�ستطيع �أن �أتابع مع العميل ب�صفة م�ستمرة».
ويكن �أن يظهر العمل اخلا�ص يف �سياق املتعهدين اخلا�صني الذين هم
مُ
حتت الدفع امل�ستحق ,كعناية بال�صحة العامة متعددة م�صادر الدعم.
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ي�ضم الآن موقع الـ � WPAأكرث من 3,500
بن ًدا ,وتغطي هذه البنود �أخبار عن �أن�شطة مكونات
CONTENT
الـ  WPAومعلومات عن �أن�شطة �سكرتارية الـ
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Inوهى اجلريدة الر�سمية اخلا�صة بالـ ,WPA
addition,
and training
mate educationalت�أثري ي�صل
الوقت احلايل عامل
والتي لديها يف
rial
of
interest
to
clinicians,
researchers
�إلى � .8,974إن قائمة الت�صنيف للعدد احلايل
ولكل الأع���داد ال�سابقة اخلا�صة بهذه اجلريدة
هي اخلام�سة ,وذلك من �أ�صل  126جريدة طبية

ويكن قراءتها وحتميلها جما ًنا ,وذلك
نف�سية ,مُ
أي�ض�أ بالعديد من
لي�س فقط باللغة الإجنليزية بل � ً
متاحا على املوقع الأعداد كامله
اللغات� .ستجد
ً
�أو مقاالت م�ستقلة �أو ملخ�صات ,وذلك بالإ�سبانية
وال�صينية والفرن�سية وال��ع��رب��ي��ة والرتكية
واليابانية والبولندية والرومانية والإيطالية.
لقد مت تطوير وتنفيذ برنامج التعليم عن
ُبعد التابع للـ  WPAعام  ,2010ويغطي هذا
الربنامج بع�ض الفيديوهات وجمموعات �رشائح
للعديد من املحا�رضات والعرو�ض التقدميية
العلمية البارزة من م�ؤمترات الـ  WPAوذلك
بداية من جمموعة من املختارات من امل�ؤمتر
الدويل للـ  WPAعام  2009مبدينة فلورن�س.
لقد مت حديثًا حتميل  33حما�رضة بالفيديو,
بت�صميم الـ ppt
أي�ضا على املوقع وبعدة لغات �أربعة
متاح � ً
�صفحات �إر�شادية مت �أنتاجها �أثناء االجتماعات
الثالثية ال�سابقة ,وتخاطب ه��ذه ال�صفحات
اخلطوات واملعوقات والأخطاء التي يجب جتنبها
أي�ضا
عند تنفيذ العناية النف�سية املجتمعية ,و� ً
كيفية حماربة فكرة الو�صمة املتعلقة بالطب
النف�سي والأط��ب��اء النف�سيني وال�صحة النف�سية
أي�ضا
والعناية النف�سية لدى املهاجرين ,وكذلك � ً
احلفاظ على ال�صحة النف�سية والرتويج لها لدى
الأطفال ذي �آباء يعانوا من العديد من ا�ضطرابات
نف�سية .جتد على املوقع ثالثة جمموعات من
ال�رشائح ,تقوم على كُ تب تابعة للـ ,WPA
ومتوافرة يف  18لغة ,وتخاطب هذه التعريفات
وعلم الأوبئة وتوالد الأمرا�ض واجلوانب الثقافية
�����ض��ا �إدارة االعتالالت
والتكاليف الطبية و�أي ً
امل�شرتكة لالكتئاب مع داء ال�سكر و�أمرا�ض القلب
أي�ضا منوذج
متاحا على املوقع � ً
وال�رسطان .جتد ً
تعليمي عن الأم��را���ض اجل�سدية ل��دى املر�ضى
الذين يعانوا من ا�ضطرابات نف�سية �شديدة ,وذلك
أي�ضا.
بالعديد من اللغات � ً
أي�ضا
بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ,ي�ضم املوقع � ً
برنامج تعليمي عام يقوم على الأنرتنت ,ويهدف
�إلى تقدمي معلومات موثوقة وعالية اجلودة عن
ال�صحة النف�سية والطب النف�سي للغري عاملني
باملجال� .إن مكونات هذه ال�صفحات يف حم�ض
التطوير ,وذل��ك بالتعاون م��ع الق�سم العلمي
املتعلق .ومن الأمور التي حتظى ب�إعجاب الزوار
هي نتائج ا�ستطالعني متا بالتعاون مع �أع�ضاء
جمتمع الـ  ,WPAويقوما بدرا�سة �آرائهم حول
العديد من الق�ضايا التي تخ�ص الت�شخي�ص وتق�سيم
أي�ضا ا�سرتاتيجيات لتقليل
اال�ضطرابات النف�سية و� ً
أي�ضا
الفجوة العالجية لال�ضطرابات النف�سية ,و� ً
معلومات عن التعاون بني �أن�شطة الـ WPA
أي�ضا امل�شاريع
والـ �( WHOأنظر  )6,7وكذلك � ً
البحثية املمولة من جانب الـ ( WPAمثل .)8
أي�ضا البع�ض من
ي�ضم موقع ال��ـ ً � WPA

الوثائق ال�لازم��ة لفائدة تطور معايري اجل��ودة
الأخالقية والعلمية اخلا�صة مبهنتنا ,والتي منها
�إع�لان مدريد عن املعايري الأخالقية وقالب الـ
 WPAللتعليم ال��ع��ايل واجلامعي يف جمال
الطب النف�سي وال�صحة النف�سية ,وتو�صيات تخ�ص
العالقة مع االطباء النف�سيني ومنظمات العناية
ال�صحية التي تعمل يف جمال ال�صحة النف�سية
واجلمعيات النف�سية مع �صناع العقاقري وتو�صيات
على �أف�ضل املمار�سات يف العمل مع م�ستخدمي
اخلدمة ومقدمي الرعاية من �أفراد الأ�رسة.

الأداء
يتم متابعة �أداء امل��وق��ع ع��ن ق��رب ,وذلك
با�ستخدام حتليل دوري .لقد مت زيارة املوقع يف
الفرتة ما بني  12ابريل من عام  2010و12
نوفمرب من عام  289,741 ,2013ف��ر ًدا ,مما
زائرا .وقد كانت هذه الزيارات
يكمل ً 430,079
إقليما من كل �أنحاء العامل .من
من  218دولةً �/
الالفت للنظر �أن عدد الدول التي لديها جمعيات
من الأع�ضاء الوطنيني يف الـ  WPAهو ,118
وبالتايل ف�أن الـ  WPAت�صل �إلى ما بعد حدود
منظمتها ,وذلك مب�ساعدة املوقع خا�صتها� .إن
متو�سط عدد الزيارات لكل يوم هو  ,328ومتو�سط
عدد ال�صفحات التي يتم الت�صفح عليها عند كل
زيارة هو .3,32
يتم زيارة املوقع ب�صفة م�ستمرة من جانب
�أفراد جدد  ,وت�صل ن�سبة ه�ؤالء �إلى ما يقرب من
أي�ضا يف حقيقة �أن
 .70%ينعك�س هذا الأمر � ً
 67%من زوار املوقع ي�صلون �إليه عن طريق
«�أدوات البحث” ,بينما ي��زوره  18%بوا�سطة
«رواب��ط مبواقع �آخري” ,بينما ي�ستخدم 15%
«املرور املبا�رش”.
من املثري لالهتمام هو عندما نتفح�ص �أيام
الأ�سبوع التي يف�ضل فيها الأفراد زيارة موقع الـ
WPA؛ فتكون الزيارات يف �أول ثالثة �أيام من
الأ�سبوع (من الأثنني وحتى الأربعاء) متكررة
�أك�ثر من الأربعة �أي��ام الأخ��رى ,بل ويكون بها
ميال زائ ًدا ,بينما تقل الزيارات ب�صورة تدريجية
من اخلمي�س وحتى الأحد .فيبدو �أن الزوار يبد�أوا
�أ�سبوعهم بزيارة �صفحات موقع الـ .WPA

الت�أثري
من املعايري املُ�ستخدمة على نطاق وا�سع
لقيا�س ت�أثري موقع م��ا ,هو «فح�ص ت�صنيف
ال�صفحات” ,وه��ي خدمة جمانية ُمقدمة من
�رشكة جوجل؛ فتدل قيمة ت�صنيف ال�صفحة على
مدى �أهمية موقع�/صفحات معينة .وهي قريبة
ج�� ًدا من �آراء الأف��راد ال�شخ�صية ,وذل��ك لكونها
املجلة العاملية للطب النفسي
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the visitors of the website reach it via
“searchengines”, while 18% via “referring sites”, and 15% using “direct
traffic”.
It is interesting to check the days of
 thatبها.
اال�ست�شهاد
preferأهمية
مو�ضوعي ل
قيا�س
the week
people
to visit
the
website.يف الوقت
WPA During
 theم��وق��ع ال��ـ
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WPA
�threeإنfirst
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Sunday it decreases
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pages
the WPA
theحل��ايل هو
الوقت ا
 ofيف
WPA
website.موقع الـ
�إن

برنامج �إلكرتوين ن�شط ج ًدا يحقق �أداءين �أ�سا�سيني
يف ذات الوقت ,وهما كونه «قناة �إخبارية» دولية
IMPACT
أي�ضا كونه
عن الطب النف�سي وال�صحة النف�سية ,و� ً
«�أر�شيفًا» للمواد التدريبية والتعليمية والوثائق
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Google.
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website/page.
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مبثابة من�صة حيوية ذات مرونة عالية ,وهو
 NEWSعلى املزيد
م�ستمرا ميكننا من الدخول
أي�ضا عمال
� ً
ً
WPA

من �أ�شكال التطور ,وذلك ب�صورة م�ستمرة.
ولكوين رئي�س حترير و�سكرتري عام الـ ,WPA
لطاملا كنت �أعمل على ت�سهيل هذه العملية ,وذلك
بالتعاون مع �أع�ضاء اللجنة التنفيذية للـ WPA
أي�ضا
للأعوام  2011-2008و 2014-2011و� ً
�أع�ضاء ق�سم ال�سكرتارية ال�سابقني واحلاليني,
والذين هم �آن��ا اجن�سرتوم وفران�شي�سكا �سوتيج
أي�ضا فريق تكنولوجيا املعلومات
وباميال �أتي�سي ,و� ً
خا�صتنا يف وكالة �ساجليكباه�شي�سي التي مقرها
مدينة �إ�سطنبول ,ونحن نق ّدر حما�ستهم ودعمهم
وجهودهم املاهرة.
�إين �أمتنى �أن ي�ستمر زوار موقع الـ WPA
يف دعمنا على موا�صلة حت�سني جودته ,وذلك عن
طريق �إر�سالنا �إ�سهاماتهم وتعليقاتهم.
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الدولية ملراجعة اال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية
التابعة للـ  ICD-10يف الوثيقة التي مت ن�رشها
يف جملة عامل الطب النف�سي يف يونيو من عام
 .)1( 2011ت�ؤكد هذه املقالة على �أنه يتم �إنتاج
هذا الف�صل بالت�شاور مع ا�صحاب م�صالح لهم
�صلة بالأمر ,والذين منهم ال��دول الأع�ضاء يف
منظمة ال�صحة النف�سية والعديد من جمموعات
الأطباء وم�ستخدمي خدمات ال�صحة النف�سية
و�أ�رسهم ,و�أن االنتباه �إلى �إطار العمل الثقايف
مبثابة عن�رص �أ�سا�سيُ .يعترب �أمر املراجعة فر�صة
لتح�سني اال�ستخدام ال�رسيري اخلا�ص بالتق�سيم,
وب�صفة خا�صة يف موا�ضع العناية الأولية ويف
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دول الأجور املتو�سطة ودول الأجور املنخف�ضة
أي�ضا .)2,3
(�أنظر � ً
قائما على
�سيبقى تق�سيم الـ ICD-11
ً
و�صف النماذج املثالية للعديد من اال�ضطرابات
النف�سية ,بدال من �أن يقوم على معايري الت�شخي�ص
الت�شغيلية .لقد مت مناق�شة مميزات هذا النهج
وحمدودياته املمكنة ,وذلك يف العديد من مقاالت
وتعليقات جملة عامل الطب النف�سي (مثل .)11-4
ومن الأحاديث الكبرية املت�ضمنة مع هذا النهج
هي �أنه يتنا�سب مع العملية ال�رسيرية العفوية,
التي ال ت�شتمل على فح�ص مري�ض ما حول ما
�إذا كانت كل �سل�سلة االعرا�ض موجودة �أم ال ,بل
فح�ص ما �إذا كانت خ�صائ�ص املري�ض تتطابق
مع واحدة من قوالب اال�ضطرابات النف�سية التي
قرر الطبيب ال�رسيري ب�ش�أنها بح�سب التدريب
أي�ضا
الذي ح�صل عليه وخربته ال�رسيرية (�أنظر � ً
 .)12بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ,يقرتح البع�ض من
الأب��ح��اث احلديثة التي تركز على العديد من
فئات اال�ضطرابات النف�سية (�أي ا�ضطرابات
ال�شخ�صية وا�ضطرابات الطعام وا�ضطرابات القلق
وا�ضطرابات املزاج)� ,أن النظام الت�شخي�صي الذي
يقوم على النماذج البدائية املُكررة ,قد يكون
موثوقًا �أكرث كنموذج مبدئي يقوم على املعايري
الت�شغيلية والتي هي �أكرث �ألفة للم�ستخدم وذات

فائدة �رسيرية �أكرب (مثل .)13,14
لقد قامت منظمة ال�صحة العاملية بتعيني
 11جمموعة عمل وم�شورة لتطوير الف�صل الذي
يتحدث عن اال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية,
التابع للـ  ,ICD-11وت�شمل هذه املجموعات
العديد من قادة الـ  WPAوخرباء من اع�ضائها
ور�ؤ�سائها (�أنظر  15و .)16وقد قامت حديثًا
العديد من ه��ذه املجموعات بن�رش وثائق عن
اخللفية �أو تقارير متهيدية عن �أن�شطتهم.
ه��ن��اك ت���أك��ي��دات ع��ن ال��ت�لاق��ي والت�ش ّعب
املتوقع بني ُنهج الـ  ICD-11والـ DSM-5
لتوزيع ا�ضطرابات املزاج ,وذلك يف العديد من
امل��ق��االت يف خمتلف اجل��رائ��د (مثل )17,18
أي�ضا يف ملحق جملة عامل الطب النف�سي (.)19
و� ً
ومن بني نقاط التالقي هي ت�ضمن التن�شيط/
ال��ط��اق��ة ك���أح��د االع��را���ض ال��ت��ي مت ّ��ي��ز الهو�س
أي�ضا االع�تراف ب�أن اعرا�ض الهو�س/الهو�س
و� ً
اخلفيف التي تظهر �أثناء تعاطي العالج امل�ضاد
لالكتئاب وت�ستمر �إل��ى ما بعد الت�أثري النف�سي
للعالج ,تتنا�سب مع ت�شخي�ص نوبات الهو�س/
الهو�س اخلفيف .بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك� ,سي�سمح
كِ ال من الـ  ICD-11والـ  DSM-5للأطباء
ال�رسيريني �أن يقوموا بت�سجيل اعرا�ض القلق
الفرعية لدى مري�ض يعاين من نوبات اكتئاب

�شديدة ,وذلك بوا�سطة عالمات .هناك توقعات
تقول ب�أنه ُيتوقع �أن ُيعرف اال�ضطراب الثنائي
القطب الـ  IIبكونه كيان ت�شخي�صي مميز يف
الـ  ,ICD-11بينما يف الـ  ICD-10هناك
فقط ذكر عنه من بني «اال�ضطرابات الثنائية
القطب الوجدانية” .و�سي�شمل الت�شعب بني الـ
 ICD-11والـ  DSM-5خ�صائ�ص خمتلفة
حلاالت خمتلطة وا�ضطرابات ف�صامية عاطفية,
بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك� ,سيقوم ال��ـ ICD-11
با�ستبعاد «التفاعالت الطبيعية جتاه احلرمان
التي تتنا�سب مع ثقافة الفرد املعني” ,وذلك
من ت�شخي�ص نوبات االكتئاب التي تتما�شى مع
الـ  ICD-10وتختلف عن الـ �( DSM-5أنظر
.)26-20
لقد مت تقدمي الت�أكيدات على التالقي والت�شعب
املتوقع بني الـ  ICD-11والـ  DSM-5يف
تق�سيم اال�ضطرابات التي تتعلق بال�ضغط ,وذلك
يف وثيقة حديثة تتبع جملة عامل الطب النف�سي
(� .)27أما يف الـ  ,ICD-11ف�أن التق�سيم اجلديد
املتوقع لال�ضطرابات التي «ترتبط ب�صفة خا�صة
بال�ضغوط» �ست�شمل ا�ضطرابات التكيف (والتي
تخ�صي�صا
�سيمر و�صفها مبراجعة كبرية� ,شامال
ً
زائ��� ًدا ل�ل�أع��را���ض) ,وا�ضطرابات ك��رب م��ا بعد
قائما
ال�صدمه (( )PTSDالذي �سيكون ت�شخي�صه ً
على ثالثة اعرا�ض �أ�سا�سية مت تعريفها جي ًدا) و
 PTSDمع ّقد (فئة جديدة تتميز بارتباك يف
جمال العاطفة ومفهوم الذات وطبيعة العالقات,
بالإ�ضافة �إلى الثالثة خ�صائ�ص اال�سا�سية للـ
� .)PTSDسيتم تعريف تفاعالت ال�ضغوط
ال�شديدة بكونها تفاعالت طبيعية ,وبالتايل
ق�سم يف الف�صل الذي يتوافق مع «العوامل التي
ُت ّ
ت�ؤثّر على احلالة ال�صحية واالت�صال باخلدمات»
التابعة للـ ( ICD-10بينما ال يزال «ا�ضطراب
ال�ضغوط ال�شديدة» مت�ضم ًنا يف ق�سم اال�ضطرابات
ال��ت��ي تتعلق بال�ضغوط وال�����ص��دم��ات يف الـ
.)DSM-5
لقد مت تلخي�ص االقرتاحات اخلا�صة بق�سم
الـ  ICD-11عن ا�ضطرابات التغذية والطعام,
وذلك يف مقالة خا�صة ملجلة عامل الطب النف�سي
( ,)28وت�شمل هذه تو�سي ًعا لفئة القهم الع�صبي
عن طريق طرح متطلبات انقطاع الطمث ,ومد
فئة ال��وزن �إل��ى �أي فئة خف�ض وزن هامة ومد
فئة املعرفة لت�شمل مظاهر تتعلق ب�صورة ثقافية
وتطورية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ,من املتوقع �أن
يعمل تنا�سب لعامل ال�شدة «ب��وزن منخف�ض
ب�صورة خطرة» على متييز احلاالت ال�شديدة من
القهم الع�صبي التي حتمل �أكرث العالمات خطورة.
ومن املحتمل �أن متتد فئة النهام الع�صبي لت�شمل
الفرط يف تناول الطعام ,و�سيتم ت�ضمن ا�ضطراب
فرط تناول الطعام كفئة ت�شخي�ص معينة ,تتفق
مع الـ .DSM-5

لقد مت ن�رش ُمدخالت فرقة عمل ا�ضطرابات
النمو الفكري التابعة للـ  ICD-11يف مقالة مت
ن�رشها يف جملة عامل الطب النف�سي عام 2011
( ,)29ومت خماطبتها يف هذا العدد من اجلريدة
( .)30هناك اقرتاحات تقول ب�أنه مُيكن تعريف
ا�ضطرابات النمو الفكري (وه��و م�صطلح يحل
حمل «التخلف العقلي”) بكونها «جمموعة من
احلاالت التنموية تتميز ب�ضعف كبري يف الوظائف
املعرفية ,والتي تكون مرتبطة مبحدوديات يف
التعلّم وال�سلوكيات واملهارات التال�ؤمية” .لقد
قامت جمموعة العمل بعد ذل��ك بالن�صح ب�أن
ُت�ضم ا�ضطرابات النمو املعريف يف التق�سيم
الأو�سع ال�ضطرابات النمو الع�صبي ,بحيث يتم
احلفاظ على الفئات الفرعية احلالية والتي تقوم
على ال�شدة ال�رسيرية ,و�أن يتم تعريف امل�شكالت
ال�سلوكية بكونها مظاهر مرتبطة.
ل��ق��د ق���دم ح��دي��ثً��ا رئ��ي�����س جم��م��وع��ة عمل
ا�ضطرابات ال��ذه��ان التابعة للـ ,ICD-11
تقريرا ( )31عن نقاط التالقي والت�ش ّعب املتوقعة
ً
بني ُنهج الـ  ICD-11والـ  DSM-5لتق�سيم
هذه اال�ضطرابات .ففي الـ  ICD-11كما يف
ال��ـ � ,DSM-5ستكون االع��را���ض من املرتبة
الأول��ى التابعة ل�شنيدر غري م�ؤكدة مبا يكفي
أي�ضا حذف الأنواع
يف تعريف الف�صام ,و�سيتم � ً
الفرعية لال�ضطراب ,و�سيتم �إحالل هذه الأنواع
الفرعية ب�ستة عالمات اعرا�ض (اعرا�ض �إيجابية
واعرا�ض �سلبية واعرا�ض اكتئاب واعرا�ض هو�س
واعرا�ض حركية نف�سية و�ضعف معريف) .وبعك�س
الـ  ,DSM-5نحن نتوقع �أن ُيبقي الـ ICD-
 11معيار مدة ال�شهر الواحد لت�شخي�ص الف�صام,
و�أال ي�شتمل ال�ضعف الوظيفي كمعيار �إلزامي.
أي�����ض��ا يف امل��ح��ا��ضرة احلالية
م��ت��اح � ً
تقارير متهيدية عن تطور ق�سم الـ ICD-11
ال��ذي يتحدث عن اال�ضطرابات النف�سية لدى
الأطفال واملراهقني ( )32وال�ضغوط اجل�سدية
واال�ضطرابات التفارقية ( )33وا�ضطرابات
أي�ضا �أيجاد موا�ضيع
ال�شخ�صية ( .)34مُيكنك � ً
عامة ب�صفة �أكرب عن موا�ضع ت�شخي�صية ترتبط
بتق�سيمات الـ  DSM-5والـ  ,ICD-11وذلك
يف العدد احل��ايل من جملة عامل الطب النف�سي
(.)45-35
�سيتم تنفيذ االختبار املجايل ال��ذي يقوم
على الأنرتنت ,وذلك عن طريق �شبكة املمار�سة
ال�رسيرية ال��دول��ي��ة ,وال��ت��ي تتكون يف الوقت
ممار�سا يف
احل��ايل م��ن م��ا يزيد ع��ن 7,000
ً
جمال ال�صحة النف�سية والعناية الأولية (www.
.)globalclinicalpractice.net
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