WPA

المجلة العالمية للطب النفسي
الناطقة با�سم الجمعية العالمية للطب النف�سى
فبراير 2013

			
املجلد الثانى عشر  -العدد األول

محتويات العدد

هل نرتكب خط�أً عندما ن�ستبعد بع�ض الأمور؟ خماطبة تدين املر�ضى النف�سيني 43

املقالة االفتتاحية

S.G. Hansdak, R. Paulraj

اال�ضطرابات النف�سية مثل «الأمرا�ض العقلية» والإرث
الذي تركه لنا جا�سبري
M. Maj

4

مقاالت خا�صة

7

الذهان الثانوي :مواكبة للجديد

M.S. Keshavan, Y. Kaneko

حالة بريفيك وما مُيكن �أن ي�ستفيده الأطباء النف�سيون منها

19

حالة بريفيك واحلالة النف�سية «الكونديتيو �سايكاتريكا»

25

I. Melle

J. Parnas

وجهة نظر

هل ينبغي �أن تُ�صنف اال�ضطرابات النف�سية ب�أنها ا�ضطرابات
عقلية؟ علوم ال�صحة النف�سية وما يرتتب عليها من �أبحاث
وتدريب يف القرن الواحد وع�رشين

27

منتدى :التفاعل املعقد بني العقيدة الدينية واملر�ض النف�سي

�إدراك ودرا�سة ت�أثري العقيدة الدينية بني الأ�شخا�ص
الذين يعانون من �أمرا�ض نف�سية
K.I. Pargament, J.W. Lomax

تعليقات

التدين هو �سمة �شخ�صية ال ي�ستهان بها يف الطب النف�سي
H.M. Van Praag

		 29

36

		 37

التقييم الروحي كجزء من التقييم النف�سي الروتيني:
امل�شاكل والآثار املرتتبة عليها

		 38

P. Huguelet, O. Mandhouj

العقيدة الدينية وال�صحة :كلمنا عرفنا �أكرث كلما رغبنا يف معرفة املزيد 40
A. Moreira-Almeida

العقيدة الدينية والطب النف�سي :من ال�رصاع وحتى االتفاق
Tyrone D. M. BAETZ

فك ت�شابك العالقة بني العقيدة الدينية والطب النف�سي

45

مو�ضوع «معقّد» يطلب قيادة وا�ضحة

46

J.J. López-Ibor Jr, M.I. López-Ibor,
S. González-Vives, J. García-Albea

P.J. Verhagen

متى ي�صبح االكتئاب ا�ضطرا ًبا؟ ا�ستخدام معدالت االنتكا�س لتقييم مدى
�صالحية التغيريات املقرتحة لبدايات ت�شخي�ص االكتئاب ال�شديد

47

الأفكار االنتحارية وتقارير عن حماوالت االنتحار يف اليونان
�أثناء الأزمة االقت�صادية

56

تدعيم البطالة :فاعلية التكاليف يف �ستة مواقع �أوروبية

63

J.C. Wakefield, M.F. Schmitz

M. Economou, M. Madianos, L.E. Peppou,
C. Theleritis, A. Patelakis Et Al

M. Knapp, A. Patel, C. Curran, E. Latimer,
J. Catty Et Al

قد ن�سمع من يقول« ,لقد خ�رست كل �شيء يف حلظة واحدة»:
التعامل مع الأ�سى والفقدان بعد الكوارث الطبيعية

S. Ekanayake, M. Prince, A. Sumathipala,
S. Siribaddana, C. Morgan

وجهة نظر

هل ينطبق التعبري « ُبعد» على الأ�شياء التابعة للطب النف�سي؟

G.E. Berrios, I.S. Marková

العقيدة الدينية وال�صحة النف�سية:
�إ�سهامات علم الإن�سان االجتماعي
S.L. Dein

D. Greenberg

تقرير بحثي

تعليق

D. Bolton

العقيدة الدينية وال�صحة النف�سية� :أهو �سالح ذو حدين �أم عالج واهب للحياة؟ 43

41

عندما يبلغ الأطفال امل�صابني بالذاتوية �سن الر�شد
F.R. Volkmar, J.M. Wolf

72

79
82

ر�سائل �إلى املحرر
�أخبار اجلمعية العاملية للطب النف�سي

اخل�صائ�ص ،املحتوى ،الأداء وت�أثري موقع اجلمعية
العاملية للطب النف�سي ()www.wpanet.org

87

ع�ضوية اجلمعية العاملية للطب النف�سي مع منظمة ال�صحة العاملية
يف تطوير ف�صل الـ  ICD-11على اال�ضطرابات النف�سية

89

L. Küey

P. Bucci

								
معامل الت�أثري اجلديد 6.233 :

1 ISSN
1723-8617النفسي
املجلة العاملية للطب

ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ )(WPA
ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﺍﻟﺅﻟﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ
ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ
ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ .ﺃﻋﺿﺎﺅﻫﺎ
ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻣﻥ  134ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺳﺎﻉ  112ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭ ﻫﻡ ﻳﻣﺛﻠﻭﻥ
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  200,000ﻁﺑﻳﺏ ﻧﻔﺳﻲ.
ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻁﺏ
ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺭﺓ ﻛﻝ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ .ﻛﺫﻟﻙ ﺗﻧﻅﻡ ﺍﻳﺿﺎ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﻭ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ .ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﺣﻭﻱ ﻋﻠﻰ  65ﻗﺳﻡ ﻋﻠﻣﻲ ﺗﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﻧﺷﺭ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻠﻡ
ﺍﻟﻧﻔﺱ .ﻟﻘﺩ ﺍﻧﺗﺟﺕ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻋﺩﺓ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛﺗﺏ.
ﻟﻘﺩ ﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﻳﺿﺔ ﻷﺩﺍﺏ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻁﺏ
ﺍﻟﻧﻔﺱ ﺑﻣﺎﻓﻳﻬﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﻣﺩﺭﻳﺩ ﻋﺎﻡ ).(1996
ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﺍﻟﺭﺟﺎء
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻷﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ:

www.wpanet.org
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻷﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱM. Maj (Italy) :
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﻧﺗﺣﺏP. Ruiz (USA) :
ﺍﻟﺳﻛﺭﺗﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡL. Küey (Turkey) :
ﺳﻛﺭﺗﻳﺭ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔT. Akiyama (Japan) :
ﺳﻛﺭﺗﻳﺭ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻷﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕT. Okasha (Egypt) :
ﺳﻛﺭﺗﻳﺭ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡA. Tasman (USA) :
ﺳﻛﺭﺗﻳﺭ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻁﺑﺎﻋﺔH. Herrman (Australia) :
ﺳﻛﺭﺗﻳﺭ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻷﻗﺳﺎﻡM. Jorge (Brazil) :

ﺳﻛﺭﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ

Psychiatric Hospital, 2 Ch. du Petit-Bel-Air,
1225 Chêne-Bourg, Geneva, Switzerland.
;Phone: +41223055736; Fax: +41223055735
E-mail: wpasecretariat@wpanet.org.

اﻟﻨﺎﺸر ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ  :ﺸرﻛﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ش.م.ﻝ.

رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻷدارة :ﻋﺒد اﻟﻐﻨﻲ اﻷﻨﺼﺎري

اﻟﺘرﺠﻤﺔ ﻤن اﻷﻨﻛﻠﻴزﻴﺔ ﻟﻠﻌرﺒﻴﺔ :أﻤﻴرﻩ ﻋﺎطف

ﺍﻟﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻧﺎﻁﻘﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ .ﺗﻧﺷﺭ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻭ
ﺗﺭﺳﻝ ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻻﻁﺑﺎء ﺍﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻘﺩﻣﻭﺍ ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬﻡ ﻭﻋﻧﺎﻭﻳﻧﻬﻡ
ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﻭ
ﺍﻷﻗﺳﺎﻡ.
ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﻣﺭﺣﺏ ﺑﻬﺎ
ﻟﺗﺣﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺔ .ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﺳﻡ ﺍﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺳﺎﻡ
ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ،ﺃﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ،ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ .ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺭﻗﻡ
ﺑﺎﻟﺗﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﻭ ﺗﺟﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻛﺎﻷﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
1. Bathe KJ, Wilson EL. Solution methods for eigenvalue
problems in structural mechanics. Int J Num Math Engng
1973;6:213-26.
2. McRae TW. The impact of computers on accounting.
London: Wiley, 1964.
3. Fraeijs de Veubeke B. Displacement and equilibrium models
in the finite element method. In: Zienkiewicz OC, Hollister
GS (eds). Stress analysis. London: Wiley, 1965:145-97.

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﺎﻻﺕ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺭﺳﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﻛﺗﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ.
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ:
)M. Maj (Italy
ﻣﺳﺎﻋﺩ ﺭﺋﺱ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ:
)H. Herrman (Australia
ﺃﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ:
P. Ruiz (USA), L. Küey (Turkey),T. Akiyama (Japan),
)T. Okasha (Egypt), A. Tasman (USA), M. Jorge (Brazil
ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻷﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ:
H.S. Akiskal (USA), R.D. Alarcón (USA) S.Bloch (Australia), G.
Christodoulou (Greece), J. Cox (UK), H.Freeman (UK), M. Kastrup
(Denmark), H. Katschnig (Austria),D. Lipsitt (USA), F. Lolas (Chile),
J.J. López-Ibor (Spain), J.E.Mezzich (USA), R. Montenegro
(Argentina),D. Moussaoui (Morocco), P. Munk-Jorgensen (Denmark), F.
Njenga (Kenya), A. Okasha (Egypt), J. Parnas (Denmark), V. Patel
(India), N.Sartorius (Switzerland), B. Singh (Australia), P. Smolik
(Czech Republic), R. Srinivasa Murthy (India), J. Talbott (USA),
M.Tansella (Italy), S. Tyano (Israel), J. Zohar (Israel).

ﻣﻛﺗﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ:

Department of Psychiatry, University of Naples SUN, Largo Madonna
;delle Grazie, 80138 Naples, Italy. Phone: +390815666502
Fax: +390815666523; E-mail: majmario@tin.it.

ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﺩﺍﺭﺓ:

)Vincenzo Coluccia (Italy

ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ:

)Emile Blomme (Italy

ﻤﺠﻠﺔ  World Psychiatryﻤﻔﻬرﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت  ،PubMedوﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت  /Current Contentsاﻟطب اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻛﻲ/Current Contents ،
اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻠوﻛﻴﺔ ،ﻤؤﺸر اﻻﺴﺘﺸﻬﺎدات اﻟﻤرﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  Science Citation Indexوﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت .EMBASE
ﻴﻤﻛن ﺘﻨزﻴﻝ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋداد اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﻤﺠﻠﺔ  World Psychiatryﻤﺠﺎﻨﺎ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻨظﺎم PubMed
)(http://www.pubmedcentral.nih.gov/tocrender.fcgi?journal=297&action=archive





 
 




 

ﻟﻠﻄﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑﺄﺳﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺑﺄﺳﻢ
ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ

XPeGÈ!XHLV!eeÈ!XP
XPeGÈ!XHLV!eeÈ!XP
XPeGÈ!XHLV!eeÈ!XP
________________________________
_____________________________
________________________________
_____________________________
»eeÈ!gP{Ò
»eeÈ!gP{Ò
 »eeÈ!gP{Òﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

VK!cMÄ
uuu VK!cMÄ
VK!cMÄ
ﺭﺋﻳﺱﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ:
ﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ:

»!ee&!XP!ÂVDÄ
»!ee&!XP!ÂVDÄ
»!ee&!XP!ÂVDÄ
ﺃﺣﻣﺩ ﻋﻛﺎﺷﻪ
ﺃﺣﻣﺩ
ﻋﻛﺎﺷﻪ
XPeGÈ!eC!XÒvOM
XPeGÈ!eC!XÒvOM
XPeGÈ!eC!XÒvOM
VK!ãÒV
uuuVK!ãÒV
VK!ãÒV
oPELÈ!c!cMÈ
oPELÈ!c!cMÈ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔoPELÈ!c!cMÈ
ﻣﺻﺭﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔﻣﺻﺭ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﻋﻛﺎﺷﻪ
ﻁﺎﺭﻕ
ﻋﻛﺎﺷﻪ
ﻁﺎﺭﻕ
XPVNLÈ!XÒvOM(È
XPVNLÈ!XÒvOM(È
XPVNLÈ!XÒvOM(È
ﻋﺑﺩﺍﻟﻠﻁﻳﻑ
ﺍﺣﻣﺩﻋﺑﺩ
ﺍﺣﻣﺩ
ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ
æe!xLÈ
æe!xLÈ
ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ æe!xLÈ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ

XPXP vÈ!XÒvOM(È
vÈ!XÒvOM(È
XP
vÈ!XÒvOM(È
ﺍﻳﻠﻲﻛﺭﻡ
ﺍﻳﻠﻲ
ﻛﺭﻡ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ
weÈ!åVM
weÈ!åVM
weÈ!åVM
ﺟﻣﺎﻝﺍﻟﺗﺭﻛﻰ
ﺟﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺗﺭﻛﻰ
XPPLÈ!XeVM(È
XPPLÈ!XeVM(È
ﺍﻟﻠﻳﺑﻳﺔ XPPLÈ!XeVM(È
ﺍﻟﺟﻣﺎﻫﺭﻳﺔﺍﻟﻠﻳﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻣﺎﻫﺭﻳﺔ
wGéeÈ!wL
wGéeÈ!wL
ﻋﻠﻰﺍﻟﺭﻭﻳﻌﻰ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﻭﻳﻌﻰ
wGéeÈ!wL
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ

XPÈeGÈ!XÒvOM(È
XPÈeGÈ!XÒvOM(È
XPÈeGÈ!XÒvOM(È
ﻗﺎﺳﻡﺍﻟﻌﻭﺍﺩﻱ
ﻗﺎﺳﻡ
ﺍﻟﻌﻭﺍﺩﻱ
ëÐÈvGÈ!sV
ëÐÈvGÈ!sV
ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ëÐÈvGÈ!sV
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ
ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﻋﺑﺩﷲﻋﻋﺑﺩﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ
ﻋﺑﺩﷲ
çÈÐv
È!XÒvOM
çÈÐv
çÈÐv È!XÒvOM
ﺍﻟﺭﺣﻣﻥÈ!XÒvOM
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻭﺭﻳﺔ
tMeÈ!c!§È!c
tMeÈ!c!§È!c
tMeÈ!c!§È!c
ﺑﻳﺎﺭﺷﻳﻧﻳﺎﺭﺍ
ﺑﻳﺎﺭ
ﺷﻳﻧﻳﺎﺭﺍ

XÒv
È!XPeGÈ!XÒvOM(È
XÒv
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ
XÒv È!XPeGÈ!XÒvOM(È
È!XPeGÈ!XÒvOM(È
ﻓﺭﻳﺩﻛﺎﺷﺎ
ﻓﺭﻳﺩ
ﻛﺎﺷﺎ
ÈÒVPNP
!ÒVP
ÈÒVPNP
ÈÒVPNP!ÒVP
!ÒVP

ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔﺵ.ﻡ.ﻝ.
ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
ﺷﺭﻛﺔﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ::ﺷﺭﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻧﺎﺷﺭﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻧﺎﺷﺭ
ﺵ.ﻡ.ﻝ.

Xe{Èf(È!XÒvOM(È
Xe{Èf(È!XÒvOM(È
Xe{Èf(È!XÒvOM(È
ﺍﻟﻐﻧﻲﺍﻷﻧﺻﺎﺭﻱ
ﻋﺑﺩﺍﻟﻐﻧﻲ
ﺍﻷﺩﺍﺭﺓﻋﺑﺩ
ﻣﺟﻠﺱﺍﻷﺩﺍﺭﺓ
ﺭﺋﻳﺱﻣﺟﻠﺱ
ﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻷﻧﺻﺎﺭﻱ
V!ce
V V VV!ce
V!ce

XÐvG
È!XPeGÈ!uKLM+È
XÐvG
XÐvG È!XPeGÈ!uKLM+È
È!XPeGÈ!uKLM+È
ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺣﺭﻳﺭ
ﺃﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ
ﺃﻋﺿﺎء
ﺗﺣﺭﻳﺭ
WP)È!ãÒV
WP)È!ãÒV
WP)È!ãÒV

XPM
VOÈ!uPÐÒ`È!uKLM+È
XPM
XPM VOÈ!uPÐÒ`È!uKLM+È
VOÈ!uPÐÒ`È!uKLM+È
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﻪﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﻪ
ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺣﺑﻳﺏ
ﺍﻟﺣﺑﻳﺏ
ﻁﺎﺭﻕ
çVe!cPé
çVe!cPé
ﻁﺎﺭﻕ çVe!cPé
ﺍﻷﺭﺩﻧﻳﻪﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﻪﺍﻷﺭﺩﻧﻳﻪ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﻪ
ﺍﻟﻬﺎﺷﻣﻳﺔ

XPeH+È!uKLM+È
XPeH+È!uKLM+È
XPeH+È!uKLM+È
ﻭﻟﻳﺩﺳﺭﺣﺎﻥ
ﻭﻟﻳﺩ
ﺳﺭﺣﺎﻥ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﻪ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﻪ
êvv!gÒÐ
êvv!gÒÐ
êvv!gÒÐ
ﺩﺭﻳﺱﻣﻭﺳﻭﻯ
ﺩﺭﻳﺱ
ﻣﻭﺳﻭﻯ
teÈ!XKL3
teÈ!XKL3
teÈ!XKL3
ﻣﻣﻠﻛﺔﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ
ﻣﻣﻠﻛﺔ
ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ
rV!ËvÒV
rV!ËvÒV
rV!ËvÒV
ﺷﺎﺭﻟﻭﺕﻛﺎﻣﻝ
ﺷﺎﺭﻟﻭﺕ
ﻛﺎﻣﻝ

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

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

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

ﺘﻘدﻴر
ﺘﻘدﻴر

ﺘم دﻋم ﺘرﺠﻤﺔ و ﻨﺸر اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠطب اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ

ﺗﻡ ﺩﻋﻡ ﻭﺗﺭﺟﻣﻪ ﻭﻧﺷﺭ ﻋﺩﺩ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ  2013ﻟﻠﻣﺟﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ AstraZeneca
ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻨﺤﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺸروطﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ  Lundbeck Instituteوﻨﻘدر ﻫذا اﻟﻤﺠﻬود.
ﻭﻧﻘﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻬﻭﺩ

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

ﻨﺘﻴﺠﺔأﻫﻤﺎﻝ
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ﻓﻲﻫذا
وردتﻓﻲ
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way
that “all mental illnesses are cerebral illnesses” (see 9 in this
.)694
 �ص,1( »النف�سية
اال�ضطرابات
من �أ�سباب
بني العديد
 �إال واحدة منof issue of the.العام
املر�ضيThis
النف�سstatement,
حققه يف علمaccording
ازدياد �أهمية ما
�إلى
eral respects
with Jaspers’
analysis,
making
a revisitation
journal).
to Jaspers,
his
General
Psychopathology
extremely
useful.
) �أن حدوث تلف يف ركيزة اجلهاز الع�صبي لي�س ال�سبب01( االعرتاف يقول بولتون
�شيء هوbut
أول كل
� ,(جا�سبري1,قدمها
التحاليل التي
ومتا�ش ًيا مع
“is nothing
dogma”
p. 496).
“We know
that in genline with Jaspers’ analysis is first of all the current
eralيخ�ص
no psychic
without
precondition
بولنتInفي�شري
,تعريف الرئي�سي وراء حدوث ف�شل يف الوظائف النف�سية لدى املرء
ع�رش (فيماevent
التا�سعexists
لطب القرن
العلميthe
النموذج
 مبحدوديةof
acknowledgment of the limitations of the scientific para- some physical basis; there are no ‘ghosts’” (1, p. 459), but
التي
) �أنه كما يمُ كن تف�سري احلركات الالعقالنية11(
الأعرا�ض والعالمات و�إن�شاء املتالزمات والعناية وبعد ذلك �أيجاد و�سائل بح�سب منوذج دينيت
digm of 19th century medicine
(identifying signs and “cerebral diseases are just one of the causes of psychic dis(دائرة
»ؤية ج�سديةconstructing
�فقط من خالل «رsyndromes,
 احلا�سوب لي�سtaking
ال�شطرجن على
يف لعبةinto  كان يبدو.بيولوجية ب�إمكانها �رشح الأعرا�ض) عند تطبيقه على علم النف�س
symptoms,
course
turbance among many” (1, p. 496). Indeed, according to
ؤيةaccount,
�من خالل «ر
ا
أي�ض
�
بل
)حمرتقة
و�صمامات
مفرطة
و�سخونة
�صغريةthat يعانون
هذا النموذج �أنه نافع يف حاالت ال�شلل اجلزئي الذي ي�صيب من
and ً then looking for biological processes
Bolton (10), a damage to the neural substrate is not necesاالختالل
� يت�ضمن
 قد,)امل�ستوى الأمثل
(الربجمة التي
احلالةofهذهpsychological
 مل تكن, جا�سبريfunction.
لكن وكما الحظ
,باجلنونupon
explainأي�ضا
syndromes),
whenدون
applied
to »ت�صميمية
psychiatry. «منوذجا
ً the
ً sary املر�ضية
for failure
Building
That
paradigm
seemed
to
work
in
the
case
of
general
أي�ضا وكمثال قواعد
, حقيقة الأمرmodel
 يف.)665(11),
 �ص,1(
»إكلينيكية
النف�سية ال
لأبحاثjust
مثال ًيا ل
ً �  لكن, �إن الوظيفي النف�سي �أ�رضارا �أو �شذوذًا وظيفية للعقلDennett’s
Bolton
points
out that,
as irraparesis
of the
insane.
as على
Jaspers
notices,
tional
moves
by
a
chess-playing
computer
may
be
explained
قواعد
 �إن.التعليم
طريق
كت�سب عنHowever,
الت�أقلم والتي ُت
الغري قادرة
الت�شغيلthat متاما
تختلف
العام
اجلزئي
ال�شلل
حاالت
يف
حتدث
التي
الذهان
أعرا�ض
�
ً
disease was not an appropriate “model for clinical psy- not only from a “physical stance” (short-circuits, over-heat لكن ال,أي�ضا الت�شغيل الغري قادرة على الت�أقلم هذه �س ُتنفذ بالت�أكيد عرب املخ
ً �  وكذلك,عن حاالت الذهان الأخ��رى املرتبطة بالأمرا�ض العقلية
chiatric research” (1, p. 566). In fact, the symptomatic ing, blown fuses) but also from a “design stance” (subopti(من
الع�صبية
للدوائر
حقيقي
وظيفي
اختالل
وجود
من
البد
أنه
�
هذا
يعني
»املر�ض
االعرا�ض النف�سية وت�سل�سل الظواهر النف�سية التي تظهر يف خالل
psychoses occurring in general paresis were “in no way mal programming), mental dysfunction may involve lesions
أمثل
امل�ستوى ال
دونother
ال�شطرجن من
ت�شغيل لعبة
 برنامجwith
أن ُينفذbrain
� املمكنdis- هناك
 «مل يكن,ويقول جا�سبري بعيدا عن ال�شلل اجلزئي العام.)665  �ص,1(
different
from
psychoses
associated
or functional abnormalitiesً of the brain, but also, for
أحداث
 الneither
جا�سبري �أنinفthe
عر
 وبالطبع.)�سليمة
معدات حا�سوب
عربthe النف�سية
للظاهرةmaladaptive
املالحظة الإكلينيكية
تنتجrules
�أمل �أنacquired
حتقيق ملا كنا ن
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ease,
psychological
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ّ وكما
instance,
operating
by learning.
sequence
of تنتج
psychic
throughout
the
illness”
النف�سية
الظواهر
يا («قدphenomena
وظيف
ا
ي
عقل
ل
خ
تنتج
قد
أولية
ل
ا
النف�سية
�سيتم
والتي
التق�سيمات
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تنتج
أن
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�
,عنه
والنتائج
احلياة
لتاريخ
ًلا
These maladaptive rules will certainly be implemented
ً
ً
(1, p. 566).
Apartاحتمالي ًا
from لي�س
general
Jaspers
argues,
through
brain,
but»الدماغية
this does
not mean
an �actual
لقد.أ�سا�سيا
� ولي�س �رشطً ا
 �أن هذاparesis,
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 ًقا قيthat
أكيدها الح
ت
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has
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no
fulfillment
of
the
hope
that
clinical
obdysfunction
of
neural
circuits
must
be
present
(a
suboptimal
 عن, �ص قدم كيندلر مثاال يت�شابه مع الذي قدمه دينيت و�أعاد بولنت ا�ستخدامه,1( ») عن العاملtnaK( املر�ض هي بحق فكرة يف مفهوم كانت
servation of psychic phenomena, of the life-history and of
program can be implemented through an
 ما ال�شاب الذي يقوم بتحليل �إح�صائي على حا�سوبه ويح�صل على النتيجةchess-playing
دائما
االكتئاب
 وحتى يف حاالت الف�صام وا�ضطراب,)965
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computer machinery). Of course, as Jaspers recogلهذه
يجد حال
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be theإالresult
أنهidea
� بينماinاللحام
يفsense
مفكوكةofو�صلة
(العثور1,أملp.
� على
احلديدي
اللحام
املوا�ضيع ل
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his computer and getting the wrong result because he has
560).
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to findأماa� .»ا
loose
connection
to
solder,
while
in fact
إنetiological
�« ,يقول جا�سبري
, ذلكunderlying
 بالإ�ضافة �إلىthe
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ً
eral paresis of the insane, the reductionistic 19th-century there is none.
 «لقد عمل كل العلماء الذين يحاولون اكت�شاف التدعيمات الت�رصف النف�سي املميز حلاالت املرء يحدد النوع املعني من التفاعالت,) فيقولxix�ص
disease model has not been applicable to any other
Even when a primary morbid cerebral process is actually
يت�شابه
وبالتايل فقد
,)854  �صFor
,1( الدماغية
اال�ضطرابات املدرجة يف
الوراثية والع�صبية للأمرا�ض على جت�سيد
psychiatric
syndrome”.
Kupferأمرا�ض
et لalلنهج ا
(5, النف�سية
p. xix),  الـoccurring
— Jaspers argues — there is not a one-to-one
املجلة العاملية للطب النفسي

4

1

psychiatry. In: Fulford KWM, Morris KJ, Sadler JZ et
al (eds). Nature and narrative: an introduction to the new
philosophy of psychiatry. Oxford: Oxford University
Press, 2003:1-41.
3. Broome MR. Jaspers and neuroscience. In: Stanghellini
G, Fuchs T (eds). One century of Karl Jaspers’ General
Psychopathology. Oxford: Oxford University Press (in
press).
4. First MB. The National Institute of Mental Health Research
Domain Criteria (RDoC) project: moving towards a
neurosciencebased diagnostic classification in psychiatry.
In: Kendler KS, Parnas J (eds). Philosophical issues
in psychiatry II: nosology. Oxford: Oxford University
Press, 2012:12-8.
5. Kupfer DJ, First MB, Regier DE. Introduction. In: Kupfer
DJ, First MB, Regier DE (eds). A research agenda for
DSM-V. Washington: American Psychiatric Association,
2002:xv-xxiii.
6. Hyman SE. Foreword. In: Phillips K, First M, Pincus H
(eds). Advancing DSM: dilemmas in psychiatric diagnosis.
Washington: American Psychiatric Association, 2003:xixix.
7. Charney DS, Barlow DH, Botteron K et al.
Neuroscience research agenda to guide development
of a pathophysiologically based classification system.
In: Kupfer DJ, First MB, Regier DE (eds). A research
agenda for DSM-V. Washington: American Psychiatric
Association, 2002:31-83.
8. Griesinger W. Die Pathologie und Therapie der psychischen
Krankheiten. Stuttgart: Krabbe, 1845.
9. Bolton D. Should mental disorders be regarded as brain
disorders? 21st century mental health sciences and
implications for research and training. World Psychiatry
2013;12:24-5.
10. Bolton D. What is mental disorder? An essay in philosophy,
science, and values. Oxford: Oxford University Press,
2008.
11. Dennett D. Brainstorms: philosophical essays on mind
and psychology. Sussex: Harvester, 1979.
12. Kendler KS. Toward a philosophical structure for
psychiatry. Am J Psychiatry 2005;162:433-40.
13. Sanislow CA, Pine DS, Quinn KJ et al. Developing
constructs for psychopathology research: Research
Domain Criteria. J Abnorm Psychol 2010;119:631-9.
14. Bolton D. Classification and causal mechanisms: a
deflationary approach to the classification problem.
In: Kendler KS, Parnas J (eds). Philosophical issues
in psychiatry II: nosology. Oxford: Oxford University
Press, 2012:6-11.
15. Ghaemi SN. Nosologomania: DSM & Karl Jaspers’
critique of Kraepelin. Philosophy, Ethics and Humanities
in Medicine 2009;4: 10.
16. Bolton D. What is psychiatric disease? A commentary
on Dr Ghaemi’s paper. In: Kendler KS, Parnas J (eds).
Philosophical issues in psychiatry II: nosology. Oxford:
Oxford University Press, 2012:54-7.
17. Strauss JS. Subjective experiences of schizophrenia:

5

املجلة العاملية للطب النفسي

 �إن هذه الأحاديث التي.نهج دماغي حمدد مع خمتلف الأحداث النف�سية
 «�إن �أي ا�ضطراب,قدمها الكثريون تت�صدى االعرتاف الراهن الذي يقول
أي�ضا
ً � و,(نف�سي) حمدد يمُ كن �أن تحُ ده ت�شوي�شات فى العديد من التقنيات
قد ت�ساهم تقنية واحدة حمددة يف علم الأمرا�ض العقلية يف عدد كبري من
 وحتى فكرة وجود م�سار ع�صبي نهائي,)236  �ص,31( »اال�ضطرابات
م�شرتك ال ي�ؤدي �إلى العديد من املحددات بل �إلى عر�ض �رسيري واحد وهذا
.)01  �ص,41( »«�أمر جتريبي ولي�س �أمرا بديه ًيا
وبهذا املعنى ال ينبغي �أن نهمل عدم التجان�س الأ�سا�سي لال�ضطرابات
 ميار�س كما...  «�إن علم النف�س الكرايبيلينيان الأمريكي املعا�رص.النف�سية
»عرف
ّ  ُمMSD  كيان003 لو كان هناك التزامات بيولوجية لأكرث من
طبق النموذج البيولوجي فقط على
ّ  بينما من املمكن �أن ُي,)7  �ص,51(
 اال�ضطراب االكتئابي،  مثل «الف�صام,القليل من اال�ضطرابات النف�سية
 �ص,61( »االكتئاب ال�سودوي وا�ضطراب الو�سوا�س القهري، الهو�سى
 تت�صدى هذه الت�رصيحات احلديثة التق�سيمات التي قام بها جا�سبري.)65
 الأمرا�ض: وهي مكونة من ثالثة جمموعات وهم,لال�ضطرابات النف�سية
املخية \ الدماغية (مثل الزهامير) وحاالت الذهان ال�شديدة (مثل الف�صام
واال�ضطراب االكتئابي الهو�سى) وا�ضطرابات ال�شخ�صية(والتي ت�شمل
الأعرا�ض الع�صبية و�شذوذ ال�شخ�صية) – وهذه «تختلف ب�شكل �أ�سا�سي عن
) وال تت�ساوى قابلية دخولهم على الأبحاث016  �ص,1( »بع�ضهم البع�ض
البيولوجية (قد متثل الأمرا�ض التابعة للمجموعة الثالثة «اختالفات
.)»الطبيعة الب�رشية
» �إن ت�أكيد جا�سبري على «حماولة املري�ض للتعايف من املر�ض,اخريا
ً
والذي منه «التطور ال�شاق لنظام خيايل من خربات خيالية» هو مبثابة
 وه��و يت�صدى الفكرة املعا�رصة التي تقول «�أن دور,�أف�ضل الأمثلة
الإن�سان يف اال�ضطرابات النف�سية لي�س �أم��را ب�سيطا وهو جمرد امرغري
 و�أن,)281  �ص,71( »فعال ملر�ض ُيعالج با�ستخدام العقاقري الطبية
تفاعالت اال�ضطرابات ال�شخ�صية بالأمر الأ�سا�سي يف ت�شكيل الأعرا�ض
 وبالتايل ال ينبغي �أن تكون فقط اخلربة.اخلا�صة بعلم الأمرا�ض النف�سية
الأولية ال�شخ�صية للمري�ض هي الركيزة الأ�سا�سية لعلم الدرا�سات النف�سية
 بل من املمكن �أن يقدم «اجتاه املري�ض,واال�ستف�سارات العلمية الع�صبية
.) هدفًا للأبحاث والتدخالت414  �ص,1( »نحو مر�ضه
�إن هذه جمرد �أمثلة قليلة عن الأمور الفل�سفية الأ�سا�سية يف علم النف�س
 وتقرتح,وهي ذات �صلة باملو�ضوع وذلك لأنها تعود �إلى قرن واحد م�ضى
هذه الأمثلة �أنه بالرغم من �أن �أنظمتنا الت�شخي�صية قد تكون ًم�صممة كـ
 «�إن ظن.«نظريات» �إال �أن علم النف�س احلا�رض ال يحتاج �إلى فل�سفة لتقوده
 �ستهزمه,احد �أن ب�إمكانه ا�ستثناء الفل�سفة واعتبارها �أمر عدمي الفائدة
أي�ضا
ً � ) �إن هذا هو �أحد الأ�سباب (انظر077  �ص,1( »الفل�سفة �أخريا ب�شكل ما
,) التى وراء �إعادة النظر يف «علم النف�س العام» اخلا�ص بجا�سبري22-81
والذي قد يقدم يف عيده ال�سنوي املئوي متري ًنا ناف ًعا لكل من له عالقة
.ب�أبحاث علم النف�س وممار�سته
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مقالة خاصة

 مواكبة للجديد:الذهان الثانوي
Secondary psychoses: an update
MATCHERI S. KESHAVAN1, YOSHIO KANEKO2
1Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School, Boston, MA; 2Longwood Psychiatry Residency Training Program and Harvard Medical
School, Boston, MA, USA

Psychotic disorders due to a known medical illness or substance use are collectively termed secondary psychoses. In this paper, we first
 �سنقوم �أوال يف هذه املقالة مبراجعة التطور التاريخي ملفهوم.ُت�سمى كل ا�ضطرابات الذهان التي تنتج عن مر�ض ما معروف �أو عن ا�ستخدام عقاقري ما بالذهان الثانوي
review the historic evolution of the concept of secondary versus primary psychosis and how this distinction supplanted the earlier misleading
أولى للذهان
التق�سيمات ا
املفارقة
�أن هذهand
وكيف
,الذهان الأويل
وما يقابلهofالثانوي
الذهانpsyclassification of psychoses into organic and functional.
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حتقيقات

�أمثلة
�صدمة

�إ�صابة بالغة يف الر�أ�س

 ،CTو الت�صوير بالرنني املغناطي�سي ( ) MRI

ا�ضطرابات املناعة الذاتية

الذئبة احلمامية ,م�ستقبالت التهاب الدماغ NMDA

معايري الأج�سام امل�ضادة

ا�ضطرابات العيوب اخللقية
ا�ضطرابات ال�سموم \ العقاقري

متالزمة النمو ال�شاذ للبلعوم ,نق�ص منو اجل�سم الثفني
 ،PCP, MDMA, LSD,احل�شي�ش ,الت�سمم من :الكحول � ،أو
الر�صا�ص �،أو احلديد �أو الزئبق �أو الزرنيخ
م�ضادات املالريا وال�ستريويد وااليزونيازيد

تنميط نووي و الت�صوير بالرنني املغناطي�سي ( ) MRI
تاريخ طبي دقيق؛ �أي فحو�صات البول للك�شف عن املخدرات
وفحو�صات املعادن الثقيلة ملتابعة العن�رص ال�ضار
تاريخ طبي دقيق ملتابعة العن�رص ال�ضار

ا�ضطرابات دماغية

ال�سكتة الدماغية والأورام الدموية حتت اجلافية

، CTو الت�صوير بالرنني املغناطي�سي ( ) MRI

ا�ضطرابات احتالل املكان( الأورام)

الأورام الدماغية

ا�ضطرابات التمثيل الغذائي

�أورام القوامت وحثل املادة البي�ضاء املتبدلة اللون ,وداء ول�سن

ا�ضطرابات احلمية الغذائية

داء البالجرا ونق�ص الـ B12؛ اي نق�ص فيتامني د

ا�ضطرابات تلوث الدم

الزهري الع�صبي وداء املقو�سات ومر�ض نق�ص املناعة الب�رشية

ا�ضطرابات بدون �أ�سباب\ انحاللية
اال�ضطراب املزيل للميالني
ا�ضطرابات ال�رصع

اخلرف اجل�سدي للوي ،داء باركن�سون ،داء هانتنجتون ،حاالت
الت�صلب املتعددة ،وترنح فريدرك
ااملعقدة،جزئية املعقدة ،وال�رصع الف�صي امل�ؤقت

ا�ضطرابات الغدد ال�صماء

فرط ن�شاط الغدة الدرقية ،وق�صور الغدة الدرقية ،وفرط الدريقات

، CTو الت�صوير بالرنني املغناطي�سي ( ) MRI
الكاتيكوالمينات البولية؛ امل�ستوى الأول من االريل�سولفات�س ،
م�ستويات النحا�س وال�سريوبالزمني
 B12وحم�ض الفوليك وم�ستويات D3
ن�سبة ظهور ا�ستبعاد الزهري؛ العيارات احلجمية ال�ضد فريو�سيه
لنق�ص املناعة الب�رشية؛اجللوكوز والربوتني املتواجد يف ال�سائل
النخاعي
 MRI, CT, EEG,الآثار املحتملة
 EEGوالتي ت�شمل قلة النوم وقيا�س  EEGعن بعد كما هو
مبني
م�صل الكال�سيوم وم�ستويات هرمون الغدة الدرقية

ا�ضطرابات ب�سبب العالج

 :CTالت�صوير املقطعى؛  :MRIالت�صوير بالرنني املغناطي�سي؛  :NMDAميثيل  Nا�سبارتات D؛  :PCPفين�سيكليدين؛ 3,4 :MDMA
ميثيلينيدوك�سى ميثامفيتامني N؛  LSDحم�ض اللي�سريجيك ثنائي ايثيل طولواميد؛  :RPRبالزما راجنة ال�رسيعة؛  :HIVفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشية؛ � :CSFسائل النخاع؛  :EEGتخطيط كهربائية الدماغ
ت�شري دالئل الدرا�سات الإ�ضافية ,والتي ت�شمل درا�سات علم الأوبئة
ودرا�سات مراقبة احلالة� ,أن الـ  TBIقد ُتزيد بطريقة هام�شية من خطر
الإ�صابة بالذهان ,وذلك بالرغم من �أن اخلطر قد يكون بن�سبة �أعلى عند
الأ�شخا�ص الذين لديهم ا�ستعداد وراثي للإ�صابة بالذهان ( .)7-5يزداد
منت�رشا �أو
أي�ضا خطر الإ�صابة بالذهان عندما يكون الـ � TBIشدي ًدا �أو
� ً
ً
مت�ضمن ًا للف�صو�ص الأمامية وال�صدغية للمخ ومرتبط بنتائج غري طبيعيه
يف تخطيط كهربائية املخ وحتقيقات ت�صوير الأع�صاب ( .)10 -8عندما
يحدث الإ�صابة بالذهان يف ظل الـ  TBIجتد �أنه يتميز بوجود �أوهام
ا�ضطهادية وهالو�س �سمعية مع قلة ن�سبية يف الأعرا�ض ال�سلبية (.)3,8
ومع هذه الأدل��ة ن�ضمن وجود املزيد من الأبحاث التي تدر�س ما يربر
التفاعل بني الـ  TBIوعوامل اخلطر الوراثية اخلا�صة بالف�صام.

ا�ضطرابات املناعة الذاتية
�إن �أعرا�ض الذهان �أمر نادر �إال �أنه ظاهرة معروفة يف الذئبة احلمامية
( )SLEوانت�شاره يرتاوح ما بني � %1إلى � .)13-11( %11أظهرت التحاليل
ال�سابقة �أنه عندما حتدث الإ�صابة بالذهان يف الـ  SLEف�أنه مييل �إلى
الظهور يف بدايات فرتة املر�ض؛ فيرتاوح عدد املر�ضى الذين مت ت�شخي�صهم
بالذهان وكانوا ُيعانون منه عندما مت ت�شخي�صهم بالـ SLEمن � %30إلى
 ,% 60بل وقد ظهرت هذه الأعرا�ض على حوايل  % 80من املر�ضى يف
خالل عام واحد من الت�شخي�ص بالـ  .)15-13( SLEوبينما قد ُيكون
الذهان الأعرا�ض الوا�ضحة يف الـ � SLEإال �أنه يحدث بكرثة �أكرث يف ظل
�أعرا�ض �أخرى للذئبة ,وب�صورة �أكرث يف التهابات املفا�صل وااللتهابات
اجللدية (.)13
8
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ومن جهة الأع��را���ض ,يتميز ذه��ان الذئبة بالبارانويا ،والهالو�س
الب�رصية وال�سمعية ،و�ضالالت العظمة ( .)14وعادة ما ينتج عن العالجات
املثبطة للمناعة ,والتي منها م�ضادات املالريا واال�ستريويد ,نتائج تقر
بوجود �أعرا�ض الذهان بالرغم من �أن هذه العالجات نف�سها قد تنتج
�أعرا�ض الذهان وت�ساهم يف �صعوبة الت�شخي�صات (.)14
ال تقت�رص �أمرا�ض املناعة الذاتية ك�إحدى م�سببات �أعرا�ض الذهان على
الـ  ,SLEفقد يظهر الذهان كعر�ض للعديد من حاالت الت�صلب ()16,17
وقد مت توثيقه ب�أنه يحدث يف داء ها�شيموتو (.)18,19

ا�ضطرابات العيوب اخللقية /الوراثية اخللوية
تت�سبب متالزمة النمو ال�شاذ \ الغري طبيعي للبلعوم ( ,)VCFSوالتي
�سنناق�شها بتفا�صيل �أكرث الح ًقا ,يف حذف متغري الكروزومات 22q11.2
،املرتبط ب�أقوى �صلة حددت حتى الآن بني احلالة الوراثية والذهان ،بن�سبة
ترتاوح ما بني � %25إلى  %30من مر�ضى الـ  VCFSالتي تظهر عليهم
�أعرا�ض مماثلة ملر�ض الف�صام (.)23-20
يحظى الـ  VCFSباهتمام خا�ص ب�سبب اال�ستنتاجات الع�صبية،
أي�ضا لأن �أمناطا من ت�أثري
،الت�شوهات الهيكلية للمخ ،و�أعرا�ض الذهان و� ً
كثريا مع
العالج التي تظهر يف ه��ذا النوع من اال�ضطرابات تت�شابه
ً
اال�ضطرابات التي تظهر يف مر�ض الف�صام (.)24
وت�شمل اال�ضطرابات الوراثية الأخرى التي ميكن ان تحُ دث الذهان
�إعرا�ض متالزمة برادر-فيلي (والتي ت�صل فيها ن�سبة الذهان الذي ي�شبه
الف�صام �إلى حوايل  )25,26( )%16وداء هنتنجنت (مبعدل )% 16-5
( )27,28وداء�/أعرا�ض فاهر (.)29,30

اال�ضطرابات التي ت�سببها العقاقري \ ال�سموم
من املمكن �أن يخترب الأف��راد الذين ي�ستخدمون امل��واد ذات الت�أثري
النف�سي �أعرا�ض الذهان وذلك يف الكثري من احلاالت والتي ت�شمل:الت�سمم
احلاد (الثمالة) � ،أعرا�ض االن�سحاب ،حاالت الهذيان الناجتة �إما عن الت�سمم
�أو عن توقف ا�ستخدام العقاقري ،ا�ضطرابات املزاج الناجتة عن ا�ستخدام
أي�ضا الذهان الذي ينتج عن
عقاقري ما والتي ي�صاحبها مظاهر الذهان ،و� ً
ا�ستخدام عقاقري ما (� .)SIPإن �أف�ضل الطرق لتعريف حاالت الـ  SIPهو
كونها احلاالت التي يبد�أ فيها الذهان مع ا�ستخدام العقاقري وي�ستمر لعدة
�أيام �أو �أ�سابيع يف ظل عدم اال�ستخدام امل�ستمر للعقاقري.
مِ ن العقاقري التي ت�سبب وب�شكل وا�ضح الإ�صابة بالذهان هي املنبهات
أي�ضا
(مثل االمفيتامني والكوكايني) ( )33-31واحل�شي�ش ( )34,35و� ً
م�شابهات الذهان (مثل خمدر الفين�سيكليدين والكيتامني) (,)36,37
لكن مل ُيثبت بعد �أن املواد الأفيونية والنيكوتني ت�سبب الذهان ,بينما قد
ت�ؤدي الكحوليات والبنزوديازيبني �إلى الإ�صابة بالذهان وذلك فقط يف
حاالت التوقف عن التعاطي (االن�سحاب) ( .)33,38,39ومن املمكن �أن
ي�ؤدي الديثالميد حم�ض اللي�سريجيك و methylenedioxy-N--
� )MDMA(3,4 methylanphetamineإلى هالو�س وذلك يف
حاالت الت�سمم ال�شديدة ,ولكن لي�س هناك دليل قوي على �أنه يمُ كنهم �إحداث
ا�ضطرابات ذهان م�ستمرة (.)40,41
�إن التفاعل بني التعر�ض لال�ضطرابات الذهانيه و�سوء ا�ستخدام عقاقري
ما هي �أمر معقد ,مع وجود دالئل تقرتح �أن كِ ال من القابلية الوراثية جتاه
الذهان باال�شرتاك مع �سوء ا�ستخدام عقاقري ما من املمكن �أن ت�ؤدي �إلى
الإ�صابة بالذهان و�أن الأ�شخا�ص �أ�صحاب هذا النوع من القابلية الوراثية
قد يكونوا �أكرث عر�ضة لإ�ساءة ا�ستخدام عقاقري ما.
من املمكن �أن يحدث ذهان �سام يف حاالت املعادن الثقيلة والتي
منها الر�صا�ص ( )42والزئبق والزرنيخ (.)43

الذهان العالجي املن�ش�أ
حتدث الإ�صابة بذهان ال�سموم ب�سبب العديد من الأدوي��ة املركزية
الن�شطة ,وغال ًبا ما يتميز يف كثري من الأحيان ب�ضعف حاد يف الوظيفة
الإدراكية ,وذلك بالإ�ضافة �إلى �أعرا�ض الذهان.
كثريا التقارير الواردة عن �أعرا�ض الذهان لدى املر�ضى
لقد اختلفت ً
الذين يتلقون جاليكورتيكود (�أي الق�رشانيات ال�سكرية) ,على الرغم من وجود
دليل ب�أن ا�ضطرابات املزاج الثانوية للجاليكورتيكود مرتبطة ب�أعرا�ض
وغال ًبا ما حتدث بدايات
الذهان �أكرث من ا�ضطرابات املزاج الأولية.
�أعرا�ض الذهان يف خالل عدة �أيام من بداية العالج باجلاليكورتيكود� ,إال
�أن الأعرا�ض قد تظهر يف �أيه وقت من �ساعات وحتى �أ�سابيع وذلك بعد �أول
جرعة (.)44
ي��واج��ه كبار ال�سن خطر اك�بر بالإ�صابة ب��ذه��ان ال�سموم وذلك
أي�ضا نتيجة
نتيجة العقاقري التي بها م�ضادات الكولني ( )46 ,45و� ً
البنزوديازيبني(,)48 ,47ولقد مت توثيق ظهور �أعرا�ض الذهان عقب بداية
العالج بااليزونيازيد يف عدد متزايد من تقارير احل��االت ()49ويرجع
التغيري يف م�ستويات الكاتيكوالمني وال�سريتونني عن طريق االُك�سيداز

�أحادي الأَمني .وقد مت الربط بني العقاقري امل�ضادة للمالريا والتي ت�شمل
الكلوروكني واملفلوكني ب�أعرا�ض الذهان ,مع وجود دليل ب�أن اخلطر
يكون اكرب يف املر�ضى ذوى التاريخ املر�ضي بالذهان ( ,)51 ,50وت�شمل
الفئات الإ�ضافية من الأدوية التي ترتبط بذهان ال�سموم :العقاقري امل�ضادة
لالكتئاب ( )52والعقاقري امل�ضادة لالختالج ( )53والعقاقري امل�ضادة
للقيء ( )54والعوامل امل�ضادة للباركن�سونية ( )55وم�ضادات الذهان
( )47والأفيون ( )47واله�ستامني ( )56وامل�ضادات احليوية ( )57وخا�صة
عندما يحدث ت�سمم يف م�ستويات الدم.

ا�ضطرابات دماغية وعائية
ُيق ّدر معدل انت�شار الذهان الناجت عن ال�سكتة الدماغية بـ ,58( % 4-3
 ,)59وبالرغم من �أن �أعرا�ض الذهان حتدث ب�سبب �سكتة دماغية يف العديد
من مناطق املخ� ,إال �أنها �شائعة �أكرث يف الآفات ال�صدغية اجلدارية القذالية
( .)59تختلف طبيعة �أعرا�ض الذهان عن مر�ض الف�صام ,وغال ًبا ما ي�شمل
الذهان الناجت عن �سكتة دماغية على هالو�س مرئية وح�سية و�شمية (-60
 .)62ومن ناحية �أخرى فقد مت ت�صنيف �سلوكيات الهلو�سة التي تنتج بعد
ال�سكتة الدماغية يف قوائم الهالو�س والهلو�سة ال�رصيحة التي متيزت الح ًقا
بكونها مرفو�ضة من الأنا واحتفظت بفكرة حقيقة �أال وهى �أن امل�ستقبالت
لي�ست حقيقية (.)63
لقد كان هناك درا�سة نظامية �صغرية عن العالقة بني اخلرف الوعائي
وتطور �أعرا�ض الذهان ,فبالرغم من حقيقة �أن الذهان يحدث مبعدالت
مت�شابهة يف كِ ال من اخل��رف الوعائي وخ��رف الزهامير ,وبذلك يكون
هذا اجل��دال �ضد ميكانيكية �آلية م�سببات الذهان خا�صة تلك اخلا�صة
باال�ضطرابات الدماغية (.)64
لقد �أنتجت الدرا�سات التي بحثت يف دالئل الإ�صابات الدماغية يف
املر�ضى الذين ظهر عليهم ت�أخر يف ظهور الأعرا�ض الذهانية نتائج
مت�ضاربة ( ,)65وبح�سب املعلومات املحدودة املتاحة حال ًيا ,فمن ال�صعب
عر�ض املر�ض الدماغي املري�ض �إلى ظهور �أعرا�ض
ا�ستنتاج �إلى �أي مدى ُي ّ
ذهان ,وبالتايل فنحن يف حاجة �إلى املزيد من الأبحاث لإثبات �أو �إنكار
هذه ال�صلة.

ا�ضطرابات داخل اجلمجمة ناجتة عن احتالل املكان (الأورام)
هاما من �أ�سباب الذهان
ُتعترب �أورام الدماغ �سب ًبا غري �شائ ًعا بل ً
الثانوي ,وهناك دليل �أن انت�شار �أورام اجلمجمة تزداد لدى املر�ضى الذين
يعانون من �أمرا�ض الذهان (� .)68-66أما من جهة الأعرا�ض ,فمن املمكن
�أن يتعذر التمييز بني الذهان الناجت عن �أورام اجلمجمة والف�صام ,وبالرغم
�شيوعا بالهالو�س املرئية ،وال�ضالالت الب�سيطة
من �أنه مرتبط بطريقة �أكرث
ً
الغري دقيقة ،وغياب اال�ضطراب اجلوهري للفكر (.)72-69
�إن الأورام املتمركزة يف الف�ص ال�صدغي �أو البنية احلوفية ت�ؤدي
بن�سبة كبرية �إلى الإ�صابة بالذهان ,وهناك درا�سة واحدة تثبت �أن % 20
من الأورام يف الف�ص ال�صدغي تنتج �أعرا�ض الذهان ( .)69,73لي�س هناك
عالقة م�ؤكدة بني النوع التاريخي من الأورام وتكرار الذهان ,ويبدو �أن
الأورام البطيئة النمو واملنخف�ضة الدرجة وك�أنها ت�ؤدي بن�سبة كبرية �إلى
املجلة العاملية للطب النفسي
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ظهور �أعرا�ض الذهان يف ظل غياب العالمات املتعلقة باجلهاز الع�صبي
(.)74
ُيف�ضل الأط��ب��اء الت�صوير املقطعي (� )CTأو الت�صوير بالرنني
املغناطي�سي ( )MRIللمر�ضى الكبار ال�سن الذين تظهر عليهم بداية جديدة
أي�ضا مع املر�ضى الذين تظهر يف اختباراتهم نتائج مت�صلة
للذهان و� ً
بال ُع�صاب (.)75

ا�ضطرابات الأي�ض
من املمكن �أن حتدث ا�ضطرابات االت�صال الع�صبي والآلية االفرتا�ضية
لأعرا�ض مر�ض الف�صام يف ا�ضطرابات االي�ض التي ت�ؤدي �إلى تعطل وظائف
اخلاليا الع�صبية �أو حتى �إلى موتها ,مثال وبالرغم من �أن ا�ضطرابات
تخزين الليزوزومية ُتنتج وب�صفة �أ�سا�سية يف وقت مبكر عجز ع�صبي حاد
بل وقد ت�ؤدي يف الكثري من الأحيان �إلى املوت� ,إال �أن هناك �أ�شكال من
هذه اال�ضطرابات تخ�ص املراهقني �أو البالغني وتت�صل بالذهان الثانوي.
من �أمثلة هذه اال�ضطرابات داء نيمان بيك من نوع  )C (NPCوداء تاي
�ساك�ش وداء الفا املانوزيدو�سي�س ,فقد ي�ؤدي كل ه�ؤالء �إلى ظهور �أعرا�ض
الذهان وذلك عن طريق التفاعالت بني العمليات الع�صبية وتغريات النمو
أي�ضا التغريات يف
وتكون امليالني و� ً
الع�صبي التي ت�شمل التقليم املت�شابك ّ
االت�صال ( .)78-76وبطريقة مماثلة يمُ كن �أن ترى تفاعالت الوظائف
الع�صبية املختلة والنمو الع�صبي يف حثل املادة البي�ضاء ,وذلك مع �شكل
ت�أخر الظهور حلثل املادة البي�ضاء املتبدلة اللون ( )MLDكما يف املثال
النموذجي لل�صلة بني هذه املجموعة من اال�ضطرابات والذهان الثانوي
(.)76,79
لقد ذُكر �أن �أعرا�ض الذهان تظهر يف �أكرث من  % 50من املر�ضى ذي
البدايات املت�أخرة للـ  NPCوالـ  ,)76( MLDبالإ�ضافة �إلى ذلك ,هناك
تقارير حاالت ملر�ضى يعانون من ا�ضطرابات امليتوكوندريا وتظهر عليهم
�أعرا�ض الذهان ,و ُيعتقد �أن حثل املادة البي�ضاء التي يمُ كن �أن حتدث يف
ا�ضطرابات امليتوكوندريا مت�ضمنة يف الذهان (.)82-80
لقد �سجل داء ول�سن الذي يت�ضمن تر�سب غري طبيعي للنحا�س على
الكبد واملخ معدل انت�شار للذهان ي�تراوح ما بني  2لـ .)83,84( %11
ويتميز الذهان املتعلق بداء ول�سن لي�س فقط ب�أعرا�ض الهالو�س التقليدية
أي�ضا بعدد �ضخم من الأعرا�ض الإ�ضافية
وال�ضالالت وا�ضطرابات الفكر ,بل � ً
والتي ت�شمل على �شعور بالن�شاط واخلفة واالن�شغال بالأمور اجلن�سية
أي�ضا على اال�ضطرابات التخ�شبيه (.)85
والف�صام غري املنتظم و� ً

ا�ضطرابات احلمية
لقد كان هناك ولعدة عقود الكثري من املجادالت والأبحاث عن العالقة
بني نق�ص التغذية و�أعرا�ض الذهان ,وهناك دالئل تقول �أن �أعرا�ض الذهان
اخلا�صة بنق�ص الكوباالمني قد حتدث بدون دالالت على ت�شوهات ع�صبيه
�أو دمويه ( .)87 ,86ت�صف تقارير ح��االت الذهان الناجتة عن نق�ص
الكوباالمني عن �أعرا�ض ل�ضالالت ا�ضطهادية ،هالو�س ب�رصية و�سمعية،
تفكري غري منتظم ،وانفعاالت حركية غري م�ستجيبة للعالج بوا�سطة العقاقري
امل�ضادة للذهان ولكنها �شُ فيت متام ًا بعد العالج بحقن الكوباالمني (-88
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 ,)90ومن الأمثلة الأخرى التي تدعم هذه العالقة درا�سة تقول �أن لدى
املر�ضى الذين ُيعانون من اكتئاب ذهاين م�ستويات من الكوباالمني اقل
من املر�ضى الذين ال ُيعانون من هذا النوع من االكتئاب ( .)91وبالرغم �أن
العالقة بني نق�ص حم�ض الفوليك والذهان �ضعيفة� ,إال �أن هناك دالئل ب�أن
مكمالت حم�ض الفوليك لدى املر�ضى الذين ُيعانون من الف�صام ت�ساعد
نادرا ما تتمكن �أعرا�ض الذهان التي ت�شمل على هالو�س
على التعايف (ً .)92
�سمعية و�ضالالت ا�ضطهادية و�ضالالت طفيلية من التطور مع وجود داء
البالجرا (�أي نق�ص النيا�سني) ,بالرغم من �أن هذا يحدث وب�صفة خا�صة يف
حاالت �إدمان الكحوليات (.)93,94

الأمرا�ض املعدية  /جترثم الدم
يرتبط داء الزهري الع�صبي تاريخ ًيا بالطب النف�سي داخل امل�ست�شفى ,فقد
مت ت�شخي�ص حوايل  %5من املر�ضى النف�سيني املحتجزين داخل امل�صحات
النف�سية ب�شلل جزئي عام يتبع اجلنون ( ,)95وقد ازدادت معدالت الإ�صابة
بال�سفل�س الزهري منذ ظهور فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية (,)HIV
وانت�رش املر�ضى الذين تظهر عليهم �أعرا�ض نف�سية خا�صة فيما يخ�ص داء
الزهري الع�صبي ( .)96فقد يظهر على ه�ؤالء املر�ضى كِ ال من �أعرا�ض ذهان
و�أعرا�ض عاطفية ي�صعب التمييز بينها وبني ا�ضطرابات الذهان الأولية
(� .)97إن عالج الزهري الع�صبي عن طريق امل�ضادات احليوية والعقاقري
امل�ضادة للذهان كلما تطلب الأمر ,غال ًبا ما توقف ،ولكن ال يتم العك�س،
فحاالت التدهور العقلي الناجت عن فقدان اخلاليا الع�صبية ( ,)98رغم ًا عن
وجود تقارير عن تطور �رسيري هام (.)100 ,99
ترتاوح معدالت ظهور البداية اجلديدة للذهان املرتبط بالإ�صابة بالـ
 HIVمن � %0.23إلى  %15مع وجود �أعرا�ض تظهر ب�صفة عامة �إما يف
حاالت مت�أخرة للـ � HIVأو عندما يتحول الأمر باملري�ض وتظهر عليه
�أعرا�ض نق�ص املناعة املكت�سبة (� .)101,102( )AIDSأما من جهة
الأعرا�ض ,فيتميز الذهان املرتبط بالـ  HIVب�أعرا�ض �ضالالت ا�ضطهادية
أي�ضا ب�أعرا�ض هالو�س وذلك كمجموعة ثانية
وج�سدية ُمبالغ فيها و� ً
للأعرا�ض البارزة ( .)103ال يزال ت�أثري تداوي �أعرا�ض الذهان بالعالج
امل�ضاد للفريو�سات الن�شطة للغاية غري وا�ضح ,بل و�أنه بالأمر املعقد ب�سبب
حقيقة �أن الآثار اجلانبية للعقاقري امل�ضادة للفريو�سات الن�شطة للغاية
ت�شتمل على الهالو�س ( .)102وبالرغم من �أن العقاقري امل�ضادة للذهان
بالأمر الفعال يف حاالت الذهان الناجتة عن الـ � ,HIVإال �أن املر�ضى
الذين يعانون من الـ  HIVيف خطر �أن يظهر عليهم �أعرا�ض خارج ال�سبيل
الهرمي وخلل احلركة ال�شيخوخي خا�صة مع ا�ستخدام العقاقري التقليدية
امل�ضادة للذهان (.)101,104
لقد قام البع�ض بافرتا�ض �أ�سباب معدية �أخرى للذهان الثانوي والتي
تت�ضمن الإ�صابة بالتك�سوبالزما جوندي (ا ُ
ملق ََّو َ�س ُة ال ُغو ْند َِّية ,)و�أ�سا�س
هذه ال�صلة هو حقيقة �أن الدرا�سات قد �أظهرت زيادة يف انت�شار الأج�سام
امل�ضادة للتك�سوبالزما جوندي (ا ُ
ملق ََّو َ�س ُة ال ُغو ْند َِّية )لدى املر�ضى الذين
دائما
يعانون من مر�ض الف�صام (.)105,106بالإ�ضافة �إلى ذلك ,ارتبط ً
داء املقو�سات ب�أعرا�ض الذهان والتي تت�ضمن هالو�س �سمعية و�ضالالت
حتى يف غياب AIDSاملتزامن (.)107,108
أخريا ,هناك دالئل متزايدة ت�ؤيد �أن العدوى قبل الوالدة عامل خطر
� ً

حمتمل للإ�صابة مبر�ض الف�صام ,وبالرغم من عدم احل�سم �إال �أن العدوى
أي�ضا داء املقو�سات واحل�صبة الأملانية وفريو�س
بالأنفلونزا قبل الوالدة و� ً
الهرب�س الب�سيط وال�سفل�س الزهري ,يرتبط كل ه�ؤالء بتطور الذهان الثانوي
(.)113-109

�أعرا�ض غري معروفة ال�سبب  /انحاللية  /مزيلة للميالني
بالرغم من ت�ضارب املعلومات اخلا�صة بالذهان يف العديد من حاالت
ت�صلب الأن�سجة� ,إال �أن الدالئل احلديثة تقرتح �أن الـ  MSيزيد من احتمالية
ظهور �أعرا�ض الذهان ( .)17لقد �سجلت درا�سة قامت على عدد كبري من
ال�سكان يف كندا �أن  %4-2من املر�ضى الذين يعانون من � MSأ�صبحوا بعد
ذلك ُيعانون من الذهان ( ,)114فال�ضالالت هي �أول �أعرا�ض الذهان التي
نادرا ما ُيالحظ وجود هالو�س و�أعرا�ض �سلبية
ُتالحظ يف الـ MSبينما ً
( ,)115لكن تت�ضارب التقارير التي تخ�ص العالقة امل�ؤقتة بني �أعرا�ض الـ
 MSوالذهان (,)74,115فقد تكون �أعرا�ض الذهان مرتبطة بزيادة عبء
�رضر املادة البي�ضاء حول البطينات الدماغية والقرون ال�صدغية ,وبالرغم
أي�ضا يبدو �أن
من ذلك تبقى الآلية الدقيقة يف حاجة �إلى تو�ضيح (,)116و� ً
الذهان املزمن الناجت عن الـ  MSبالأمر النادر.
تختلف تقديرات م��دى انت�شار وظهور �أع��را���ض الذهان يف مر�ض
عاما بن�سبة
الزهامير ( ,)ADفهناك ا�ستعرا�ض لـ  55درا�سة �أوردت
انت�شارا ً
ً
 ,%41ا�شتملت على  %36من مر�ضى يعانون من �ضالالت و %18يعانون
من هالو�س (.)117تت�صف �أول ثالثة �أعوام من الـ  ADبزيادة يف ظهور
�أعرا�ض الذهان ,ويبدو �أنه يحدث بعد هذا فرتة ا�ستقرار ( ,)117,118غال ًبا
ما ت�شتمل درا�سة �أعرا�ض الذهان اخلا�صة بالـ ADعلى �ضالالت متعلقة
أي�ضا
ب�رسقة �أو �شكوك وهالو�س ب�رصية بن�سبة اكرب من الهالو�س ال�سمعية و� ً
(,)119وكثريا ما تتزامن
على عدم القدرة على متييز الأ�شخا�ص والأ�شياء
ً
هذه الأعرا�ض مع �أعرا�ض ذهان �أخرى ,والتي منها العدوانية واالهتياج
والالمباالة واالكتئاب (.)120
�شيوعا يف حاالت اخلرف اجلبهي
وبينما تبدو �أعرا�ض الذهان �أنها اقل
ً
ال�صدغي� ,إال �أنها تظهر يف حوايل  %20من املر�ضى ,مع معدالت �أعلى يف
�أنواع فرعية معينة (.)121,122

ا�ضطرابات نوبات ال�رصع
لقد كان الذهان الذي ي�شبه الف�صام مرتبطً ا بال�رصع لأكرث من قرن
من الزمان ,وهناك �أدلة قوية على �أن الذهان املزمن يحدث بكرثة �أكرث
لدى املر�ضى الذين يعانون من ال�رصع �أكرث من غريهم من الب�رش .ولقد
�ساد العرف �أن ُت�صنف �أعرا�ض الذهان بح�سب ارتباطها الزمني بالنوبات
الإكلينيكية ,في�ستمر الذهان الن�شبي الذي ُيظهر �أعرا�ض الذهان التي حتدث
يف �سياق نوبات ال�رصع الن�شطة بدون اختالج ,وي�ستمر من عدة دقائق
وحتى ب�ضعة �ساعات ,وي�شتمل على �ضالالت البارانويا والهالو�س املعروفة
(� ,)65أما ذهان ما بعد الن�شبى فهو عبارة عن حوادث ذهان وجيزة حتدث
ب�صفة عامة يف �أوقات ترتاوح من عدة �ساعات وحتى ب�ضعة �أيام وذلك بعد
جمموعة من النوبات ,وي�شتمل على �ضالالت وهالو�س و�إعرا�ض م�ؤثرة,
وغال ًبا ما ينتهي يف خالل عدة �أيام (� .)123,124إن تطور الذهان املزمن

املرتبط بال�رصع �أمر موثق جي ًدا ,وهناك درا�سة حديثة �أ�شارت �إلى خطر
ن�سبي ت�صل ن�سبته �إلى .)125,126( 2.48
ومن الناحية الظاهرية ,من ال�صعب التمييز بني الذهان املرتبط
بال�رصع والف�صام وذلك لأن املقرتحات تقول �أن هذا النوع من الذهان
يتميز بفرتات خفيفة وانعدام تقريبي للأعرا�ض ال�سلبية ( .)65,125ت�شمل
عوامل خطر التطور لذهان ثانوي �شكل �أكرث حدة من �إ�شكال ال�رصع ذو
النوبات املتعددة ( )127وتاريخ مر�ضي به حالة �رصع ( )125ومقاومة
للعالج (� .)65سنناق�ش يف الفقرات التالية االرتباط التمييزي والغري
ح�رصي بني �رصع الف�ص ال�صدغي وتطور �أعرا�ض الذهان.

ا�ضطرابات الغدد ال�صماء
بالرغم من �أن �أعرا�ض الذهان التي تنتج عن وظائف غري طبيعية
للغدد الدرقية �أمر نادر� ,إال �أنه يوجد تقارير عن حاالت تطور الذهان ب�سبب
فرط ن�شاط الغدة الدرقية �أو �ضعف ن�شاط الغدة الدرقية �أو حتى ب�سبب
تغيري �رسيع يف حالة الغدة الدرقيةُ .يو�صف الذهان ب�أنه العر�ض الذي
يظهر ب�سبب الت�سمم الدرقي يف داء جرافز ( )128وفرط الدرقية ()129
وال�سموم الناجتة عن ت�ضخم الغدة الدرقية ( )130وتورم الدرقية الب�سيط
( )131وتورم الدرقية الغري م�ؤمل ( ,)132وهكذا ,يرتبط الن�شاط ال�ضعيف
للغدة الدرقية بالذهان ,وهناك درا�سة واحدة تقول �أن ن�سبة ترتاوح ما بني
� 5إلى  %15من املر�ضى الذين يعانون من الوذمة املخاطية يظهر عليهم
�شكل من �أ�شكال الذهان (.)135-133
ال ي�شتمل الذهان املرتبط بالغدة الدرقية على جمموعة الأعرا�ض
املميزة للذهان ,وذل��ك بينما ُيظهر املر�ضى هالو�س �سمعية وب�رصية
أي�ضا بارانويا ,ويظهر على غالبية املر�ضى ا�ضطرابات عاطفية
و�ضالالت و� ً
كثريا ما ي�ؤدي عالج �شذوذ الغدد الدرقية الأ�سا�سية �إلى
(.)130,136
ً
�إخفاء �أعرا�ض الذهان ,بحيث �أن العقاقري امل�ضادة للذهان تكون �رضورية
فقط يف احلاالت ال�شديدة ( ,)128,132,136لكن ما يثري االهتمام هو
�أن التعديل ال�رسيع يف م�ستويات هرمون م�صل دم الغدد الدرقية الغري
طبيعية من املمكن �أن ينتج و ُيزيد من الذهان الناجت عن الغدد الدرقية
(.)137,138
�إن الربط بني فرط ن�شاط الغدة الدرقية وفرط كل�س الدم (�أي ارتفاع
م�ستوى الكال�سيوم ب�شكل غري عادي يف الدم) مع �أعرا�ض ذهان وا�ضحة �أمر
معروف ,بالرغم من غمو�ض انت�شار الذهان لدى املر�ضى الذين يعانون
من فرط ن�شاط الغدة الدرقية .وت�صف تقارير احل��االت مر�ضى تظهر
عليهم هالو�س �سمعية وب�رصية و�ضالالت ا�ضطهادية وتفكري غري منتظم
بينما يعانون من فرط ن�شاط الغدة الدرقية الذي ينتج عن فرط كل�س الدم
( .)139,140وي�ؤكد الدليل املتاح لدينا �أن ت�صحيح فرط كل�س الدم ,والذي
يتم ب�صفة عامة عن طريق ا�ستئ�صال الدريقة ,ي�ؤدي �إلى �إخفاء �أعرا�ض
الذهان بدون حدوث انتكا�سات الحقة (.)141-139
من املمكن �أن يتزامن ق�صور الدريقات مع الذهان ,بالرغم �أن هذا لي�س
�سجل ا�ستعرا�ض لـ  268حالة
�شائ ًعا ومل يتم البحث فيه ب�صورة كافيةّ .
ق�صور للدريقات مت �إ�صداره عام � 1962أن  %11من املر�ضى تظهر عليهم
�أعرا�ض ذهان ,غال ًبا ب�سبب عمليات جراحية �أدت �إلى ق�صور الدريقات
( .)142وقامت جمموعة من تقارير احلالة بت�أكيد ظهور �أعرا�ض ذهان
املجلة العاملية للطب النفسي
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يف حاالت ق�صور الدريقات و�أكدت حقيقة �أن تطور الأعرا�ض يتطلب تعديل
م�ستويات املغني�سيوم والكال�سيوم ,بالإ�ضافة �إلى التداوي بالعقاقري
امل�ضادة للذهان (.)141,143

درا�سة عن الذهان الثانوي يف مقابل مر�ض الف�صام
�إن ت�أ�سي�س عالقة �سبب ونتيجة بني ا�ستخدام عقاقري ما/مر�ض ما
والذهان لي�س بالأمر ال�سهل ,وتخمني ال�سبب وراء مر�ض ما هو اخلطوة
املنطقية الأولى عند التفكري يف الذهان من منطلق طبي عام� .إن الأمرا�ض
املزمنة �أمر �شائع لدى املر�ضى الذين تظهر عليهم �أعرا�ض الذهان ,خا�صة
كبار ال�سن� ,أما تخمني وحتديد ال�سبب وراء مر�ض ما لدى املر�ضى من
�صغار ال�سن الذين تظهر عليهم �أعرا�ض الذهان بينما يعانون من �أمرا�ض
نف�سية �أمر به حتدي كبري.
من الهام ج ًدا عند حماولة التفرقة بني الذهان الأويل والذهان الثانوي
�أن نحدد �أوال وجود احلالة املر�ضية العامة ,واخلطوة الثانية يف ت�أ�سي�س
عالقة �سبب ونتيجة بني احلالة الطبية والذهان هي غال ًبا ما تكون �أمر
�صعب لكنها تتم عن طريق الثالثة مبادئ املفتاحية التالية ,وهم التميز
والزمنية وقابلية التف�سري.

هل �أعرا�ض الذهان تبدو غري منطية؟
البد من اال�شتباه يف الأ�سباب الطبية التي ت�سبب الذهان وذلك عندما
تبدو العالمات بالأمر الغري طبيعي ,وكمثال على ذلك هو ال�سن املت�أخر
عاما البد من
للبداية؛ فبداية جديدة للذهان لدى رجل يبلغ من العمر ً 70
�أن تثري ال�شكوك يف وجود �أ�سباب طبية وراء ذلك ,مع العلم �أنه ال يمُ كن
االعتماد على مظهر �أكلينيكى واحد �أو جمموعة من الأعرا�ض للتمييز بني
ا�ضطرابات الذهان الأولية والثانوية ,ف�إذا كان هناك �سيادة ملظهر واحد
معني البد من احلذر ,وبالتايل فوجود مكون واحد من ارتباك �شديد و�/أو
حرية البد �أن يثري ال�شكوك� .إن الأعرا�ض الت�صلبية والتغري يف الوعي (�أي
حاالت ارتباك �أو حاالت تبدو كاحللم) والهالو�س الب�رصية بالأمر ال�شائع
يف الذهان الثانوي .يعتقد الكثريون �أن بع�ض ال�ضالالت مثل االعتقاد بهوية
منت�رشا يف الذهان الثانوي �أكرث
خاطئة للآخرين (�أي وهم كابجرا�س) �أمرا
ً
أي�ضا يزيد من وجود الهالو�س املتعددة الو�سائط (مثل
من مر�ض الف�صامً � .
الب�رصية واحل�سية) من احتمالية الإ�صابة با�ضطرابات ذهان ثانوية.
البد �أن يتفكر املرء يف مر�ض ما ك�سبب وراء الأعرا�ض املُ�صاحبة
والغري متجان�سة مع ما ُيظن �أنه ا�ضطرابات ذهان ,مثال عندما يتعذر
تف�سري فقدان الكثري من الوزن لكونه نتيجة اكتئاب خفيف لدى مر�ضى
الذهان ,قد ي�ؤدي هذا �إلى اال�شتباه بوجود مر�ض ما.
قد ت�شري �أن��واع معينة من �أعرا�ض الذهان �إلى تغيريات �إقليمية يف
وظائف املخ وبالتايل تثري ال�شكوك يف وجود �أمرا�ض ع�صبية ,وبالتايل
ف�إنكار العمى الذي قد يبدو وك�أنه �ضالله البد �أن ي�ؤدي �إلى اال�شتباه يف
�أعرا�ض داء انطون (عمى ق�رشي يحدث ب�سبب تقرح يف ق�رشة الدماغ)
أي�ضا البد �أن ي�ؤدي �إنكار ال�شلل �إلى التفكري يف عمه العاهة (ب�سبب تقرح
و� ً
أي�ضا ت�شري ال�ضالالت املنعزلة �إلى
الق�رشة اجلدارية الغري �سائدة) ,وكذلك � ً
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عدم القدرة على متييز الآخرين (�أعرا�ض كابجرا�س) والهالو�س ال�شمية �إلى
وجود مر�ض يف الف�ص ال�صدغي.

هل ترتبط احلالة املر�ضية �أو ا�ستخدام العقاقري ب�شكل م�ؤقت
بالذهان ؟
ُيحتمل الإ�صابة بالذهان الثانوي عندما يبد�أ يف الظهور بعد بداية
احلالة املر�ضية ويختلف يف احلدة مع حدة احلالة ويختفي عندما تتح�سن
احلالة املر�ضية ,مثاال على ذلك هو حدوث بع�ض ال�ضالالت عندما يتوقف
مري�ض �ضعف ن�شاط الغدة الدرقية عن اخذ عالج الغدة الدرقية وتختفي
الأعرا�ض بعد ا�ستئناف العالج .لكن هناك العديد من اال�ستثناءات لهذه
القاعدة ,مثال يبدو الذهان يف حاالت �رصع الف�ص ال�صدغي �أنه حاد
وذلك بعد عدة �سنوات من بداية النوبات ,وب�صورة عك�سية قد تزداد احلالة
�سوءا �أو قد تثري حدوث انتكا�سة ملر�ض الف�صام دون �أن تكون
املر�ضية ً
ال�سبب الرئي�سي وراء املر�ض.

هل ي�صعب تف�سري الذهان با�ضطرابات الذهان الأولية �أو غريها
من اال�ضطرابات النف�سية؟
�إن الأمرا�ض املزمنة هي بالأمر ال�شائع لدى املر�ضى الذين يعانون من
ا�ضطرابات ذهان حادة مثل الف�صام .ي�شري يف بع�ض الأحيان وجود تاريخ
عائلي قوي به ف�صام ،و�شخ�صية ف�صامية �سابقة للمر�ض �إلى ت�شخي�صات
ف�صامية حتى �إذا �أثار مر�ض متزامن اال�شتباه يف ذهان ثانوي .وكذلك
ُيحتمل �أن يكون ظهور �أعرا�ض ذهان لدى مر�ضى ذي تاريخ مر�ضي م�ؤثر
معروف مرتبطً ا باملر�ض امل�ؤثر ولي�س باحلالة املر�ضية.

هل الذهان نتيجة ف�سيولوجية مبا�رشة ملر�ض ما �أو ل�سوء
ا�ستخدام عقاقري ما؟
تعتمد الإجابة على هذا ال�س�ؤال �أوال على ت�أكيد وجود مر�ض ما �أو
عقاقري ما قد تكون العامل امل�سبب للذهان ,و�سيتطلب هذا الأمر اختبارات
دقيقة للتاريخ املر�ضي واجل�سدي والع�صبي للمري�ض ,بالإ�ضافة �إلى
الفحو�صات املعملية الالزمة .ثان ًيا ,وحتى �إذا كان وجود هذا العامل
العر�ضي �أمرا فعل ًيا ف�سيكون من ال�صعب اجلزم ب�أن �أعرا�ض الذهان هي
نتيجة ف�سيولوجية مبا�رشة لهذا العامل .يف بع�ض الأحيان تكون هذه
العالقة املبا�رشة بالأمر الوا�ضح ,مثال يقرتح تزامن فرط الن�شاط امل�ستقل
(مثل حدقة متو�سعة و�رسعة دقات القلب) جنبا �إلى جنب مع قلق بارانويدى
وجود عامل م�شابهات اجلهاز التعاطفي مثل االمفيتامني والفين�سيكليدين
�أو حتى ورم يف الغدة الكظرية.
من الالزم ج ًدا احل�صول على تقارير دقيقة للتاريخ الطبي وتقييمات
ج�سدية ت�شمل اختبارات ع�صبية ومعملية وذلك ال�ستبعاد اال�ضطرابات
أي�ضا �إلى املزيد
املر�ضية ال�شائعة (انظر اجلدول رقم  .)2قد يحتاج الأطباء � ً
من التقييمات ,مثل ت�صوير املخ ودرا�سة ال�سائل النخاعي وكهربية الدماغ,
أي�ضا املر�ضى الذين
خا�صة للمر�ضى الذين تظهر عليهم �أعرا�ض غري طبيعية و� ً
يرى الطبيب �أنه يوجد دافع للت�شخي�ص فيما يخت�ص باال�ضطرابات الأولية.

هناك جدال كبري حول ما �إذا كان البد من عمل م�سح للمخ ب�أ�س�س
روتينية للمر�ضى الذين ي�شتبه يف �إ�صابتهم بالف�صام .عندما كان ُي�ستخدم
م�سح املخ املهيكل (مثل � MRIأو� )CTرسير ًيا كجزء من متابعة حالة
املر�ضى النف�سيني ,كان الهدف من وراء ذلك هو ا�ستبعاد التقرح الناجت عن
احتالل املكان (الأورام) �أو ت�شوه النمو كم�سبب حمتمل للذهان .وبالرغم
من �أن بع�ض االكت�شافات العر�ضية قد �أوردتها درا�سات الـ  MRIاخلا�صة
مبر�ضى تظهر عليهم �أعرا�ض الذهان ( ,)144وتوجد بالفعل لدى �أ�شخا�ص
�أ�صحاء (� ,)145إال �أن هذه االكت�شافات بالأمر النادر ,وبالتايل ففي
غياب حتاليل كمية ال ي�ستطيع ت�صوير املخ الروتيني �أن ي�ساعد يف تقدمي
ت�شخي�ص مميز للذهان بدون اعتبار الأعرا�ض الإكلينيكية (.)146

هل ي�ستطيع الذهان الثانوي �أن يو�ضح الفيزيولوجيا املر�ضية
ملر�ض الف�صام ؟
�إن مر�ض الف�صام هو مر�ض �شائع وي�سبب عج ًزا �شدي ًدا بدون �أ�سباب
وا�ضحة فهو كيان متغاير اخلوا�ص وقد يت�ضمن العديد من ا�ضطرابات
الذهان املجهولة ال�سبب ( .)147من الهام ج ًدا لنفك لغز هذا املر�ض �أن
نعرف املجموعات الفرعية املتجان�سة اخلا�صة بهذا املر�ض وذلك لنقدم
ّ
خوا�صا �أكرث للفيزيولوجيا املر�ضية اخلا�صة به .وكواحدة من املناهج
ً
لتحقيق هذا هو فح�ص �أعرا�ض امل�سببات املعروفة التي تظهر ب�أعرا�ض
�إكلينيكية ت�شبه مر�ض الف�صام� ,أي الن�سخ املظهرية لهذا املر�ض.
ولكي نقوم بتعريف الن�سخ املظهرية ملر�ض الف�صام لنقوم بدرا�ستها,
�سنحتاج �أوال �أن نحدد ما نعرفه عن الفيزيولوجيا املر�ضية للف�صام؛ فعلى
امل�ستوى الت�رشيحي يتميز مر�ض الف�صام ب�شذوذ يف هيكلة املخ ,وخا�صة
يف املناطق الأمامية وال�صدغية واجلدارية والعقد القاعدية واملهادية
واحلافية ( .)148تقرتح الدرا�سات التي يقدمها ت�صوير وظائف املخ �ضعف
أي�ضا �ضعف االت�صال بني ن�صفي املخ.
وظائف املناطق الأمامية (اجلبهة) ,و� ً
وعلى امل�ستوى الكيمياء الع�صبية ,ت�شري دالئل متزايدة �إلى وجود اختالل
وظيفي دوباميني وجلوتامريجي و GABAيف الفيزيولوجيا املر�ضية
للذهان مع انخفا�ض يف افرتا�ضية ميثيل  Nا�سبارتات )D (NMDA
كنظرية رئي�سية ل�رشح �إمكانية مر�ضية الف�صام .ت�شري العديد من الدالئل
أي�ضا �إلى حدوث تغيريات يف املناعة و�آلية الأك�سدة يف مر�ض الف�صام
� ً
( .)149وعلى م�ستوى م�سببات املر�ض ,يعتقد الكثريون �أن الف�صام مر�ض
وراثي (مبا يزيد عن  ,)%70لكن يت�ضمن الأمر العديد من العوامل البيئية
مثل الفريو�سات و�سوء ا�ستخدام عقاقري ما و�صدمات الر�أ�س وم�ضاعفات
الوالدة ( ,)150و ُيحتمل بعد ذلك �أن تظهر �أعرا�ض املر�ض عن طريق املزج
بني العوامل الوراثية وال�ضغوطات البيئية.
وبتقدمي عدم التجان�س الكبري ملر�ض الف�صام �سيكون من ال�صعب
حتديد منوذج واحد يكفي لي�رشح كل مظاهر هذا النوع من اال�ضطرابات.
ولي�س من املده�ش �أن العديد من ا�ضطرابات الذهان التي تنجم عن عوامل
م�سببة وامل�سجلة يف اجلدول رقم  2ت�رشح جمرد ت�شابه جزئي ملا نعرفه
�إكلينيكي ًا مبر�ض الف�صام ,لكن هناك بع�ض اال�ضطرابات الأكرث عر�ضه
ُتظهر م�سببات �إكلينيكية وفيزيولوجية موازية ملر�ض الف�صام ,و�سنقوم
فهما �أكرث
الح ًقا مبناق�شة هذه اال�ضطرابات لأنها من املمكن �أن تقدم لنا ً
لهذا املر�ض.

جدول  :2نهج التحقيق ال�ستبعاد مر�ضى الذهان الثانوي
�أول خطوط التقييم (ليتم اعتبارها مع كل املر�ضى مبثابة احللقة الأولى
من الذهان)
ف�صل
تاريخ مر�ضي وع�صبي/نف�سي ُم ّ
فحو�صات ج�سدية/ع�صبية
اختبارات ع�صبية نف�سية
ومف�صل للدم و�رسعة تر�سب الدم (�أي
اختبارات معملية ت�شمل :عد كامل
ّ
فح�ص دم خمربي) وفح�ص وظائف اجللوكوز وال�شوارد والغدة الدرقية
أي�ضا فح�ص وظائف الكبد ون�سبة العقاقري يف البول
و� ً
ث��اين خطوط التقييم (ليتم اعتبارها عندما تثري التقييمات ال�سابقة
احتماالت ت�شخي�صية معينة)
اختبارات معملية ت�شمل :بالزما الراجنة ال�رسيعة ,وذلك ال�ستبعاد داء
ال�سفل�س الزهري ,واختبار الـ  HIVواملعادن الثقيلة يف الدم وم�ستويات
النحا�س وال�سريولوبالزمني وم�ستوى الكال�سيوم يف الدم (م�صل الكال�سيوم)
ومعايري الأج�سام امل�ضادة (مثل نواة الأج�سام امل�ضادة لداء الذئبة) ,و
 B12وم�ستويات حم�ض الفوليك والأريل �سلفاتاز  Aوالبول والذي ي�شمل
أي�ضا اختبار عقاقري
ا�ستبيان ومبحث ال�سموم ,و� ً
ت�صوير الأع�صاب :ت�صوير مقطعي وت�صوير بالرنني املغناطي�سي وت�صوير
مقطعي باالنبعاث ال��ب��وزي�تروين وت�صوير مقطعي واح��د باالنبعاث
الربوتونى
تخطيط كهربية الدماغ ودمي�سديل والآثار املحتملة
اختبار ال�سائل النخاعي وي�شمل :اجللوكوز والربوتني والثقافات ومولد
م�ضادات املكورة اخلفية
تنميط نووي

�رصع الف�ص ال�صدغي :منوذج ت�رشيحي ملر�ض الف�صام
يظهر الذهان على  %11-7من املر�ضى الذين يعانون من ال�رصع,
وهي ن�سبة �أعلى بكثري من تلك اخلا�صة بال�سكان ب�صفة عامة (.)151
يعتقد الأطباء �أنه عندما حتدث الإ�صابة بذهان �رصع الف�ص ال�صدغي �أنه
كثريا مر�ض الف�صام ,وهذا ما و�صفه �سالتر يف درا�سة كال�سيكية
ي�شبه ً
قدمية ( .)125يرتبط حدوث الذهان يف حاالت �رصع الف�ص ال�صدغي
ببداية ال�رصع حتت �سن الع�رشين وتاريخ مر�ضي به �رصع ي�ستمر لأكرث
أي�ضا
أي�ضا تاريخ مر�ضي به نوبات معقدة جزئ ًيا وكذلك � ً
من � 10سنوات و� ً
قرح يف اجلانب الأي�رس (.)152
يتزامن الذهان الذي يظهر يف حاالت �رصع الف�ص ال�صدغي مع تقارير
تغيريات هيكلية م�ؤقتة وعادية يف الف�صام ( .)148لقد ارتبطت وب�صفة
خا�صة بع�ض الأعرا�ض االيجابية مثل الهالو�س ال�سمعية واال�ضطرابات
اجلوهرية يف الفكر بتغيريات هيكلية يف مناطق التجمعات ال�سمعية يف
املجلة العاملية للطب النفسي
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التلفيف امل�ؤقت الأعلى (� .)148إن الظهور املده�ش للأعرا�ض االيجابية يف
�رصع الف�ص ال�صدغي قد �أدى �إلى ا�ستف�سار ما �إذا كان هناك ت�شابه بني
�رصع الف�ص ال�صدغي ومناذج الكيمياء الع�صبية للف�صام .لقد قام �أندو
و�آخرون باختبار تغريات �أنظمة الدوبامني املركزية يف منوذج كاينات
ل�رصع الف�ص ال�صدغي ,وذلك با�ستخدام امليثامفيتامني التي ينتجها
الن�شاط احلركي كدليل على وجود ح�سا�سية �ضد الدوبامني يف الفئران
البالغة ,وقد اكت�شفوا وجود دالئل ح�سا�سية مفرطة �ضد الدوبامني ,وهذه
أي�ضا �أن ت�شري
ب�إمكانها �أن ت�ؤكد الآلية امل�سببة لذهان ال�رصع وب�إمكانها � ً
�إلى تغيريات م�شابهة يف حاالت الذهان املجهولة ال�سبب.

متالزمة النمو الغري طبيعي للبلعوم ( :)VCFSمنوذج وراثي
ملر�ض الف�صام
بينما تبقى م�سببات مر�ض الف�صام بالأمر الغري وا�ضح ,يوجد اتفاق
عام على �أن العوامل الوراثية لها دور جوهري ,فهناك تقديرات على
الإمكانية التوريثية ملر�ض الف�صام ت�صل �إلى �أكرث من  .%70يعتقد الكثريون
حال ُيا �أن مر�ض الف�صام هو نتاج للعديد من اجلينات املتعددة العوامل ,مع
وجود ن�سب �صغرية عن حاالت ظهر فيها الف�صام ب�سبب اختالفات يف رقم
الن�سخ ,مثل حدوث حذف �أو تكرار ملناطق يف الكرومو�سومات ,لكن يبقى
جزء كبري من الأ�سباب الوراثية للف�صام بالأمر املجهول ,وهذا ما يجعل
درا�سة الأعرا�ض الوراثية املف�صلة التي تظهر مع املظاهر ال�شبيهة مبر�ض
الف�صام بالأمر الالزم.
يتميز الـ  VCFSبحذف كبري يف ن�سخة واحدة من الكرومو�سومات
( 22التي ت�شمل ما يفوق الـ  30جي ًنا) ,وهذه من املمكن �أن تحُ ذف مع
االختبارات الوراثية ,وهي من �أكرث عمليات احلذف ال�صغرية للكرومو�سومات
لدى الب�رش ,وتت�صف بعيوب خلقيه يف القلب وت�شوهات يف الوجه وعجز
�إدراكي يف فرتة الطفولة .يظهر على ن�سبة كبرية من الأ�شخا�ص املت�أثرين
به �أمرا�ض ذهان �شديدة يف فرتة املراهقة �أو مرحلة البلوغ املبكر ,مع
ا�ضطرابات �أطياف مر�ض الف�صام التي تظهر على  %30-25من الأفراد
املت�أثرين.
قد يقدم الـ  VCFSمن��وذج على العالقة بني امل�س�ؤولية اجلينية
وخطر ظهور �أعرا�ض الف�صام ,فقد ارتبط العجز الإدراكي يف الف�صام بتعدد
�أ�شكال ترميز اجلينات كاتيكول Oميثيل ( )COMTوهو �إنزمي ي�شارك
يف تراجع الدوبامني� .إن الأ�شخا�ص الذين لديهم تعدد �أ�شكال الـ Val/
 Valقد انخف�ض لديهم دوبامني الف�ص الأمامي وذلك ب�سبب ن�شاط زائد للـ
 ,COMTوكنتيجة لذلك قد يكون لديهم �ضعف يف الوظائف الإدراكية
( .)154يرتبط الـ  VCFSب�ضعف �إدراكي �شبيه ب�ضعف الإدراك الذي يظهر
يف حاالت مر�ض الف�صام ,والذي ي�شتمل على عدم القدرة على ال�سيطرة
والتذكر والرتكيز� .إن الأفراد الذين يعانون من الـ  VCFSولديهم �أحادي
زيجوت Met)158( COMT Valيتطور لديهم الإدراك املرتبط بزيادة
أي�ضا يف حاالت الـ VCFS
يف تدهور �إنزميات الدوبامني ( .)154يظهر � ً
ت�شوهات املخ الغري متكافئة والتي ت�شمل فقدان املادة ال�سنجابية يف
كثريا ذلك الذي يحدث
الف�ص اجلبهي والتلفيف احلزامي للمخ ,وهذا ي�شبه ً
يف حاالت مر�ض الف�صام ,وتظهر هذه الت�شوهات ب�أنها مرتبطة ب�ضعف
الإدراك ( .)155تقرتح درا�سات مطولة �أن تغريات تراكيب املخ يف حاالت
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الـ  VCFSتنب�أ بظهور �أعرا�ض الذهان ( ,)156بالرغم من �أننا نحتاج �إلى
املزيد من الدرا�سات لتعريف دالئل مر�ضى الـ  VCFSللع�صبية احليوية
والنمطية اجلينية والتي ت�ستمر لت�ؤدي �إلى ظهور ذهان ثانوي .من املحتمل
�أن مثل هذه الدرا�سات ,والتي تبحث يف �أ�س�س الع�صبية احليوية للذهان يف
الـ � VCFSستف�رس الفيزيولوجيا املر�ضية ملجموعة فرعية من مر�ضى
الف�صام ,وهذا �أقل االفرتا�ضات.

التهاب الدماغ  :NMDAمنوذج الفيزيولوجيا املر�ضية
ملر�ض الف�صام
بالرغم من التقدم الكبري يف فهمنا لركيزة الفيزيولوجيا املر�ضية
ملر�ض الف�صام� ,إال �أن اخللل الأ�سا�سي يبقى �أمرا جدل ًيا ,وتكون النظرية
الأ�سا�سية هي �أنه قد يكون اخللل اجللوماتريي والـ  GABال�سبب يف
تطور الفيزيولوجيا املر�ضية للذهان ,رمبا عن طريق �ضعف م�ستقبالت
اجللوماتريية � .)157,158( NMDAإن ما يدعم هذا النموذج هو
مراقبة �رسيرية حلالة ذهان تت�شابه مع مر�ض الف�صام �سببها م�ستقبل
أي�ضا
 NMDAالذي يتعار�ض مع الفين�سيكليدين ,و ُيدعم هذا النموذج � ً
مالحظة تقوم على الدرا�سات الع�صبية مل�ستقبالت NMDAاملتغرية
أي�ضا �رسعة يف ت�رشيح مخ مر�ضى الف�صام بعد الوفاة (,)159
واملل ِزمة و� ً
منوذجا حيو ًيا طبيع ًيا للمزيد من
وبالتايل فم�ستقبل الـ  NMDAيقدم
ً
الدرا�سة ,وقد يقدم ر�ؤية يف عدم جتان�س الفيزيولوجيا املر�ضية ملر�ض
الف�صام.
قد ينتج �ضعف اجللوتامريجي الوظيفي يف ف�شل تنظيم GABA
التي تتو�سط اخلاليا الع�صبية الهرمية اجللوتامريجية ,وما ُيدعم هذه
النظرية هو مالحظة انخفا�ض مركب الـ  GABAكرد فعل انخفا�ض
يف الن�شاط الع�صبي ال��ـ  kDa isoform-67حلم�ض اجللوتاميك
كربوك�سيل( )GAD67لدى املر�ضى الذين يعانون من مر�ض الف�صام
(.)160وت�شري العديد من الدالئل �إلى تغيريات يف �آلية املناعة يف مر�ض
الف�صام ( .)161هناك احتياج �إلى عقد عالقة بني منوذج تغري NMDA/
 GABAوالنظريات التي تخ�ص التغري يف جهاز املناعة يف حاالت مر�ض
الف�صام ؛ وقد تكون درا�سات الأ�شكال املنا�سبة للذهان الثانوي واحدة من
الطرق التي تف�سرّ هذا النموذج.
�إن واحدة من الأ�شكال الغري طبيعية للذهان الثانوي والتي ت�ؤدي
�إل��ى حالة �ضعف م�ستقبل  NMDAق��د تقدم ر�ؤي���ة للفيزيولوجيا
املر�ضية ملر�ض الف�صام .لقد �رشحت العديد من تقارير احلاالت منذ عام
 2007مظهر من مظاهر التهاب الدماغ والذي فيه �أُكت�شف �أن املر�ضى
الذين تظهر عليهم �أعرا�ض ع�صبية ونف�سية لديهم �أج�سام م�ضادة �سالبة
لهيتريومريز  NR2/NR1اخلا�صة مب�ستقبالت الـ  .NMDAلقد قام
داملاو وزمال�ؤه ( )162,163بفح�ص  100مري�ض تظهر عليهم م�ستقبالت
 NMDAاللتهاب الدماغ وتبني �أن  %77ظهر لديهم خمتلف الأعرا�ض
النف�سية والتي ت�شمل قلق وارق وخوف و�شعور بالعظمة و�ضالالت وفرط
تدين وهو�س وبارانويا.
ي�شمل منوذج دمج م�ستقبالت التهاب الدماغ  NMDAمع اختالل
وظائف الغلوتامات\ GABAفكرة �أن زيادة الأج�سام امل�ضادة التي
تتو�سط م�ستقبالت الـ  NMDAقد تعطل اخلاليا الع�صبية GABA
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 فبدون وجود,والتي تهدف فى منع الغلوتامات من اخلروج خارج اخللية
 التنظيمية قد يحدث فرط يف �إنتاج الغلوتامات ويزدادGABA الـ
 على الرغم, يوجد هناك �آلية م�شابهة لهذه يف الف�صام.الذهان يف الظهور
من عدم ظهور دالئل نهائية عن التغيريات يف اجللوماتيجري الع�صبية
 �آلية بيولوجية لتطور الذهان والذيNMDA  يقدم م�ستقبل.لهذا املر�ض
ي�ستدعى املزيد من الدرا�سات مع �إمكانية �إ�ضافية ب�أنه قد حتدث اختالفات
 عدم جتان�س الفيزيولوجياNMDA يف طبيعة اخللل الوظيفي مل�ستقبل
.املر�ضية املعقدة ملر�ض الف�صام

اخلامتة
)مل تخدم االختالفات التاريخية بني الأمرا�ض الع�ضوية (�أو البنائية
 بل �أعاقت,والأمرا�ض الوظيفية (�أي النف�سية البحتة) جمال الطب النف�سي
التحقيقات املمنهجة يف اال�ضطرابات التي كانت ُتعترب �ساب ًقا ب�أنها نف�سية
 وقد كان تق�سيم اال�ضطرابات النف�سية يف هذه التق�سيمات �سواء.بحته
.ب�أ�سباب قابلة للتف�سري �أو ال بالأمر النافع �رسير ًيا
�إن تعريف امل�سبب املر�ضي �أو ال�سم �أو العقاقري التي ت�سببت يف �أن يظهر
,على املري�ض �أعرا�ض الذهان يمُ كن �أن يكون حتدي كبري للت�شخي�صات
لكن يمُ كن �أن ُي�ساعد الفح�ص اجليد للتاريخ املر�ضي واالختبارات اجل�سدية
 بالإ�ضافة �إلى العقل,واال�ستخدام احلكيم لالختبارات الطبية احلديثة
امل�ستنري للطبيب الإكلينيكي لي�صل �إلى الت�شخي�ص ال�صحيح ويقدم �أف�ضل
.التدخالت الطبية والتي تكون بالأمر املمتع
 يكت�سب العالمِ الإكلينيكي ر�ؤية,عند �إدراك م�سببات الذهان الثانوي
جيدة للفيزولوجيا املر�ضية املحرية وم�سببات ا�ضطرابات الذهان الأويل
.مثل مر�ض الف�صام
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مقالة خاصة
Differential diagnosis of bipolar disorder in children
حالة بريفيك وما مُيكن أن يستفيده األطباء النفسيون منها
and adolescents
GABRIELLE A. CARLSON
Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stony Brook University School of Medicine, Putnam Hall-South Campus, Stony Brook, NY 11794-8790, USA
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the diagnosis, and treatments unique to the condition, it is wise to make a diagnosis of bipolar disorder in children and adolescents provisionally and keep an open mind to the likelihood that revisions may be necessary.
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ت�سليمه
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يفUÊبريفيك
الأويل معhead
التحقيق
وعندrelevant?
. على ر�أ�سهThere
امل�سلحة ويداه
ال�رشطة
Was Jeffrey’s
injury
are case
reports
noting
the
association
between
traumatic
brain
injury
,عرف نف�سه مرة �أخرى ب�أنه قائد فر�سان الهيكل الرنويجي
ّ ,جزيرة �أوتوياand
mania (3). There is also a condition called “personality
أوروباchange
� فار�سا يف
80  وحتىtraumatic
15 �ضمت منbrain
بريفيك �أنها
وهي منظمة �أدعى
ً following
injury” (4), referring to
 وقد, و�أنه كان ي�شغل مرك ًزا رئي�س ًيا يف الفرع الرنويجي منها,2008 عام
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ويف عام � 2006أعلن بريفيك عن �إفال�سه وذهب ليعي�ش مع �أمه ,وقد
الحظ �أ�صدقا�ؤه تغيريات يف �سلوكه منذ ذلك الوقت ,فقد �أ�صبح منطو ًيا
ب�شكل متزايد وكان يق�ضي �أغلب وقته يف لعب �ألعاب احلرب على �شبكة
االنرتنت ,وقطع عالقته ب�أ�صدقائه الذين كانوا يقلقون عليه من �إدمان
القمار .قام بريفيك عام  2009بت�أ�سي�س �رشكة زراعية ,ويف ربيع عام
 2011قام با�ستئجار مزرعة يف منطقة ريفية خارج �أو�سلو ,وهذا مكنه من
�رشاء كم كبري من الأ�سمدة الزراعية دون �أن يثري �شكوك الآخرين� .إن هذه
كثريا عما و�صفه هو يف الوثيقة التي
املعلومات عن خلفية بريفيك تختلف ً
قام بن�رشها على �صفحات االنرتنت يف الثاين ع�رش من يوليو عام ,2011
والتي �أ�سماها بيا ًنا ر�سم ًيا ,وهناك �أتفاق ر�سمي على �أن الأجزاء الرئي�سية
من الـ � 1500صفحة املكون منها هذا البيان الر�سمي مت ن�سخها من م�صادر
�أخرى تتبع يف غالب الأمر جمموعات متطرفة ومنظمة املدونني للجناح
أي�ضا من �صفحات موقع كارل مارك�س وطوين بلري و�أ�سامة بن
الأمين ,و� ً
الدن وجورج بو�ش .وبالإ�ضافة �إلى ا�ستعرا�ض اخلطوط العري�ضة لآرائه
املتطرفة حول املجتمعات املتعددة الثقافات والإ�سالم واملارك�سية,
يقدم بريفيك هنا ن�سخة ُمنقحة عن تطوره اخلا�ص ,لكن تطرح املعلومات
التي �أخذناها من م�صادر �أخرى �شكوكً ا حول مدى م�صداقيتها ,هناك
أي�ضا �شكوكً ا حول حقيقة وجود منظمة فر�سان الهيكل التي ذكر بريفيك
� ً
كثريا �أنها كانت ال�سبب وراء احلادثان اللذان ت�سبب فيهما ,بل وقد �أنكرت
ً
جمموعات اجلناح الأمين التي زعم بريفيك ت�ضمنها يف الأمر �أن لها علم
أي�ضا مل تنجح التحقيقات التي قام بها البولي�س الرنويجي
مبا يحدث ,و� ً
وغريه من قوات ال�رشطة يف العثور على �أيه دليل على وجود هذه املنظمة.

تقييمات بريفيك النف�سية
يبلغ احلد الأق�صى من عقوبة ال�سجن يف القانون اجلنائي الرنويجي 21
عاما ,ولي�س هناك عقوبة �إ�ضافية للجرائم امل�ضاعفة .ويف حالة اجلرائم
ً
العنيفة ب�صورة خا�صة ,من املمكن �أن ُيحكم على املُتهم بتزويد الرقابة
داخ��ل احلجز .و ُيحكم على املتهمني «الغري م�سئولني ق�ضائ ًيا» بعالج
ق�رسي ,فمن دور املحكمة �أن تقوم بالتقييم �إذا كان املُتهم م�سئول ق�ضائ ًيا
تقييما نف�س ًيا,
( ,)1وغال ًبا ما يتم تعيني خبريان نف�سيان ق�ضائيان ل ُيجروا
ً
ويقوم جمل�س الطب ال�رشعي الرنويجي ,وهو جزء من �سلطة ال�شئون املدنية
الرنويجية بتقييم �إلى �أي مدى يويف التقرير املتطلبات الأ�سا�سية الالزمة,
و ُيقدم هذا التقرير �إلى املحكمة وهي تقوم بدورها يف تقرير ما �إذا كانت
�ستلبي ن�صيحة اخلرباء الذين مت تعيينهم �أم ال .ويبقى التقرير �رس ًيا وحتت
م�سئولية قانون الإجراءات املدنية حتى وقت تقدميه للمحكمة ,مع العلم �أن
اال�ستخفاف بالأمور ال�رسية �أمر يعاقب عليه القانون .كما ين�ص القانون
على فكرة �أن املتهمني الذين يعانون من ا�ضطرابات نف�سية �شديدة غري
م�سئولني ق�ضائ ًيا عن �أفعالهم وال ينبغي �أن ُيعاقبوا ,وتقوم هذه الفكرة
على تقليد قانوين يعود �إلى �أول قانون وطني موحد يف الرنويج والذي
�صدر عام  .1274و�أي�ض ًا ين�ص التعريف احلايل حلالة اجلنون الذي يكون
فيه من يعاين منه غري م�سئول �أمام القانون ,والذي مت �إ�صداره عام 1929
ومت تعديله �آخر مرة عام  2002على �أن الإن�سان ال يكون م�سئوال عن
جرميته �إذا كان ُيعاين من ذهان �أو غري واع مبا يفعل �أو �إذا كان ُيعاين من
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عرف امل�صطلح «ذهان» هنا ب�أنه
تخلف عقلي عندما ارتكب اجلرمية .و ُي ّ
«حالة تتفق مع معايري الدليل الت�شخي�صي» ,وبالتايل فال يتبع القانون
الرنويجي قاعدة  M’Naghtenالأكرث دقة والتي ت�ستخدمها العديد من
الدول الأخرى؛ تقبل هذه القاعدة فكرة �أن يكون املُتهم غري م�سئول ق�ضائ ًيا
و�صفة الفعل الذي
يف حالة �أنه ُيعاين من مر�ض عقلى وال يدرك طبيعة ِ
أمرا خط�أ» (.)2
فعله� ,أو �إذا كان يدرك ,ال يعرف �أنه يفعل � ً
لقد بلغ عدد اجلل�سات التي قام بها �أول طبيبني نف�سيني عينتهما
املحكمة لربيفيك  13جل�سة وبلغ عدد �ساعاتها � 36ساعة ,بالإ�ضافة �إلى
اال�ستماع �أو ر�ؤية كل ا�ستجوابات ال�رشطة له ومقابالتهم مع والدته ,وقاما
بعد ذلك بالربط بني املحادثات الغري منتظمة واملقابالت الت�شخي�صية
أي�ضا املقابلة
املنتظمة والتي ت�شمل مقابالت التقييم الع�صبي والنف�سي و� ً
الإكلينيكية املُهيكلة ال�ضطرابات املحور  Iمن الـ)DSM-IV(SCID-I
و�أي�ضا مقيا�س الأعرا�ض ال�سلبية وااليجابية ( .)PANSSفتم �إجراء
املقابلة الأولى يف العا�رش من �أغ�سط�س ,وكان بريفيك حينئذ يف �سجن
انفرادي .وقد طُ لب من الأطباء النف�سيني يف �أول الأمر �أن ُيجروا مقابالتهم
معه بوجود حاجز زجاجي لأغرا�ض �أمنية� ,إال �أن هذا الأمر مت رف�ضه.
ومن ًعا لإهدار الوقت الذي قد ينتج عن �إج��راءات الأمان ملقابلة بريفيك
وج ًها لوجه ,كان الطبيبان متواجدين �أثناء املقابلة ,وحتى �أنه كان ُيرجح
�إجراء مقابالت م�ستقلة.
تقريرا
لقد قدم الطبيبان يف التا�سع والع�رشين من نوفمرب عام 2011
ً
ب�أن بريفيك كان ُيعاين من الذهان عندما كان يخطط وينفذ جرميته وقد
أي�ضا �إثناء املحاكمات ,وكان هذا
أي�ضا �أثناء التقييم ,وظهر � ً
ظهر هذا � ً
قائما على مركز حمتوى نظام تفكري بريفيك ,فقد �أخربهم �أثناء
اال�ستنتاج ً
املقابالت �أن له «حق الأولوية لكونه القائد الفكري ملنظمة فر�سان الهيكل,
بالإ�ضافة �إلى انتدابه ليكون يف كِ ال من هيئة املحلفني واملنفذين اخلا�صة
بالآمر الع�سكري ومنظمة ال�شهيد واملحكمة الع�سكرية والق�ضائية» ,وكان
يظن �أنه من قادة �إحدى احلروب الأوروبية الأهلية ,وكان ُيقارن موقفه
مبوقف نيقوال قي�رص رو�سيا و�إيزابيل ملكة �أ�سبانيا ,وكان يعتقد �أنه من
املحتمل (مع درجات خمتلفة من االحتمالية) �أن يكون و�صي على عر�ش
الرنويج بعد �أن يحدث �إطاحة بنظام احلكم ,وقال �أنه من يقرر َمن ميوت
ومن يعي�ش ,وكان يتحدث عن هذه امل�سئولية كما
مِ ن النا�س يف الرنويج َ
أي�ضا �أن
لو كانت امر�أ حقيق ًيا بل
وعبء �أي�ضا على عاتقه ,وكان يعتقد � ً
ً
كبريا من �سكان الرنويج (�أي مئات الآالف) ي�ؤيدون �أفعاله ,قال �أنه
جزءا ً
ً
�إذا �أ�صبح الو�صي اجلديد على عر�ش الرنويج �سيتخذ �أ�سم �سيجورد ال�صليبي
الثاين (كان �سيجورد ال�صليبي ملكًا نرويج ًيا قام با�ستعادة الأرا�ضي
الربتغالية من حتت �سلطة حاكم م�سلم) ,و�أدع��ى �أنه قدم خم�سة مليون
أي�ضا يعتقد �أنه ُ�سيعطى م�سئولية ترحيل
كرونة نرويجية للحرب .كان � ً
مئات الآالف من امل�سلمني �إلى �شمال �أفريقيا ,وكان يعتقد �أنه يوجد �إبادة
عن�رصية م�ستمرة يف الرنويج وكان يخ�شى على حياته منها ,وكان يعتقد
جزءا منها �أن تكون بداية حلرب
� ً
أي�ضا �أن ب�إمكان الأحداث التي كان هو ً
ذرية عاملية ثالثة ,وقد �أقرتح بع�ض احللول لتطوير التجمعات الرنويجية
أي�ضا حلوال ليبيد املر�ض ويقلل من معدل الطالق .وقد
العن�رصية الوراثية و� ً
ق ّدم فكرة احتجاز ال�سكان الأ�صليني الرنويجيني وعمل حتاليل DNA
و�إن�شاء م�صانع ت�ساعد النا�س على �أجناب الكثري من الأطفال .كان بريفيك

أي�ضا يعتقد �أن بيت كلوك�سبريج (وهو البيت امللكي احلايل يف الرنويج)
� ً
ُ�سيزال على �أثر ثورة �ستقوم عام  ,2020وقال �أنه بدال من تعيني و�صي
عر�ش جديد من قادة فر�سان الهيكل ,يمُ كن عمل حتاليل  DNAملا تبقى
من ج�سد القدي�س امللك �أولفا (وهو امللك اال�سكندينايف الذي �أدخل امل�سيحية
يف الرنويج) وبعد ذلك يمُ كن اختيار �أكرث �شخ�ص به جينات متطابقة معه
ليكون امللك اجلديد.
لقد ر�أى الأطباء النف�سيون �أن هذه الأمور حتتوى على �ضالالت عظمة
غريبة بها �سمات البارانويا التي امتدت �إلى حد الت�آمر �ضد غزو الإ�سالم
مري�ضا بالذهان ملجرد الظن يف كون �آرائه
لأوروبا ,وبالتايل مل يعتربوه
ً
التطرفية والعن�رصية و�آرائه اخلا�صة مبنظمة اجلناح الأمين �ضالالت ,بل
لأنهم ظنوا �أنه ُيعاين من �ضالالت عظمه كبرية بخ�صو�ص دوره يف هذا
العامل املتطرف.وبالرغم من �أن �آرائه ال�سيا�سية ي�شاركه فيها الكثريون,
وهذا �أمر م�ؤ�سف� ,إال �أن �أح ًدا مل ي�سانده يف ادعا�ؤه بدوره الكبري يف منظمة
فر�سان الهيكل� ,أو حتى يف ادعا�ؤه بوجود مثل هذه املنظمة .بالإ�ضافة
�إلى ذلك� ,أدعى بريفيك �أن لديه �إمكانيات �شخ�صية فريدة ,مثل �أنه يعرف
ما يفكر فيه الآخ��رون – ومنهم الأطباء النف�سيني الذين كانوا يقومون
بتقييمه ,لكنه مل ي�ست�رسد يف �رشح هذا الأمر.
لقد الحظ الطبيبان النف�سيان �أن لغته كانت متكلفة وحتمل الكثري
من امل�صطلحات الفنية؛ فهو كان ي�ستخدم الكثري من الكلمات يف غري
مكانها مع خلطها بكلمات �أخرى ا�ستثنائية اال�ستخدام ,وقد علق على هذا
الأمر بقوله �أنه �أبتكر هذا بنف�سه ,لكن كان هذا بالن�سبة للأطباء تعبريات
جديدة .لكن بعي ًدا عن هذه الأمور مل يكن هناك �أفعال �أو �أقوال غري منتظمة
ب�شكل كبري ,وكان غال ًبا ما ُيبدي م�شاعر مكبوتة بل كانت تبدو يف بع�ض
الأحيان غري الئقة عند احلديث عن جرائم القتل التي �أرتكبها ,والتي
يدعوها «�إعدام اخلائنني» ,بل وقد بدت عليه احليوية عندما تطرق احلديث
أي�ضا عن البيان الر�سمي اخلا�ص
�إلى حوادث �إطالق النار التي قام بها و� ً
به .وقد �أعترب الأطباء النف�سيون هذا الأمر كمثال على فعل تعميم العاطفة
على �أحداث خمتلفة الت�أثري ,ومل يكن هناك �أي عالمات خارجية تدل على
اكتئاب �أو هو�س �أو هالو�س �سمعية �أو �أفكار مرجعية �أو ظاهرة الت�أثر �أو
�أفكار عن تعزيزات فكرية .وقد تعاطي بريفيك املن�شطات يف فرتات متعددة
كان �آخرها يوم الثاين والع�رشين من يوليو ,بالإ�ضافة �إلى جرعات كبرية
من الإيفيدرين والكافيني والأ�سربين يف نف�س ذلك اليوم .وقد �أظهرت عينة
الدم التي �أُخذت منه عند القب�ض عليه وجود هذه املواد بكميات يمُ كن �أن
تزيد من ت�أثري الأعرا�ض النف�سية� ,إال �أنها ال ت�سببها ب�شكل مبا�رش .وبح�سب
درا�سة الأعرا�ض التي ظهرت على بريفيك ,وخا�صة وجود �ضالالت عظمة
ومبالغ فيها ,متكن الأطباء النف�سيون من ا�ستنتاج �أنه ُيعاين من
غريبة ُ
الف�صام من النوع البارانويدى.
لكن كان على ه�ؤالء الأطباء �أن ينتظروا لأكرث من �ستة �أ�شهر قبل �أن
يقوموا بتف�سري �أ�س�س هذا اال�ستنتاج ,ويف غ�ضون ذلك ت�سببت فكرة �أن
بريفيك قد ال يكون م�سئوال �أمام الق�ضاء عن �أفعاله هذه يف الكثري من اجلدل
جزءا من العامة يف حالة غ�ضب لأنهم �شعروا بالإهانه
العام ()3؛ فقد كان ً
من جراء ُمعاقبته وقلقوا حيال الإفراج عنه �رسي ًعا ,ومل ي�ستطع الكثريون
�شخ�صا غري م�سئول �أمام القانون عن ت�رصفاته– فكيف
فهم فكرة �أن يكون
ً
جمرما؟ وقليال بعد ذلك متكن �إحدى �أع�ضاء جمل�س دعم ال�ضحايا
ال يكون
ً

متاحا على �شبكة االنرتنت ب�سبب
بت�رسيب اخلرب ,و�أ�صبح ملخ�ص الأمر
ً
ال�صحافة الرنويجية ,مما �أدى �إلى ظهور موجة جديدة من املجادالت.
وبالرغم من �أن الكثريين يف جمال الطب النف�سي اعتربوا التقرير بالأمر
ال�رسي ورف�ضوا �أن يقوموا بالتعليق عليه قبل املحكمة� ,إال �أن �آخرين
بدءوا يف حتليل ونقد بع�ض املقتطفات منه ,بل وقد ُنقل عن حمرتفني
الطب النف�سي قولهم �أن الت�شخي�ص بالف�صام يمُ كن �أن ُينتق�ض ب�سبب غياب
�أعرا�ض مميزة له ,وبالتايل ففي هذه احلالة وخا�صة يف الغياب الوا�ضح
ل�ضالالت النوع الأول ل�شنايدر �أو الهالو�س ال�سمعية�,أ�صبح غياب مظاهر
االختالل ال�شديد يف حالة بريفيك بالإ�ضافة �إلى قدراته التخطيطية اجليدة
�أ�صبحت كم�ضادات للت�شخي�ص بالف�صام (.)4
توترا ب�سبب التغطية الإعالمية املكثفة ,بالإ�ضافة
لقد ازداد احلديث ً
�إلى الكثري من الدعاوي �أن يقوم كِ بار ال�سيا�سيني وكربى اجلرائد ,مبا
فيها رئي�س جمل�س النواب يف اللجنة القائمة على العدالة ب�إجراء تقييمات
جديدة .ومل يهد�أ اجلدل باملوافقة الر�سمية ملجل�س الق�ضاء الرنويجي على
بدءا من
التقرير ,بل ت�سبب هذا الأمر يف ظهور موجة من نظريات الت�آمرً ,
�أفكار ت�سرت جماعية وحتى �أقوال ب�أن ال�سلطات الرنويجية لها م�صلحة يف
التعتيم فيما يخ�ص وجود متطريف اجلناح الأمين يف الرنويج .وبالرغم �أن
حمامي دفاع بريفيك �أقر يف �أول الأمر ب�أن نتيجة التقييم الأول مل ُتفاجئه,
�إال �أن �أكرث االحتجاجات تعن ًتا جاءت من بريفيك ذاته ,فهو مل يرغب يف
«دفاع خا�ص مبن يعانون من اجلنون» وهو ال يتجنب حتمل امل�سئولية �أو
التمل�ص من املحاكمة .وعلى الناحية الأخرى ,تتم �أغلب جرائم القتل بق�صد
حتقيق تغطية �إعالمية كبرية للمحاكمة ,وبالتايل فتحولت التح�ضريات
للمحاكمة �إلى جهود منه لُيعلن �أنه �سليم وال ُيعاين من جنون ,م�ضيفًا �إلى
ذلك قوله �أنه يف�ضل عقوبة املوت عن العالج الإلزامي (.)5
ويف يناير عام  2013قامت املحكمة اجلزئية التابعة لأو�سلو بتعيني
�دءا من �أواخر
طبيبني نف�سيني �آخرين بغر�ض �إع��ادة التقييم ,ومت هذا ب� ً
فرباير و�سي�ستمر حتى بدايات �شهر مار�س؛ �أي بعد �ستة �أ�شهر من التقييمات
الأول���ى ,وحتى ه��ذا ال��وق��ت ,ك��ان بريفيك قد خ�ضع منذ �شهر �سبتمرب
لت�شاروات �أ�سبوعية مع فريق العالج النف�سي اخلا�ص بال�سجن ,ومل يعد يف
�سجن انفرادي وكان ب�إمكانه التطلع على �أول تقرير نف�سي وعلى تفا�صيل
�أحاديث ال�صحافة عن حالته النف�سية .وقد يقوم اجلزء الأ�سا�سي من التقييم
اجلديد على ذات البنية وعلى �أدوات التقييم الأولى با�ستثناء املقابالت
أي�ضا مراقبة داخلية
االنفرادية للأطباء النف�سيني مع بريفيك ,كان هناك � ً
يقوم بها فريق متدرب من الأطباء النف�سيني.
أي�ضا فريق
مل يالحظ الطبيبان النف�سيان اللذان قاما بالتقييم اجلديد و� ً
املالحظة الطبي وجود عالمات خلل كبري �أو حتى عالمات خارجية تنم عن
أي�ضا الفريق الأول من الأطباء,
وجود هالو�س �سمعية ,وهذا ما �أتفق عليه � ً
أي�ضا �أن بريفيك ُيعاين من داء العظمة الذاتي .كان الفرق الوحيد
واتفقا م ًعا � ً
بني التقييم الأول والثاين هو �أنه يف الثاين مل ي�شدد بريفيك على �أهمية
منظمة فر�سان الهيكل ,فقد و�صف نف�سه بكونه �إحدى جنود امل�شاة الذين
ي�ؤدون دورهم وقال �أنه قد قام فيما �سبق بالتفخيم من دوره ,وقد �رصح
أي�ضا
الأطباء النف�سيون �أن لديه «�أفكار ُم�شددة عن القيمة الذاتية ,ولديه � ً
قدرات ومعرفة قد تذكّ ر املرء مبا ُيالحظ يف حاالت ا�ضطرابات ال�ضالالت»,
لي�س �أقل �أهمية الأفكار الغريبة اخلا�صة مبنظمة فر�سان الهيكل ,فهو قد
املجلة العاملية للطب النفسي
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برر هذا الأمر و�أو�ضح �أنها كانت فكرة دافعها �إرادت��ه»� .أما فيما يخ�ص
الأعرا�ض ال�سلبية ,فقام الأطباء النف�سيون بالرتكيز ب�صفة �أ�سا�سية على
حالته االجتماعية التي تت�صف باالنطوائية والتي فُ�رست كنتيجة طبيعية
لتخطيطه للقيام بهجوم �إرهابي .قد يكون مدى الالمباالة الوا�ضحة التي
أي�ضا املظاهر العاطفية الغري مفهومه
�أظهرها بريفيك جتاه �ضحاياه و� ً
التي ُيبديها ,قد تكون هذه كلها عالمة على وجود ا�ضطرابات عاطفية,
وهذا �أمر مل ُيناق�ش .وعلى هذا الأ�سا�س �أ�ستنتج الأطباء النف�سيون �أن
الأعرا�ض الظاهرة على بريفيك هي نتيجة ا�ضطرابات حادة م�صدرها
�شخ�صية نرج�سية متحدة مع كذب تخيلي (�أي كذب مر�ضي) ( ,)6وا�ستنتجوا
أي�ضا �أنه مل يكن ًيعاين من الذهان �سواء �أثناء اجلل�سات �أو يف وقت ارتكابه
� ً
للجرمية ,وبالتايل فهو م�سئول �أمام الق�ضاء.
وبالتايل فالفرق الأ�سا�سي بني التقييمني هو �أنه بعد مرور ت�سعة �أ�شهر
�أ�صبح بريفيك مفتوح �أكرث لتف�سريات بديلة فيما يخ�ص دوره ,وهذا ما جعل
اختبار احلقيقة اخلا�ص ب�أفكاره التي حتمل الكثري من املبالغة يبدو �أقل
�ضعفًا.

املحكمة االبتدائية واحلكم الذي �أ�صدرته
�دءا من
لقد متت محُ اكمة بريفيك يف املحكمة اجلزئية ب�أو�سلو ب� ً
ال�ساد�س ع�رش من �أبريل عام  2012وحتى الثاين والع�رشين من يوليو ,وقد
ا�ستغلت الكثري من اجلرائد واملحطات التليفزيونية «حماورين حمرتفني»
للرتكيز على حالة بريفيك الذهنية �أثناء املحاكمات ,حماولني تدارك
بناءا على مثوله يف املحكمة .وبالإ�ضافة �إلى الأطباء
بع�ض الت�شخي�صات ً
النف�سيني املُعينني من قبل املحكمة ,قام حمامو دفاع بريفيك �أو جمال�س
التن�سيق با�ستدعاء �أطباء نف�سيني وعلماء نف�س للإدالء ب�شهاداتهم ,وكان
من بني ه�ؤالء الطبيب النف�سي اخلا�ص ب�سجن بريفيك والعديد من نقاد
تقرير التقييم الأول من الإعالميني الن�شطني ,وانتهت املحاكمة بدعوة
ق�ضائية تطالب بحجز بريفيك حتت عناية الطب النف�سي ,كما طالب الدفاع
بتربئته بحجة الدفاع عن النف�س م�ضيفًا �أنه �صحيح العقل.
أمرا غري طبيعي ًا �أن
لقد �صدر احلكم يف الرابع ع�رش من �أغ�سط�س ,وكان � ً
ال ُي�ست�أنف حكم حمكمة من الدرجة الأولى؛ فقد ر�أت املحكمة �أن بريفيك
م�سئوال �أمام الق�ضاء وحكمت عليه باحلجز الوقائي ملدة واحد وع�رشين
عاما بحد �أدنى ع�رشة �سنوات .اتخذت املحكمة �أ�سا�س ُحكمها من تقرير
ً
أي�ضا من تقييمات غريهم من حمرتيف ال�صحة
الطب النف�سي الثاين و� ً
العقلية ,ومنهم �شهود قام بريفيك با�ستدعائهم .لقد بد�أ احلكم مبناق�شة
ت�شخي�صات بريفيك املحتملة ,فكما �أن ت�شخي�ص الف�صام يف التقييم الأول
قائما على وج��ود �ضالالت غريبة ,فكان النقا�ش يرتكز على هذا
كان
ً
املفهوم ,وهنا تتبع املحكمة مفهوم الـ �«( 10-ICDضالالت متكررة
من نوع �آخر هي لي�ست بالأمر الالئق اجتماعيا بل وبغي�ضة بالكامل ,مثل
�إمكانيته على التحكم يف الطق�س �أو �أنه ي�ستطيع االت�صال بكائنات غريبة
من عامل �آخر») وت�شري �إلى الأو�صاف املحددة للأمور الغريبة التي قدمها
الطبيبان النف�سيان الثانيان («ال�ضالالت هي التي ت�شتمل على ظواهر
تقع خارج حدود العلوم الطبيعية») ,وبالتايل فكان اال�ستنتاج ب�أن �أفكار
بريفيك التي تت�سم بالمباالة �سخيفة لي�س بالأمر الغريب و�أقروا ب�أنه كان
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البد من ا�ست�شارة خرباء �أيديولوجية منظمة اجلناح الأمين قبل احل�سم ب�أن
ت�صورات العظمة اخلا�صة به �أمر بغي�ض اجتماعيا .ثم قامت املحكمة بعد
ذلك باملتابعة با�ستخدام جمموعة من التف�سريات البديلة وال�سليمة منطق ًيا
فيما يخ�ص �سلوكيات بريفيك و�أقواله؛ فادعا�ؤه ب�أنه ي�ستطيع �أن يعرف ما
يفكر فيه الآخرون قد يكون ب�سبب خرباته كمندوب مبيعات عرب الهاتف,
وقد يكون انطوائه و�شكوكه نتيجة خمططاته الإرهابية ,ومن املمكن
أمرا ناب ًعا من �ألعاب احلرب
تف�سري اختياراته الغريبة للكلمات بكونها � ً
على �شبكة االنرتنت �أو املجال الثقايف اخلا�ص مبنظمة اجلناح الأمين .لقد
�أدرك التحكيم فظاظة بريفيك العاطفية وعلّق على ثورته العاطفية كبكائه
عندما �شاهد الفيلم الدعائي اخلا�ص به يف املحكمة ب�أنها تتناق�ض مع
ا�ضطراباته العاطفية ,بغ�ض النظر عن املعرفة الإكلينيكية التي تقول �أن
امل�شاعر الغري الئقة ال ت�ستبعد بع�ضها البع�ض ,وبالتايل يف�رس هذا �أن
بريفيك ال يتوافق مع ( )10-ICDمعايري الف�صام العقلي ,ومن الوا�ضح
�أنهم ال يدركون �أنه �سيتوافق مع معايري الـ .DSM-IV
لقد قامت املحكمة يف اخلطوة الثانية التي تناق�ش ا�ضطرابات
ال�ضالالت ب�أتباع التقييم الثاين الذي يقول ب�أن �إمكانية بريفيك على اجلدل
وتقدمي بيانات دقيقة وقبوله للت�صحيح ,بالإ�ضافة �إلى �إمكانية التكتيم
على اخلطط ,كل هذه ت�ستبعد وجود ا�ضطرابات �ضالالت .ترى املحكمة �أن
الأ�سا�س الذي قام عليه هذا اال�ستنتاج هو �أن الأ�شخا�ص الذين يت�صفون
ب�أفكار لها طابع ذهاين يكون لديهم رغبة بارزة يف فر�ض �أمور تت�سبب
يف ظلم الآخرين وال ي�ستطيعوا احلفاظ على حتكمهم يف �أنف�سهم �أثناء
أي�ضا ال يوجد احتماليه �أن ي�ستطيع �شخ�ص ُيعاين من ا�ضطرابات
اجلل�ساتً � ,
الذهان �أن يتظاهر على مر الوقت .لقد عرثت املحكمة على �سند ي�ؤكد فكرة
�أن بريفيك ال ُيعاين من الذهان ,وهو ما جاء يف تقارير الأطباء النف�سيني
أي�ضا م�ست�شار الطب النف�سي ,و قد مت تقدمي هذا
الذين كانوا ُيعاجلونه و� ً
ال�سند ملدير ال�سجن الذي �أعترب �أن ت�رصيحات بريفيك ما هي �إال تعبري
أي�ضا معتقداته املُبالغ فيها �آلية
عن وجود ا�ضطرابات �شخ�صية و�أعترب � ً
دفاع بدائية .وقد �أكدت املحكمة على �رضورة وجود مراقبة �شديدة وعلى
أي�ضا
مدار ال�ساعة ملدة ثالثة �أ�سابيع ,يقوم بها فريق �أطباء امل�ست�شفى ,و� ً
�أن ي�شرتك بريفيك يف مهام �صغرية ويقوم بتح�ضري وجبات ويلعب لعبة
تركيب قطع ,لكن مل يقوم من كانوا يراقبون بريفيك بتحديه فيما يخ�ص
�آرائه التي تت�سم بالالمباالة �أو حتى فيما يخ�ص وجود منظمة فر�سان
الهيكل ,وهذه مهمة اعتربوها يف جمال عمل رجال البولي�س.
مل تناق�ش املحكمة بالتف�صيل الت�شخي�صات الأ�سا�سية التي قدمها
الطبيبان النف�سيان الثانيان واخلا�صة با�ضطرابات ال�شخ�صية الرنج�سية,
ولكن جاء تعليقها على غياب ��ضرورة �إ�ضافة تقييم امل��دة العامة للـ
 DSM-IVومعايري احل��دة مما قد ي��دل على �أنها جتنبت فكرة �أن
اال�ضطرابات ال�شخ�صية لي�ست ت�شخي�صات مقطعية.

ماذا مُيكن �أن ي�ستفيد الأطباء النف�سيون من حالة بريفيك؟
لقد حظيت ق�ضية بريفيك بالكثري من االهتمام الدويل ( )7,8وهناك
العديد من اجلوانب التي قد ت ُهم الأطباء النف�سيني.
فمن �أكرث اجلوانب �إرباكً ا للمحكمة هو �إهمالها لدور بريفيك يف الت�أثري

على انطباعات الآخرين� .إن تقارير ال�شهود التي �أًخ��ذت كتدعيم لفكرة
�أن بريفيك ال ُيعاين من الذهان بالأمر املقلق ب�سبب ت�شديدهم املتكرر
أي�ضا
على ُخلقه ومراعاته للآخرين ومهارته يف لعب تراكيب القطع و� ً
يف ا�ستخدامه لل�ضحك كطريقة «عند التعامل مع الآخرين» ,وا�ستخدمت
املحكمة هذه الأمور بالإ�ضافة �إلى التعبريات العقالنية ل�سلوكيات بريفيك
املعتادة لتو�صيل فكرة �أنه من ال�صعب ج ُدا تطابقها مع الأو�صاف املُقدمة
يف التقييم الأول .بالإ�ضافة �إلى ذلك �أنه من ال�صعب ج ًدا تو�صيل هذه
الفكرة بجانب الأو�صاف التي �أدلى بها الناجون عن قاتل ي�ضحك بينما
يقتل �أ�شخا�ص يف �سن ال�شباب ,بغ�ض النظر عما �إذا كانت دوافعه �ضالالت
�أو غ�ضب م�صدره �شخ�صية نرج�سية �أو حتى كونه �شخ�ص يت�سم بال�رش.
ت�رشح تقارير املحكمة بو�ضوح الت�أثري الغريب الذي تركه بريفيك
مقيميه وهو �إحداث ممانعة للتحري عما يوجد خلف البع�ض من
على كل ّ
�أحاديثه الغريبة .ول�رشح ذلك نقول �أنه عند �س�ؤال ال�شهود عما �إذا ارتابوا
يف �أمر ال�صحة العقلية لربيفيك ,قال �أحدهم �أنه �شك يف هذا الأمر مرة
واحدة قبل ذلك وذلك عندما �أقرتح بريفيك يف حديث ما �أن عقول الب�رش يف
امل�ستقبل �ستتمكن من االت�صال ب�أجهزة احلا�سوب وبالتايل ُتبطل احلاجة
�إلى التعليم الباهظ الثمن ,وبدال من �أن يطلب هذا ال�شاهد من بريفيك �أن
ي�رشح الأمر ,قال �أن هذه مل تكن فكرة �شخ�ص ُيعاين من الذهان بل باحلري
ر�ؤية للم�ستقبل.
ُتظهر حالة بريفيك �أهمية ال�سياق الذي تتم فيه التقييمات النف�سية ,ففي
حقيقة الأمر ف�سرّ ت املحكمة تعار�ض الت�شخي�صات ,وخا�صة فيما يخ�ص
وجود �ضالالت غريبة ب�أنها «تف�سريات خمتلفة ملالحظات مت�شابهة»,
بغ�ض النظر عن اختالف التوقيت بني التقييمني واملواقف املختلفة التي
أي�ضا �أنه قد يوجد عامل ارتباك وذلك ب�سبب
متت فيها هذه التقييمات� .أكدت � ً
االختالفات الدقيقة بني الـ  10-ICDوالـ  DSM-IVوحقيقة �أن الـ
 10-ICDغال ًبا ما ُي�ستخدم كنظام ت�شخي�صي بينما ُي�ستخدم الـ SCID
الذي �أ�سا�سه الـ  DSM-IVكتقييم ت�شخي�صي .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ت�ؤكد
�أنه ال ينبغي اعتبار معايري الت�شخي�ص كقاعدة للقانون بل كتعريف عملي
الغر�ض منه ت�سجيل الأعرا�ض واملتالزمات التي تكون بالأمر الرئي�سي
أي�ضا �أن ا�ستخدامها يتطلب معرفة �شاملة عن املر�ض الذي
ملر�ض ما و� ً
فهما للظاهرة الإكلينيكية (.)9
نكون ب�صدده و� ً
أي�ضا ً
من الدرو�س الهامة الأخرى التي قد يتعلمها الأطباء النف�سيون من
حالة بريفيك هو �أنه ينبغي �أن ي�ؤدي تعقيد التقييم الق�ضائي �إلى �أن يهتم
املحرتفون بالكيفية التي ُيعربون بها عن �أنف�سهم عندما يتخذون موقفًا
عالن ًيا .يت�صدر تناق�ض الت�شخي�ص يف احلالة التي نحن ب�صددها الآن
ال�صفحات الأولى من الأخبار ,وقد �أ�ضاف هذا ال�رصاع قوة �إلى ادعاءات
اجلرائد عن ف�شل الطب النف�سي والتي ي�ساندها �أفراد �أو جمموعات يحملون
آراء م�ضادة للطب النف�سي ,لكن كان هناك ا�ستطالعا للر�أي �أكد �أن حالة
� ً
بريفيك مل تغيرّ الر�أي العام عن الطب النف�سي الق�ضائي ,بل �أنها ت�شري �إلى
قبولهم لالختالفات ال�ضمنية يف التقييم الق�ضائي� .إن ال�س�ؤال املت�صدر
عقول العامة مل يكن تفا�صيل الت�شخي�ص بل «ماذا يعني �أن يكون املرء
غري م�سئول �أمام الق�ضاء ب�سبب ا�ضطراباته النف�سية» ,وي�صيب هذا ال�س�ؤال
جوهر امل�شكلة التي كانت ت�شغل الكثري من املحامني والفال�سفة والأطباء
النف�سيني لفرتة طويلة من الزمن ,ومل يجدوا لها حال ب�سيطً ا؛ ففي نهاية

الأمر �سي�ستمر تقييم ما كان يجري يف عقل ال�شخ�ص بينما كان يرتكب
اجلرمية يف االعتماد على التقييم والتف�سري ال�شخ�صي ,وذلك بالرغم من
التقنية.
التجديدات يف
ّ
البد �أن يتوقع الأطباء النف�سيون الذين يتعاملون مع الق�ضايا التي من
أي�ضا الكثري
النوع الهام �أنهم �سيتقابلون مع اهتمام كبري من قبل العامة و� ً
من ال�ضغوطات الإعالمية؛ فقد كانت ال�صحافة تالحق الأطباء النف�سيني
الذين كانوا يتابعون حالة بريفيك �إلى درجة �أنها ت�سببت لهم يف بع�ض
امل�شكالت التي ترتاوح بني مكاملات تليفونية على مدار ال�ساعة وحتى �أن
يقوم بع�ض ال�صحفيني باالت�صال ب�أ�رسهم �أو الت�صنت عليهم �أثناء تواجدهم
يف اجتماعات مغلقة .وبينما كان العديد من ال�صحف الرنويجية الكبرية
أي�ضا �رشكة البث الإذاعي العام يف الرنويج ينقدون وب�شدة حمتوى التقرير
و� ً
كبريا منه �إدعاءات بعدم كفاءتهم وكونهم
الأول ,واجه امل�سئولون نق ًدا ً
أي�ضا �أنهم يعانون من البارانويا ,لكن وبالرغم من الإدعاءات
منحازين و� ً
التي قدمها الإعالم �إال �أن الأطباء النف�سيني الرنويجيني مل ينتقدوا ب�شكل
جماعي تقرير التقييم الأول .وبح�سب عدد املحرتفني النف�سيني الذين
رف�ضوا التعليق على تقرير التقييم قبل املحكمة ,من الوا�ضح �أن الكثريون
أي�ضا وبالرغم من �أن
�أدركوا �أنهم محُ ا�رصون الر�أي بدافع �أمور ال�رسيةً � ,
النقد الأ�سا�سي مل يدخل وب�شكل فعال يف عالج �أو �أبحاث ا�ضطرابات
الذهان� ,إال �أن الدعم الأ�سا�سي للتقييم الأول قدمه �أطباء نف�سيون يعملون
يف جمال ا�ضطرابات الذهان وعلى دراية ب�صعوبة تقييم املر�ضى الغري
أي�ضا تنوع وتقلب املظاهر الإكلينيكية .كان ينده�ش الباحثون
متعاونني و� ً
املعتادون على ا�ستخدام الـ  10-ICDوالـ  DSM-IVمن انه بدال من
الت�شديد الكثيف على و�ضع تفا�صيل لتقارير ال  ,10-ICDكان االعتماد
على الـ  SCIDكو�سيلة ت�شخي�ص �أ�سا�سية.
و من الدرو�س الهامة الأخرى التي قد ن�ستفيد منها فى حالة بريفيك
هو �أن��ه عندما يدخل طبيب نف�سي يف �أحاديث عامة عن اال�ضطرابات
النف�سية ,عليه �أن يتذكر �أن هذا اجلدل يحمل الكثري من الفائدة لأ�شخا�ص
مت ت�شخي�صهم مبثل هذه اال�ضطرابات� .إن واحدة من �أكرث اجلوانب �إثارة
يف حالة بريفيك كانت الأفكار اخلا�صة بالف�صام العقلي والتي يتناقلها
حمرتفو الطب النف�سي امل�شاركني يف احلالة ,مثال يقرتح الإدع��اء ب�أنه
ال يمُ كن �أن يكون بريفيك م�صا ًبا بالذهان لأنه ال تظهر عليه عالمات
�سلوكية,يقرتح �أن الأطباء النف�سيني يعتقدون �أن الإ�صابة بالف�صام ُيرى
إزعاجا للأ�شخا�ص الذين ي�شغلون
دائما يف �سلوك املرء .وما هو �أكرث � ً
ً
منا�صب عالية بل ومعقدة و ًيعانون من مثل هذه اال�ضطرابات هو �إدعاءات
حمرتيف الطب النف�سي املتكررة ب�أن بريفيك ال يمُ كن �أن يكون م�صا ًبا
بالف�صام وذلك لأنه ُيظهر قدرات �إدراكية جيدة.
�إن الت�أثري ال��ذي تركه الفعل ال��ذي ق��ام به بريفيك على املجتمع
الرنويجي بالأمر امللمو�س؛ فقد كان ذلك املع�سكر مكا ًنا يلتقي فيه ال�شباب
من جميع �أنحاء الدولة ,وبالتايل ف�أ�صبح كل فرد له �صديق �أو قريب ت�أثر
بهذه احلادثة ,لكن قد �سعد ال�شعب الرنويجي ب�أنه مل ُت�ست�أنف الق�ضية ,ومت
حقن دماء مزي ًدا من ال�ضحايا بعد �أن مت عر�ض وجه بريفيك يف كل لوحات
الإعالنات ,وهذا مينحه ال�شهرة التي طاملا حلم بها ,لكن من امل�ؤكد �أن
هذه الق�ضية �سيتبعها �إعادة تقييم لأجزاء من القانون الرنويجي ,ونحن
قد ن�أمل �أن يتذكر كل من بحث يف الق�ضية �أن «احلاالت الكبرية مثلها مثل
احلاالت الع�سرية ت�صنع قوانني �سيئة».
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تعليق
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ُيعتقد فيها �أن املري�ض يتظاهر ( .)1لقد خلق
«موت» علم الأمرا�ض النف�سية هذا ( )3كثافة
فكرية �أذهلت احل��دود املهنية للطب النف�سي,
وبالتايل جتد �أنها ترحب ب�أيه فكرة وتعتربها
�صوت ا�ستنتاجي ي�ستحق االنتباه له و�إجازته.
أي�ضا
لكن ول�سوء احلظ لقد ف�شلت ثورة الت�شغيل � ً
يف حتقيق الوعد املثري ب�إحداث ثورة يف املعرفة
العملية مل�سببات املر�ض .يتدارك الكثريون الآن
وج��ود «فجوة كبرية» بني التقدم املذهل يف
علم الوراثة وعلم الأع�صاب ,و«ف�شلها الزريع»
يف �رشح الأ�سباب وتوجيه الت�شخي�ص وعالج
ا�ضطرابات الطب النف�سى (.)6,7
وبينما ي�ستمر الـ  BCيف تو�ضيح الكثري
من الأمور� ,سي�ستمر الطب النف�سي يف االعتماد
وبقوة على االختالفات التي يف عامل الظواهر
والتي هي جم��االت اخل�برة والتعبري وال�سلوك
والعقالنية وهكذا ,لكن ويف نف�س الوقت ُتظهر
الـ  BCامل�شاكل الهامة املوجودة فيها .يبدو
�أن احلديث عن حالة الذهان  /ال�ضالالت التي
ُيحتمل �أن يكون بريفيك يعاين منها تلتف حول
ق�ضايا م�ستقلة عن بع�ضها البع�ض (مثل هل
حقُا انت�رشت �آراء بريفيك وكيف يمُ كن �أن ننظر
�إلى الت�أثري الذي تركه وت�أثري حب�سه يف ال�سجن,
وكيف ننظر �إلى تعبرياته اللغوية الغريبة وهل
يمُ كن �أن تكون مراقبة �سلوكياته بديال منا�س ًبا
ملحاولة التحري عن عامله الداخلي ,وغريها
الكثري) .لكن يبدو �أننا تنا�سينا �أن عدم م�صداقية
مكونات الفكر لي�س ظاهرة ت�ؤكد وجود �ضالالت,
فقد �أكد جا�سبري �أن ثالثي التزييف والقناعة
وف�ساد اخلٌلق (والتي مت ت�ضمنها يف معايري
الت�شخي�ص احلالية) مل تكن تعريفًا لل�ضالالت
بل باحلري اقرتاحات ( ,)8فغال ًبا ما تت�ضمن
�أعرا�ض ال�ضالالت تغريات يف �إط��ار املري�ض
أي�ضا يف �آرائ��ه املت�صلة عن نف�سه
ال�شخ�صي و� ً
والعامل والآخرين ( ,)8,9وبالتايل ف ُيمكن تعريف
ال�ضالالت يف �سياق م�ؤقت وجتريبي ويتعلق
بحالة معينة ,وتعمل املعلومات املبا�رشة على
تذويد ه��ذا ال�سياق وال��ذي ي�ستلزم تخ�صي�ص
االهتمام باملحا�سبة املزدوجة والقدرة على
التظاهر والالعقالنية �أو العقالنية للتحويل بني
الفكرة والأداء الفعلي لها.
ُتظهر املناق�شة التي دارت حول الـ BC
وجود توتر �إدراكي �ضمني يف مفهوم الت�شخي�ص

النف�سي ,ويبدو �أن هذا التوتر يدركه فقط الأطراف
�ادرا ما ُيناق�ش بو�ضوح
التي ُتناق�شه ,وهو ن� ً
يف حما�رضات؛�أنه التوتر بني النهج الت�شغيلي
املقطعي «لإح�صاء الأع��را���ض» ب��دون توجيه
الت�سل�سل الهرمي ومبد�أ الو�ضوح ( )10واملنظور
التنميطي ال��ذي يعمل على تو�ضيح بنية علم
الأمرا�ض العقلية املنبثقة من التفاعل بني الكل
واجلوانب املرتتبة عليها بالتبادل (.)11,12
أي�ضا ال��ـ  BCال�سلوكيات ال�شخ�صية
ي�رشح � ً
العاملية بني الب�رش وغال ًبا ما يتعار�ض مع
امل��ه��ام الإكلينيكية وال��ت��ي تدعى «املبادئ
احل�سنة « (� .)13إن ه��ذا ميل غ�ير واع��ي بل
وتلقائي وتعوي�ضي جلعل من نحدثه يبدو �أكرث
عقالنية ,مثال مبحاولة تلطيف ما ُيعيب منطقه
أي�ضا بجعل الأمثلة الالعقالنية والفا�ضحة
و� ً
تبدو بالأمر الطبيعي.
أي�ضا �أن نتذكر �أن اجلدل
وجدير باالهتمام � ً
الذي قام حول الـ  BCلي�س منقطع النظري يف
وقتنا هذا؛فقد كر�س فوكالت عام ،1835حلقة
عاما عن الت�شخي�صات
درا�سية �أجرى فيها حديثًا ً
�شبي ًها باحلديث الذي دار حول  ,)14(BCوقد
�أخت�ص هذا احلديث حالة جنون ُي�شتبه فيها
لبيري ريفريا ,وهو جمرد فالح متعلّم قام بقتل
والدته و�أخته و�أخيه ,ومتكن �أثناء دفاعه �أن
تقريرا عن حياته ودوافعه مبقدار 100
ُيق ّدم
ً
�صفحة.
لقد كان الطب النف�سي و�سيكون و�سي�ستمر
أي�ضا مركز
حمور اهتمام اجتماعي مكثف و� ً
�ضغط علمي �شديد ,وت�ستطيع فقط معايري
الأم��را���ض العقلية ال�صارمة من متكني الطب
النف�سي م��ن حتقيق االل��ت��زام��ات الإكلينيكية
املطلوبة ب��ه و�أي��� ً��ض��ا �أن ُي��ق��اوم ب��ل ويخفف
ال�ضغوط اخلارجية.
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PERSPECTIVE

Should mental disorders be regarded as brainوجهة نظر
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النفسية وما يترتب عليها من
implications
for research
andأبحاث
training
DEREK BOLTON
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ت�شري وثيقتان مت �إ�صدارهما حديثًا �إلى التطورات الكبرية التي حدثت الثالثة م�ستويات «مت�ساوون ولهم �صلة باملو�ضوع يف كل احلاالت وكل
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النف�سي
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ي�ؤكدون على التفاعل بني الأحياء الداخلية والبيئة واالختالفات الفردية,
فيحدث تفاعل بني امل�سببات يف التطور املقيا�سي ويف تطور احلاالت
أي�ضا يف احلاالت النف�سية وكذلك يف بع�ض احلاالت
ال�صحية وم�ساراتها و� ً
املر�ضية العامة مثل �أمرا�ض القلب .من املتوقع �أن تعمل العلوم الوراثية
اجلديدة وتفاعالت البيئة اجلينية يف غ�ضون احلياة على زيادة الت�أكيد
على التفاعالت و�ستتطلب �أن ُيعطى بع�ض االنتباه من الأبحاث لي�س فقط
أي�ضا لت�أثريات البيئة وتوقيتها يف التفاعل مع العمليات
للجينات وللمخ بل � ً
الداخلية .ويف هذا ال�صدد حتتاج جمهودات الأبحاث �أن متد ال�سياق احليوي
أي�ضا ال�سياق البيئي/االجتماعي – �أي �أن ال يكون
والنف�سي/ال�سلوكي و� ً
مقت�رصا على «علوم املخ» التي تدر�س فقط ما بداخل اجلمجمة.
ً
غال ًبا ما ُيقرتن اال�ستف�سار حول مدى �أهمية العوامل احليوية يف
اال�ضطرابات النف�سية وخا�صة فيما يخ�ص االق�ت�راح ال��ذي يقول �أن
الأعرا�ض النف�سية ينبغي �أن ُتعترب و ُت�صنف بكونها ا�ضطرابات عقلية
بالتحديات التي تواجه مهنة الطب النف�سي (مثل  .)2,4لقد �أ�شارت الكثري
من الوثائق التي يف جمال الطب النف�سي �إلى التحديات التي تواجه هذه
املهنة والتي منها تو�ضيح املهمة التي يتميز بها الطب النف�سي من بني
أي�ضا حت�سني الأجور
�أعداد من بنود العناية النف�سية املتعددة املهام و� ً
اخلا�صة بتعيني اخلريجني يف جمال الطب النف�سي ( .)10-2,4,7تعمل
العلوم اجلديدة كما �أ�رشنا �ساب ًقا على �إعادة ت�أكيد موقف الطب النف�سي
كتخ�ص�ص طبي وذلك عن طريق �إخفاء االختالفات بني احلاالت النف�سية
واحل��االت اجل�سدية ,فتتفاعل نف�س �أن��واع الطرق املتعددة العوامل يف
�صحيحا �إال �أن االفرتا�ض العام
كِ الهما ,ومع ذلك ,وبينما �أن هذا الأمر
ً
هو �أن احلاالت املر�ضية النف�سية ت�شتمل على الكثري من العوامل النف�سية
واالجتماعية ,ويت�ضح هذا مثال يف الكثري من «اال�ستجابات ال�رسيعة» يف
الـ (BMJانظر  )www.bmj.comعقب �إ�صدار حتليل وايت و�آخرين
( .)2يق ّدم �إطار الـ  )1( RDoCو�سيلة ميكن من خاللها املقارنة بني
احلاالت النف�سية واحلاالت املر�ضية ,ولكي �أقدم مثاال على ذلك �أقول �إذا
و�ضعت ع�رشة حاالت ج�سدية قيا�سية يف �أول ع�رشة �صفوف عر�ضية من
أي�ضا ع�رشة حاالت نف�سية قيا�سية يف ال�صفوف العر�ضية التالية,
الإطار و� ً
وقمت مبلأ اخلاليا يف كل عمود بطرق ُتعرف ب�أنها �سببية وقابلة لتعديل
التدخالت الفعالة يف احلالة (بعد البداية) – �سيكون كثافة القالب الناجتة
�أكرب يف �أعلى الربع الأي�رس و�أ�سفل الربع الأمين .ت�صبح احلاالت اجل�سدية
كثريا
يف بداياتها �أكرث قابلية لتعديل الإج��راءات الطبية الداخلية ولي�س ً
للتعديالت النف�سية االجتماعية ,وب�صورة عك�سية تكون احلاالت النف�سية
�أكرث قابلية لتعديل التدخالت النف�سية االجتماعية� .إن مربري الوحيد لن�رش
هذا الأمر بدون �إجراء الكثري من الفحو�صات هو �أنه ميثل على الأقل حاالت
خلل م�شرتكة ,و�إذا كان يوجد يف ال�صفوف العر�ضية بند «وقاية �أولية»
ُيحتمل �أنها �ستظهر يف �أيه حالة بالأمر املختلف مرة �أخرى  -وذلك لأن
كثافة النمط �ستتغري ,و�ستتغري مرة �أخرى �إذا كان يف ال�صفوف العر�ضية
بنود ُت�سمى «�سلوك املري�ض جتاه املر�ض» �أو «ال�سلوك جتاه اخلطر»� ,أو
«جودة احلياة»� ,أي العوامل املرتبطة برعاية �صحية الئقة.
وبقدر �أن للطب النف�سي خ�برة خا�صة يف �إدارة العوامل النف�سية
أي�ضا العوامل احليوية الداخلية �إال �أنه لي�س كبقية جماالت
االجتماعية و� ً
الطب الأخ��رى ,وب�صفة خا�صة هو لي�س كبقية الكثري من الطب الداخلي
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وهذه يف الغالب واحدة من م�شكالت تعريف الدور املميز للطب النف�سي
من بني العديد من املهن النف�سية االجتماعية الأخرى – �أي الطب النف�سي
أي�ضا يف توظيف اخلريجني للعمل يف
الإكلينيكي والعمل االجتماعي– و� ً
هذا املجال ,لكن من �أهم الأفكار التي �أردت �أن �أقدمها يف هذه املناق�شة
هي �أن هذه التق�سيمات االحرتافية والتقاليد التعليمية التي جت�سدها ال
كثريا بح�سب فكر علوم ال�صحة النف�سية اجلديدة ,فال تعمل هذه العلوم
تعني ً
اجلديدة مع احلروب الفكرية بني العلوم احليوية والنف�سانية واالجتماعية,
والأك��وان املتوازية القدمية مع االت�صاالت ال�ضعيفة بينها ,بل باحلري
تعمل هذه العلوم مع كل هذه العوامل واختالفات التفاعل بينهم.
و�سواء كانت التدريبات واحلدود املهنية احلالية خا�صتنا تتنا�سب مع
غر�ض املالئمة واال�ستيعاب وتطبيق املجاالت الوا�سعة وذكاء هذه العلوم
اجلديدة� ,إال �أن هذا الأمر يخ�ضع للكثري من ال�شكوك� .إال �أين �أعتقد �أن ما
نحتاج �إليه لن�ضع خدمات ال�صحة النف�سية امل�ستقبلية يف �صف العلوم
وما ن�سعى �إليه هو لي�س �إعادة تر�سيخ الطب النف�سي كتخ�ص�ص طبي مير
مرة �أخرى بامل�شكالت التي يبلغ عمرها �إلى ما يقرب من مائة عام ,بل
ما نحتاج �أن ن�سعى �إليه هو ت�أ�سي�س منهج جديد يغطي املقررات ال�صحة
الوراثية والعلوم الع�صبية وعلم النف�س واالجتماع ,وهذا كمهنة جديدة
لال�ست�شارات يف ال�صحة النف�سية للقرن الواحد والع�رشين,فقد يعمل هذا
الأمر على تقدمي عناية �أف�ضل للمر�ضى فيما يتعلق بامل�صاريف ,ومن
أي�ضا �أن يحل م�شكلة التوظيف.
املمكن � ً
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أمراض
الذين يعانون من
األشخاص
الدينية بني
تأثير العقيدة
إدراك ودراسة
Understanding
and
addressing
religion
among
people with mental illness
نفسية
KENNETH I. PARGAMENT1,2, JAMES W. LOMAX3
1

Institute for Spirituality and Health at the Texas Medical Center, Houston, TX; 2Department of Psychology, Bowling Green State University, OH 43403-

0228; 3Menninger Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA

�ضوءا على الإمكانية املزدوجة
تعمل هذه املقالة على ا�ستعرا�ض التطورات احلديثة التي حدثت يف نطاق العالقة بني الطب النف�سي والعقيدة الدينية والتي
ً تلقي
This article reviews recent
advances in the domain of psychiatry and religion that highlight the double-edged capacity of religion to enhance
آراءorالdamage
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functions, such as self-regulation, attachment, emotional comfort, meaning, and spirituality. There is, however, a darker side to reliبد�أadaptive
 فقد,الدينية
جانب ُمظلم يف احلياة
 لكن هناك.يخدم الكثري من الوظائف التكيفية مثل التنظيم الذاتي واملودة والراحة العاطفية ومعنى للحياة والأمور الروحية
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ه��ذا املجال يف الوقت احل��ايل �إل��ى فهم �أكرث
دقة عن العقيدة الدينية ,وهو الأمر الذي يتميز
بقدرة مزدوجة على متكني وتقوية الأفراد الذين
يعانون من �أمرا�ض نف�سية �شديدة �أو بقدرة ُتزيد
من �آالمهم ومعاناتهم.

اتخاذ العقيدة الدينية كو�سيلة
لقد �أ�شارت الكثري من الدرا�سات التجريبية
�أن العقيدة الدينية هي امل�صدر الأول الذي يلتج�أ
�إليه النا�س عندما يواجهون �أمرا�ض ع�رسة ()2؛
مثال وبح�سب ما ج��اء يف درا���س��ة قامت على
بع�ض املر�ضى الذين يعانون من �أمرا�ض نف�سية
�شديدة يف مدينة لو�س �أجنلو�س� ,أن �أك�ثر من
�شفاء
 %80منهم جلئوا �إلى عقائد دينية لينالوا
ً
لأمرا�ضهم ,و�أ�ستدل  %65منهم على �أن العقيدة
الدينية �ساعدت يف تقلي�ص حدة الأعرا�ض (.)10
وجاءت تقارير مماثلة لهذه من دول �أخرى ,فقد
�أدلت درا�سة قدمت مقارنة بني مر�ضى �أوروبيني
ُيعانون من الذهان مبجموعة ال ُتعاين من �أيه
كبريا
�أمرا�ض نف�سية �أن للمر�ضى النف�سيني عد ًدا ً
من املعتقدات واملمار�سات الدينية التي كانت
م�صدرا للتعزية يف �أوقات ال�ضغط (.)11
مبثابة
ً
ويف درا�سة �أخرى عن �أ�رسة هندو�سية تعمل يف
جمال رعاية مر�ضى الف�صام مب�ست�شفى عام
بالهند� ,أدلت �أن  %90كانوا يجدون راحتهم يف
رفع ال�صلوات هلل ,و�أن  %50من ه�ؤالء املر�ضى
قالوا �أن العقيدة الدينية كانت م�صدر عزاء وقوة
و�إر�شاد (.)12
أي�ضا تتحدى الكثري من الدرا�سات التجريبية
� ً
الأف��ك��ار املب�سطة ج��� ًدا ع��ن العقيدة الدينية
باعتبارها طريقة �سلبية للتعاون �أو �أنها م�صدر
�إنكار ( ,)2مثال لقد ارتبطت امل�ستويات العالية
من التدين بني املر�ضى النف�سيني مب�شاعر متكني
أي�ضا مبحاوالت جادة
قوية وكفاءة ذاتية ( )13و� ً
حلل م�شكالت الن�ساء الالئي يعانيان من �رسطان
املبي�ض ( ,)14وبعك�س الفكرة التي تقول �أن
التهرب والإنكار ,قامت بع�ض
التدين ّ
ي�شجع على ّ
الدرا�سات بالربط بني التوغالت الدينية العميقة
للن�ساء يف مدة ق�صرية من الزمن بني زيارة
الطبيب ومالحظة ظهور �أعرا�ض �رسطان الثدي
( )15والقليل من االعتماد على �أفعال الإنكار
وكبت الأفكار كطريقة تعامل بني مر�ضى الـ
 HIVالإيجابي امل�صل يف الن�ساء الأفارقة
( .)16لقد اكت�شفت درا�سة مثرية لالهتمام �أنه
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بينما ال ترتبط امل�ستويات العالية من التدين
بتقارير تديل بوجود �آالم لدى من يعانون من
ال�رسطان� ,إال �أن التدين كان مرتبطً ا بتقارير عن
م�ستويات منخف�ضة من الآالم ( .)17تقرتح مثل
هذه االكت�شافات �أن العقيدة الدينية قد تكون
بالأمر املتوغل يف �إعادة تف�سري ولي�س يف �إنكار
الأمل.
أي�ضا الأب��ح��اث والنظريات
لقد �أظ��ه��رت � ً
�أن العقيدة الدينية تخدم الكثري من الوظائف
التكيفية ل��دى النا�س ومنهم َم��ن يعانون من
�أم��را���ض نف�سية .وق��د �أظهرت حتاليل حمتوى
مقابالت �شبه ُمهيكلة مع مر�ضى �سوي�رسيني
يعانون من �أمرا�ض نف�سية �شديدة العديد من
الأدوار التي تقوم بها العقيدة الدينية ,والتي
منها وج���ود معنى للحياة وراح���ة واح�ت�رام
للذات وثقة بالنف�س و�شفقة و�أمل وحمبة وقبول
للآخرين ( .)18وبالرغم من جمادالت وا�ضعي
النظريات عن الهدف الأك�ثر مركزية للعقيدة
الدينية� ,إال �أن جزء من قوة هذه الظاهرة قد
يقع على �إمكانيتها لتفي باملجموعات املتنوعة
الحتياجات الب�رش.

التنظيم الذاتي
وبح�سب ما ذكره فرويد �أن العقيدة الدينية
ت�ساعد على التحكم يف العنف والدوافع اجلن�سية
الغري م�ستحبة� ,إال �أن بع�ض النظريات احلديثة
�أكدت على الفائدة املتنامية للآلية التي �أ�سا�سها
العقيدة الدينية والتي ُتعزز من فكرة تنظيم
الدوافع والرغبات الب�رشية ( ,)19وبح�سب هذه
النظرية �أثبتت الكثري من الدرا�سات التجريبية
وج��ود عالقات قوية بني التدين والكثري من
التحفظات ال�سلوكية ,مع الأخ��ذ يف االعتبار
ا���س��ت��خ��دام ال��ع��ق��اق�ير واجل��رمي��ة واالن��ح��راف
واالنتحار واالنحرافات اجلن�سية.
قد يجد الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أمرا�ض
نف�سية �شديدة �أن تنظيم الذات الذي تقدمه العقيدة
الدينية بالأمر القيم ج � ًدا ,فقد �أدى االنخراط
يف التعامالت الدينية �إلى القليل من الأعرا�ض
ال�سلبية والكثري من امل�ساواة وحياة اجتماعية
�أف�ضل ,وقد ظهرت كل هذه بعد ثالثة �سنوات من
املر�ض ,وهذا ما �أثبتته درا�سة قامت على بع�ض
مر�ضى الف�صام ال�سوي�رسيني �أو مر�ضى يعانون
من ا�ضطرابات من ت�أثري الف�صام (.)20

املودة والرتابط
لقد �أكد عامل االجتماع دورخيم �أن العقيدة
الدينية بالأمر الهام ج ًدا لتقدمي الرتابط والهوية
التي حتتاجها النا�س ,قائال�« ,إن فكرة املجتمع
هي �صلب العقيدة الدينية» ( ,)21وقد �أكدت
العديد من الدرا�سات فكرته هذه وذلك ب�إثبات �أن
الأ�شخا�ص الأكرث انخراطا يف التعبريات الدينية
العامة (مثل ح�ضور االجتماعات الدينية)
ي�سجلون �أعلى ن�سبة من العالقات االجتماعية
أي�ضا من التدعيم االجتماعي الكبري (,)22
و� ً
لكن من الهام ج ًدا �أن ن�شري �إلى �أن الأ�شخا�ص
الذين يعانون من �أمرا�ض نف�سية �شديدة غال ًبا
ما ي�شعرون باالغرتاب عن جمتمعاتهم الدينية
�أو عن غريهم من الأ�شخا�ص ب�صفة عامة وذلك
كنتيجة فكرة العار �أو وجود تاريخ من العالقات
املزعزعة ( .)23قد تقدم العقيدة الدينية بع�ض
التعوي�ض ملثل ه��ؤالء وذلك عن طريق تكوين
عالقة تت�سم بالأمان مع كائنات مقد�سة (مثل
اهلل وامل�سيح وقوات عليا) ينظر �إليها الب�رش ب�أنها
�أكرث �إتاحة عن نظرائهم من الب�رش (.)24
لقد قامت الكثري من الدرا�سات بالربط بني
�إدراك املرء عن العالقات الآمنة مع اهلل وم�ستويات
قليلة من الأحزان الناجتة عن الأمرا�ض النف�سية.
أي�ضا هو التقارير املتكررة
وما يتعلق بالأمر � ً
عن ا�ستمرار تعلق بع�ض الأ�شخا�ص ب�أحبائهم
الذين فارقوا احلياة,ففي درا�سة قامت على �أباء
قد فقدوا �أبنائهم َمن كانوا يعانون من �رسطان
الأط��ف��ال� ,أق��رت �أن  %88من ه���ؤالء الآب���اء ال
يزالوا متعلقني ب�أبنائهم املتوفيني ( ,)25فقد
قالت �إحدى الأمهات احلزانى�« ,إين �أحتدث معه
طول الوقت و�أخربه عما يحدث يف املنزل ومع
كل منا ,و�أين �أ�شعر برابط قوي مبنطقة املدافن؛
ف�أتخيل روحه حتوم حول الأ�شجار التي خلف
مدفنه ,وعندما �أبد�أ �أحدثه غال ًبا ما تهب رياح
وحترك �أوراق ال�شجر وهذا ما يخربين �أنه ح�رض
ّ
باملكان» (.)25

راحة عاطفية
لقد �أك���د ف��روي��د وغ�ي�ره م��ن متخ�ص�صني
النظريات �أن املعتقدات الدينية تعمل يف الكثري
من الأحيان على تهدئة قلق الأف��راد يف عامل
مليء بالقوة اجلبارة التي ت�شري �إل��ى ال�ضعف
واملحدودية الب�رشية ,وق��د دعمت الكثري من

الدرا�سات منظور هذه النظرية ( ,)22مثال قد
ارتبطت م�ستويات عالية من التدين مب�ستويات
منخف�ضة من االكتئاب ,وب�صفة خا�صة بني
�أ�شخا�ص يواجهون �ضغوط حياة �شديدة (,)26
أي�ضا مب�شاعر حزن �أقل تعقي ًدا بني
وارتبطت � ً
من يقدمون رعاية �أ�رسية ملر�ضى اخلرف ()27
وكذلك القليل من القلق وال�ضغوط لدى املر�ضى
الذين يعانون من ا�ضطرابات اخلوف (.)28
وي��ب��دو �أن االع��ت��ق��اد باحلياة بعد املوت
هاما يف تقليل املخاوف الوجودية
دورا ً
يلعب ً
الأ�سا�سية ,فقد �أثبتت الدرا�سات التجريبية التي
قامت يف جم��ال نظريات �إدارة الإره���اب �أن
التذكري مبوت الذات يزيد االعتقاد باحلياة بعد
أي�ضا يقلل االعتقاد باحلياة بعد املوت
املوت ,و� ً
من اخلوف من املوت (.)29

معنى للحياة
لقد ا�ستنتج جريتز بح�سب درا�ساته الكثرية
يف علم الإن�سان �أن الوظيفة الأكرث ح�سا�سية التي
يمُ كن �أن تقوم بها �أيه عقيدة دينية هي �أنها تقدم
معنى للحياة ( ,)30فقد كتب قائال�« ,إن الهدف
لي�س هو �أن تنكر ما ال ريب فيه – �أي �أنه يوجد
�أحداث ال ُتف�سرّ و�أن احلياة قد جترح املرء و�أن
ال�سماء متطر على الأبرار – بل هو �أن ننكر �أنه
يوجد �أمور يتعذر تف�سريها و�أن احلياة ال يمُ كن
حتملها و�أن العدالة �رساب» .عندما قُدمت درا�سة
�شخ�صا يت�صفون بالتدين
عامة على 2000
ً
ملعرفة �سبب تدينهم ,كان الرد ال�شائع بينهم هو
�أن «العقيدة الدينية ُتعطي معنى للحياة» (.)31
لقد قدمت درا�سة قامت على نزالء بالدير
عد ًدا من �أ�شكال �إعادة الت�شكيل اجليد للدين ,وهذه
�أعطت معنى للخربة التي قد مير بها الإن�سان,
مثل التقييمات حيث �أن العناية تقدم فر�صة
جزءا من خطة �أو �إرادة اهلل
للنمو الروحي �أو متثل ً
( ,)32وقد ارتبطت هذه التقييمات بنتائج �أكرث
أي�ضا بوجود هدف للحياة .و ُتظهر
ايجابية و� ً
يف درا�سة مطولة قامت على الآباء الذين عانوا
من ق�سوة فقدان ابن من �أبنائهم �أن الآباء الذين
ا�ستغلوا امل�صدر الديني متكنوا من �أيجاد معنى
من وراء فقدانهم لأبنهم وذلك بعد مرور خم�سة
�أعوام ( .)33لقد �أظهرت جمموعة من الباحثني
يعملون مع مر�ضى فلمنكيني يعانون من �آالم
مربحة �أن ال�صالة كانت ترتبط ب�إمكانية كبرية
لتحمل الآالم ولي�س �شدة الآالم؛ فالعالقة بني

ال�صالة والتحمل كان يتو�سطها �إع��ادة تقييم
جديدة للأمل الذي يعانون منه (.)34

اجلوانب الروحية
�إن الهدف الأكرث �أهمية من العقيدة الدينية
لأ�صحاب العقول املتدينة هو اجلانب الروحي
ذاته؛ في�ؤكد التقليد الروحي العاملي �أن البحث
عن الأمور املقد�سة يحتل الأولوية على الأمور
الزمنية ,بالرغم �أن هذه املعتقدات تقدم و�سيلة
الت�صالح الروحي مع الب�رشي .لقد �أخذ جون�سون,
وهو طبيب نف�سي وباحث يف علم النظريات تلك
اجلملة التي تقول�« ,أنت الإله الأزيل الذي ي�سعى
�إليه الإن�سان املتدين �أكرث من بحثه عن �أي �أمر
�آخر» ( ,)35ومن هذا املنطلق يت�شجع الأ�شخا�ص
الذين ي�صارعون مع �أمرا�ض �شديدة �أن يتكبدوا
أي�ضا طب ًيا واجتماعيا
ه��ذا العناء روح� ًي��ا و� ً
وج�سد ًيا ( .)36لقد �أظهرت درا�سات جتريبية �أن
الأ�شخا�ص ينجحون ب�صفة عامة يف احلفاظ
على �أميانهم يف الأوق��ات ال�صعبة ,مثال �سجل
تقرير عن �أ�شخا�ص مروا بالعديد من ال�صدمات,
�أن %73منهم مل تظهر عليهم �أي تغيريات دينية
بعد احلدث الثاين (.)37

عندما تكون العقيدة الدينية م�شكلة
ل��ق��د ح���اول ع���دد م��ن ال��ب��اح��ث�ين يف علم
النظريات �أن يذهبوا �إلى ما بعد الأفكار العاملية
املبتذلة عن الدين وذلك لت�صوير جوانب �أكرث
�أهمية عن العقيدة الدينية والتي قد تكون وراء
امل�شاكل التي تظهر عند ات�صالها بعلم الأمرا�ض
ال�شخ�صية واالجتماعية ,مثال قد �أو�ضح البورت
( )38العديد من ال�سمات «الآراء الدينية التي
التمييز
تت�سم بعدم الن�ضج» ,وهي التب�سيط وعدم
ّ
والتع�صب والت�رسع و�ضعف التحكم يف ال�سلوك
والقيم وع��دم الت�سامح وع��دم الكمال ووجود
�رصاع داخلي وتفكك .وقال بروي�رس (� )39أن
«اجلانب ال�سيئ» من الأميان بعقيدة ما يت�صف
بالت�ضحية بالفكر و�أفكار رجعية وعدم القدرة
أي�ضا ب�أ�سلوب
على
حتمل احل��ري��ة ويت�صف � ً
ّ
تعامل يت�سم بالع�صبية )40( ,ويقول بارجامنت
(� )40أن اجلانب الروحي الغري �صحي هو �أمر
«فا�سد» وال ي�ستطيع التعامل م��ع جمموعة
كاملة من متطلبات احلياة الداخلية واخلارجية
وذلك لأنه يفتقر �إلى ال�شمولية والعمق واملرونة

والديناميكية والتوازن والرتابط.
لقد حظا جانبان من جوانب التدين الذي
يت�سبب يف �إحداث م�شاكل بالكثري من االهتمام
يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ,وهذان اجلانبان
هما ال�رصاعات الدينية والعنف الذي �أ�سا�سه
عقيدة دينية.

ال�رصاعات الدينية
بالرغم من �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون
من �أمرا�ض نف�سية �شديدة هم �أكرث من يقولوا
�أن العقيدة الدينية هي و�سيلة �أكرث منها م�صدر
للم�شاكل ,فقد �أثبتت قلة من الب�رش �أن �أميانهم
بعقيدة ما ُي�ساهم يف �أحا�سي�سهم بالغ�ضب
والذنب واملعاناة واجل��زع ( .)26واعرتافا �أن
العقيدة الدينية قد تكون بالأمر امل�ؤمل ,ت�ضمن الـ
 DSM-IVفئة امل�شكالت الدينية والروحية
وذلك حتت قائمة «حاالت �أخرى قد تكون مركز
انتباه �إكلينيكي» ,ومن الأمثلة التي قد تدخل يف
هذه الفئة فقدان الأميان بعقيدة دينية �أو عدم
الثقة فيها ,وطوارئ روحية واحلركات الروحية
اجلديدة (.)41
لقد بد�أ الكثري من الباحثني بفح�ص مفهوم له
عالقة بال�رصاعات الدينية وهو ما قد مت تعريفه
يف �صورة �أ�سئلة وتوترات و�رصاعات عن الأمور
الروحية بداخل ال��ذات الإن�سانية (�أي يحدث
بداخل النف�س) ومع الآخرين (�أي ما يتعلق �أو
أي�ضا مع قوات
ي�شمل العالقات بني الأ�شخا�ص) و� ً
عليا �أو مع اهلل (الإله) ( ,)42مثال قامت �إحدى
ال�شابات بو�صف ال�رصاعات الإلهية املرتبطة
مبعاناتها مع مر�ض اال�ضطراب الثنائي القطب
بقولها�« ,إين �أعاين بحق ,فاملر�ض الذي �أعاين
منه ي�ستنزفني و�أ�شعر بالغ�ضب من اهلل لأنه ال
ي�أبه لإنقاذي ,و�أعني بذلك �أن ُيحررين من القيود
النف�سية التي �أعاين منها ,ف�أنا �أعاين من هذه
الأمور لأكرث من ع�رشة �سنوات الآن و�أين �أبلغ من
عاما فقط ,وال �أعي ملاذا يرفعني اهلل
العمر ً 24
ثم يرتكني لأنك�رس مرة �أخرى».
نفرق بني ال�رصاعات
من الهام ج � ًدا �أن ّ
الدينية التي تكون كنتيجة نهائية للأمرا�ض
النف�سية وال�رصاعات التي ت�ؤدي �إلى الأمرا�ض
النف�سية ( .)43تنتج ال�رصاعات الدينية الثانوية
م��ن �صدمات ك��ب�يرة ,وال��ت��ي منها ت�شخي�ص
مبر�ض نف�سي خطري والذي ب�إمكانه �أن يهز �أو
أي�ضا نظرته للعامل
يحطم القيم الأ�سا�سية للمرء و� ً
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�أو نظرة العامل له .ومن هذا املنطلق ,وبح�سب
ما ج��اء يف ا�ستعرا�ض حملي على النا�س يف
الواليات املتحدة ,تت�صل جمموعة كبرية من
�أ�شكال الأمرا�ض النف�سية مب�ستويات عالية من
ال�رصاعات الدينية (,)44وت�����ؤدي ال�رصاعات
الدينية الأولية �إلى م�شاكل نف�سية الحقة ,وقد
قامت الكثري من الدرا�سات املطولة بالربط بني
ال�رصاعات الدينية وانخفا�ض معدل ال�صحة
النف�سية وال�صحة اجل�سدية بل وم��ا هو �أكرث
أخ�يرا وفيما يخ�ص
من ذلك �إلى املوت (ً � .)45
ال�رصاعات الدينية املعقدة� ,إن ال�شكل املعقد
للتدين هو كِ ال من م�سببات الأمرا�ض النف�سية
ونتائجها.

العنف الذي �أ�سا�سه عقيدة دينية
م�صدرا
لقد �أ�صبح الدين يف بع�ض الأوقات
ً
للظلم واال�ضطهاد والإرهاب والإبادة اجلماعية,
وذل��ك بالرغم من �إمكانيته على تعزيز �أفكار
الرحمة والتعاطف والفهم ,وت�ستمر هذه امل�شكلة
اليوم يف كل �أنحاء العامل وهذا ما ي�ؤكده الإرهاب
أي�ضا االعتداء اجلن�سي
الذي �أ�سا�سه عقيدة دينية و� ً
أي�ضا �أفعال
الذي يقوم به رجال الكهنوت وكذلك � ً
الإبادة اجلماعية التي تدعمها عقيدة ما .ولكي
نذكر مثاال واح � ًدا من بني العديد من الأمثلة,
وه��ذا �أم��ر م�ؤ�سف ,نقول �أن��ه يف ع��ام 2001
�أدانت حمكمة بلجيكا راهبتني بنيديكتيني وهما
موكاجناجنو وكي�سيتو ب�سبب ا�شرتاكهما يف
�سائحا يف
مذبحة راح �ضحيتها �أكرث من 7600
ً
دير �سوفو مبدينة بوتاري (.)46
ال يوجد هناك تف�سري واحد يمُ كن �أن يق ّدم
فهما كامال لو�سيلة معقدة كالعنف الديني,
ً
لكن ق��د �أق�ت�رح الباحثون يف علم النظريات
وج��ود ع��دة عوامل نف�سية واجتماعية ,وهم:
 -1خربات ح�سية من اخلجل والإذالل والتي قد
تثريها �أحداث حا�رضة �أو ما�ضية؛  -2انق�سام
العامل �إلى فئتني ,فئة ال�صاحلني وفئة الأ�رشار
وهذا بح�سب عدم القدرة على حتمل االزدواجية
والغمو�ض؛  -3اخل�ضوع لأفكار مثالية ج ًدا بل
ومهينة ج ًدا تقوم على اخلوف من احلرمان؛ -4
تهديدات للمثاليات واملذاهب �أو املنظمات التي
ت�ؤدي �إلى ظهور الغ�ضب الرنج�سي؛  -5الإ�رصار
على حالة من الكمال والطهارة التامة؛ � -6صلة
عقائدية بني العنف والتطهري؛  -7قمع جن�سي
( .)47لقد مت توجيه اهتمام كبري من بع�ض
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الباحثني يف علم النظريات ب�سبب الدور الهام
الذي للقادة الدينيني يف �إثارة العنف ,مثال ي�ؤكد
�أول�سني (� )48أن قادة الطوائف الدينية الذين
قبيحا من
يت�سمون بالعدوانية ُيظهرون �شكلاً
ً
�أ�شكال ا�ضطرابات ال�شخ�صية الرنج�سية ,والتي
فيها يتمكنون م��ن تهدئة م��ا مبا�ضيهم من
م�شاعر رف�ض وحرمان و ُي�شبعون �أحا�سي�سهم
الرفيعة عن ذواتهم وهذا بف�ضل قدرتهم على
آالما ومعاناة.
التالعب على الآخرين و�إحداث � ً
ال يوجد الكثري من الأبحاث التجريبية يف
هذا املجال الهام ب�صفة خا�صة ,لكن قد قدمت
دعم هذه الآراء النظرية,
بع�ض الدرا�سات ما ُي ّ
مثال كان التعر�ض لعقوبة العنف الإلهية يف
الكتاب املقد�س يف جمموعة م��ن الدرا�سات
التجريبية مرتبطً ا بزيادة يف العنف ,خا�صة بني
�أكرث الأ�شخا�ص تدي ًنا .وقد ا�ستنتج �أ�صحاب هذه
الدرا�سات (�« )49أنه من املتوقع �أن تزداد ن�سبة
الوح�شية ب�سبب �أن املتطرفني دين ًيا ينخرطون
يف ق��راءات مطولة ويتم اختيارها بعناية من
الكتاب املقد�س مركزين يف ذلك على العقوبة
ال�شديدة التي ينالها الغري م�ؤمنني ,وهذا بدال
من تو�صيل ر�سالة القبول والفهم» .وقد اكت�شفت
درا�سات �أخ��رى �أن الأ�شخا�ص الذين ُيظهرون
اجتاهات دينية خارجية فيها ُت�ستخدم العقيدة
الدينية كو�سيلة خلدمة الغري متدينني باعتبارهم
معار�ضني ل�ل�أم��ور ال��روح��ي��ةُ ,يظهر ه���ؤالء
الأ�شخا�ص الكثري من التع�صب واالنحيازية
( ,)50وقد تنطبق هذه االكت�شافات على م�شكلة
التحر�ش اجلن�سي التي يقوم بها رجال الكهنوت,
حيث يتخفى الكهنة يف عباءة الدين ليتمكنوا
من الدخول �إلى املجموعات ال�ضعيفة من النا�س
بدافع �أهدافهم ا ُ
مل��دم��رة .وقد اقرتحت درا�سة
�أخرى �أن الأ�شخا�ص الذين ي�ؤمنون �أن قيمهم
املقد�سة تتعر�ض لهجوم من قبل �آخرين يرغبون
يف �إظهار ردود �أفعال عنيفة وتت�سم بالتطرف
(.)51

الآث���ار املرتتبة على ممار�سة الطب
النف�سي
لقد قامت النظريات والأب��ح��اث يف الطب
النف�سي ويف املجاالت املتعلقة بال�صحة النف�سية
يف ال�سنوات القليلة املا�ضية بتحدي الأمناط
ال�سلبية التي يف العقائد الدينية ,و�أدت �إلى ظهور
متيز القدرة امل��زدوج��ة للعقيدة
�أفكار دقيقة ّ

الدينية والتي ب�إمكانها �أن تنتج م�شاكل وحلول
�أو حمن وراح��ة بني َم��ن يعانون من �أمرا�ض
نف�سية �شديدة .من املمكن �أن توجد عالمات تدل
على �شخ�صية دينية ُم�شابهة ل�شخ�صية يانو�س
يف نف�س ال�شخ�ص ,لقد �أثبتت درا�سة قامت على
مر�ضى يعانون من �ضالالت دينية (� )52أن
العقيدة الدينية لبع�ض الأ�شخا�ص متثل م�صدر
أي�ضا ,وهذا ما �أو�ضحه �إحدى
معونة و�إعاقة � ً
املر�ضي الذين يختربون حالة �سلبية من الهالة
الروحية عندما ق��ال« ,تقول الهاالت �سنم�سك
به ونقتله ,وهذا ما ُي�شعرين ب�آالم داخلية ,وقد
حتدثت مع الكاهن عن هذه الهاالت وهو �ساعدين
�أن �أجد ال�شجاعة لأحارب� .إن اهلل يحبني ويعزيني
و�أنا �س�أنت�رص مبعونته على هذه الهاالت».
لكن حتمل الأف��ك��ار املختلفة عن العقيدة
الدينية �أثار مرتتبة هامة للتقييم والعالج.

الت�شخي�ص والتقييم
ت�شري التطورات احلديثة التي قامت يف هذا
ال�ش�أن �إلى االحتياج �إلى املزيد من االهتمام
بالأبعاد الدينية يف عملية التقييم ( ,)40فالبد
من ت�ضمن العقيدة الدينية يف قائمة امل�صادر
املُحتملة التي يمُ كن �أن يعتمد عليها املري�ض يف
تعامله مع مر�ضه وغريها من �ضغوطات احلياة؛
فالبد من �س�ؤال املري�ض عما �إذا كان لديه م�صدر
ديني يمُ كّنه من احل�صول على معونة ليتعامل
مع م�شاكله ,متاما مثلما ُي�س�أل عن م�صادره
الأخ��رى مثل الأ��سرة والعالقات االجتماعية
واملواهب والتمارين .وب�شكل خمتلف ,من الهام
ج ًدا �أن نفح�ص عما �إذا كانت العقيدة الدينية
م�صدر م�شاكل للمري�ض؛ فمن املمكن �أن ي�ساعد
�س�ؤال ب�سيط مثل «هل �أثرت م�شاكلك على حالتك
الروحية �أو العقائدية؟» على فتح باب البحث
يف ال�رصاعات الدينية �أو غريها من امل�شكالت
الدينية.
من الهام ج ًدا يف ق�ضية تقييم امل�شكالت
العقائدية �أن نحدد عما �إذا كانت امل�شكالت
ب�سبب �أع��را���ض نف�سية �أم �أن��ه��ا م�صدر �أويل
لل�ضغوط النف�سية �أم �أنها معقدة� ,إن لهذا التمييز
الأ�سا�سي م�ضمون ه��ام للعالج التابع ,ففي
الكثري من احلاالت يمُ كن �أن نفهم امل�شاكل التي
يف عامل الروحيات مثل الهالو�س وال�ضالالت
الدينية باعتبارها نتيجة مر�ض نف�سي �أويل؛
وتكون العقيدة الدينية يف هذه احلاالت اللغة

التي يعرب من خاللها املر�ض عن نف�سه (.)53
قد ينتج عالج الأمرا�ض النف�سية يف �أ�شخا�ص
يعانون من م�شكالت دينية ثانوية تطورات
عاطفية وروحية ,لكن يف غريها من احلاالت
التي تكون العقيدة الدينية فيها م�صدر �أويل
للمحنة ,قد ال يكفي الرتكيز على املر�ض النف�سي
لإحداث تغيري ُيذكر.وقد نحتاج �إلى عالج ي�شمل
اجلوانب الروحية التي تخاطب الأبعاد الدينية
للم�شكلة وذلك لإحداث تقدم.
أي�ضا �أن ن�ضيف �أن �أتباع نهج
من الهام � ً
ح�سا�س روح ًيا للت�شخي�ص والتقييم يدعو �إلى
تقدير كبري لل�سياق الثقايف للمري�ض؛ ف�سواء كان
أمرا م�ضلال وي�سبب م�شاكل فهذا
االعتقاد الديني � ً
�أمر ال يمُ كن حتديده على �أ�سا�س حمتويات العقيدة
( ,)54وكما �أ�شار ميلر وكيلي ( )55قائلني,
« ُيعترب املرء يف بع�ض املجتمعات الأفريقية
جمنو ًنا �إذا ك��ان ال ي��ؤم��ن �أن �أرواح املوتى
ت�ؤثر على حياة امل��رء ب�شكل ق��وي» ,وبالتايل
ففي بع�ض احل��االت يكون من الالئق بل ومن
ال�رضوري �أن نت�شاور مع �أع�ضاء من الثقافة
الدينية التي ينتمي �إليها املري�ض وذلك لتحديد
ما �إذا كانت جمموعة من املعتقدات الدينية
بالأمر الطبيعي يف هذا ال�سياق ب�صفة خا�صة.
وب�شكل عام ,البد �أن ي�شتمل الت�شخي�ص والتقييم
النف�سي على فهم املعتقدات واملمار�سات والقيم
التي حتدد عامل املري�ض.

العالج

تهتم العقيدة الدينية ب��الأم��ور البالغة
احل�سا�سية والتي تكمن يف �أع��م��اق �شخ�صية
امل��رء ومكر�ساته وقيمه ونظرته للعامل ,وهذا
بالأمر ال�صحيح للأ�شخا�ص الذين يعانون من
�أمرا�ض نف�سية �شديدة .ال مييل املر�ضى �إلى
الدخول يف �أحاديث عن �أكرث اجلوانب عم ًقا يف
�شخ�صياتهم �إال �إذا �أبدى الطبيب النف�سي اهتماما
وتقديرا حلالة املري�ض الدينية .ت�رشح درا�سة
ً
تقارير احلاالت كيف يمُ كن �أن يقدم املمار�سون
هذا النوع من العناية الروحية للمر�ضى بدون
التعليق على احلقيقة الوجودية خلربة املري�ض,
وهذا ما يكمن وراء معرفة و�سلطة خرباء الطب
النف�سي ( ,)56وبهذا املعنى ي�ستطيع الأطباء
النف�سيون االقرتاب من احلالة الدينية للمري�ض
بنف�س الطريقة التي يقرتبون بها من �أبعاد �أخرى
يف احلياة .يقول ريزوتو من منظور املتغريات
النف�سية« ,يكون املحلل النف�سي مدي ًنا للمري�ض

بخربة حتليلية كاملة تكون فيها خرباته الدينية
اخلا�صة م�رشوحة بنف�س طريقة الفح�ص اليقظ
واملُحرتم لغريها من جوانب حياته النف�سية».
لقد �أدل��ى العديد من املمار�سني النف�سيني �أن
املر�ضى يرحبون بهذا النوع من طرق العالج
التكاملية واحل�سا�سة روح ًيا (.)58,59
�إن واحدة من �أكرث الأ�سئلة �أهمية هو عما �إذا
كانت طرق العالج التي بها جانب روحي �أكرث
فاعلية من طرق العناية التقليدية �أو حتى بقدر
فاعليتها؛ لقد قامت العديد من الدرا�سات على هذا
الأمر ,وكانت النتائج الأولى تب�رش باخلري ,فقد
بحثت جمموعة من الدرا�سات يف ت�أثري العالج
الذي ي�شجع املري�ض �أن يلتج�أ �أكرث و�أكرث �إلى
م�صادره الروحية ,وقد �أظهرت طرق العالج التي
بها جانب روحي نتائج �أف�ضل من طرق عالج
م�شابهة وذلك يف عدد من املجموعات والتي
منها مر�ضى من م�سلمي ماليزيا مت ت�شخي�صهم
با�ضطرابات خوف عامة واكتئاب عام ()60؛
ومر�ضى االكتئاب ومر�ضى من �أ�سرتاليا يعانون
من الف�صام ؛ و�سيدات من طائفة قدي�سي اليوم
الأخ�ير ومت ت�شخي�صهم با�ضطرابات الطعام
وحمتجزات بامل�ست�شفى ()62؛ ويهود يعانون
من قلق وجزع حتت الإكلينيكي ()63؛ ومر�ضى
من الواليات املتحدة يعتمدون على الأفيون
ويرف�ضون العالج (.)64ل��ق��د قُدمت درا�سات
تقيمية عن ت�أثري العالج ال��ذي يحتوي على
جانب روح��ي وتهتم بامل�شكالت الدينية بني
املر�ضى يف الواليات املتحدة ,والذين منهم
قدامى املحاربني الذين يعانون من �أعرا�ض
أي�ضا
ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة ( )65و� ً
ن�ساء مت االعتداء عليهن جن�س ًيا ( )66اكت�شافات
ُم�شجعة.

اجتاهات واعدة
وبالرغم من املعرفة التي تلقيناها عن
العالقة بني العقيدة الدينية والأمرا�ض النف�سية
ال�شديدة �إال �أن��ه ت�ستمر الأ�سئلة التي ي�صعب
الإجابة عليها يف التزايد ,وهناك العديد من
املجاالت الواعدة للمزيد من العمل يف هذا املجال
(� ,)67أوال قد ركزت �أغلب الأبحاث واملمار�سات
يف هذا ال�ش�أن على الثقافات الغربية ,وبالتايل
فالبد �أن متتد االكت�شافات التي من هذه القرينة
أي�ضا �إل��ى دول
�إل��ى جمموعات دينية �أخ��رى و� ً
وثقافات �أخرى.ثان ًيا ,هناك احتياج �إلى املزيد
من الدرا�سات التي يمُ كنها م�ساعدة الأطباء
النف�سيني على التمييز بني امل�صادر الدينية

وامل�شاكل الدينية بني املجموعات والثقافات
أي�ضا يف الت�شخي�صات
الدينية وت�ساعدهم � ً
أي�ضا احتياج �إلى �أبحاث
النف�سية .ثالثًا ,هناك � ً
مطولة ب�إمكانها ح��ل التفاعل املع ّقد بني
العقيدة الدينية والأم��را���ض النف�سية ,وب�صفة
خا�صة الطرق التي تمُ كّن الأم��را���ض النف�سية
من �إنتاج م�شكالت دينية ثانوية و�/أو ت�ؤدي
بالنا�س �أن يجدوا عزائهم ودعمهم يف �أميانهم
أي�ضا الطرق التي قد تعمل
مبعتقداتهم الدينية ,و� ً
بها امل�صادر الدينية وامل�شكالت الدينية الأولية
على حت�سني و�/أو زيادة م�سار املر�ض .البد �أن
عرفتها بع�ض الدالئل
تعمل درا�سة التدين والتي ّ
العاملية مثل تكرار ال�صالة �أو التعلق الديني
على �إف�ساح الطريق لدرا�سة املزيد من الأ�شكال
خلا�صة بتعبريات التدين بني الأ�شخا�ص الذين
ي�صارعون م��ع �أ�شكال معينة م��ن الأمرا�ض
النف�سية ,مثال متى يمُ كن �أن ت�أخذ الأحاديث
دورا دفاع ًيا �ضد املر�ض النف�سي؟ وعلى
الدينية ً
النقي�ض من ذلك ,متى يمُ كن �أن ت�شجع الأحاديث
الدينية على ظهور م�شاكل نف�سية �شديدة؟ وهل
يوجد يف ال�ضالالت والهالو�س الدينية والغري
دينية جمموعة خمتلفة من النتائج والعوامل
امل�سببة؟ راب ًعا ,هناك احتياج �إلى املزيد من
الدرا�سات للإجابة على الأ�سئلة املفتاحيه عن
ال ُبعد الديني للعناية النف�سية؛ فهل تزيد و�سائل
العالج التي بها جانب روحي من ت�أثري و�سائل
العالج النف�سية التقليدية؟ و�أيه ت�أثري يمُ كن �أن
يرتكه الت�شابه �أو عدم الت�شابه بني معتقدات
املري�ض ومعتقدات الطبيب عن و�سائل العالج
ونتائجها؟ وما هو ت�أثري العالج النف�سي على
امل�شاكل الدينية التي يعاين منها املري�ض
خام�سا,
ومعتقداته وممار�ساته وخ�برات��ه؟
ً
وللنهو�ض بهذا املجال من العمل ,الب��د من
تطوير واختبار وحتقيق مناذج فعالة للتدريب
أخريا ,وبالرغم من �أنه ال تزال
النف�سي (ً � .)68,69
النظريات والأب��ح��اث واملمار�سات يف جمال
العالقة بني العقيدة الدينية والأمرا�ض النف�سية
ال�شديدة يف مراحلها الأول��ى� ,إال �أنه يت�ضح �أن
امتيازات العناية النف�سية �ست�شتمل على خلق
عالقة احرتام وتعاون بني الطب النف�سي وقادة
و�أع�ضاء املجتمعات الدينية.
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تعليقات

Religiosity, a personali
within psychiatry

التدين هو سمة شخصية ال يستهان بها في الطب النفسي
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املنف�صلة واملركبة والتي فيها يقوم النا�س
1,2
 HERMAN M. VAN PRAAGبت�شكيل معنى حلياتهم ,فقد يعني ذلك �أن يكون
University of Groningen, Utrecht, Maastricht, The
 Netherlands; Albert Einstein College of Medicine,املرء قوى يف احلياة بينما يعاين من مر�ض
 New York, NY, USAنف�سي (�أو ال) �أن يقرر �أن يقوم ي�أمرا حمد ًدا (مثل
العودة �إلى العمل) �أو �أن يقبل احلقوق الأ�سا�سية
andودرابال�سكي
Lomaxبيالك
قدم كِ ال من
 aلقد
Pargament
provide
نظرة بينما يواجه ظلم .لكن من املمكن �أن ي�شري
cogent,كما جاء
مفهوم التعايف
ووق��ورة على
ofعامة
succinct
account
� lucid,أم��ر ا�ستعادة القوة �إل��ى ا�ستعادة خربة كبرية
the
interface
between
psychiatry
 andاحلركة التي قادها امل�ستهلكون ,وقد دونا
يف
 religion.يف ملكية وت�أليف الأفكار الذاتية وامل�شاعر
However, they do not make
ؤالء
�
ه
�صحة
أن
�
كيف
أك��دت
�
احلركة
�ذه
�
ه
�أن
 a clear distinction between religiosityوالأحداث ,وبالتايل تنطوي القوة على خلق قيم
religion.بالأمر
دائما ما تكون
احلاالت
thisأ�شخا�ص
ال
Iً do,
بهذه and
consider
 andمرنة ومرتابطة عن معنى الأح��داث والتي من
وهذاtoبالتوازي
one,وال�شخ�صي
املو�ضوعي
واملراوغbe ,
an important
theo pointاملمكن �أن يدركها الآخرون .من املمكن �إيجاد
retically
as
well
as
practically.
مع الدرا�سات التجريبية التي تقرتح �أن التعايف �أهمية القوة وا�ستقاللها عن النواحي الأخرى
I define
religiosity
as affinity
the
أ�شخا�ص
ا�ستثنائ ًيا ل
كونه �أمرا
�forأكرث من
قاعدة
 religiousللمر�ض والظلم االجتماعي يف العديد من
root-idea. That idea entails
apartلأهمية
 fromب ��أن ا
�theج��ادال
الف�صام ,و ُي�
يعانون من
 that,االعتبارات ال�شخ�صية املفرو�ضة (.)3,4
world perceptible
ourالكايف
senses,لأمر
anotherال تكون با
لل�صحة قد
املو�ضوعية
with
world
exists,
ت�رشح هذه الأبحاث كيف �أن التعايف قد
a
supra-natural
world.
Men
of
faith
بتقوية
يناديا
وبالتايل
العلمية,
للدرا�سات
قادرا على
يحتوى على كيفية �أن ي�صبح املرء ً
feel
the
urge
to
reach
out
for
that
تعريف جاهز للعمل لأك�ثر ج��وان��ب التعايف �إيجاد طريقة ي�رشح بها ما هو �صحيح يف حياته
metaphysical world. They want to
خ�صو�صية.
 provide life with a vertical dimension,وما هو غري �صحيح ,وما هي الأمور التي يحزن
القوة
ق�ضايا
�ن
�
م
جتعل
�ة
�
ؤي
�
�ر
�
ال
�ذه
�Godإنofه� are receptive to the conceptعليها وتلك التي يتمناها وما عليه فعله فيما
knowحركة
من قلب
أفكار قريبة
experienالذاتية �والكفاءة
feelings,
thoughts,
 andيخ�ص ذلك ,وكل هذا ب�أ�سلوب منفتح ومفهوم
ces
that
are
linked
with
that
concept.
امل�ستهلك وتنتهي بو�صف اجلهود الالزمة لعمل للآخرين .يجد من يقر�أ هذه االعتبارات الأولية
“Thinking
يعمل —
a term
bor”upwardsالأمور وما
على تقييم هذه
ا�ستطالع
قادرا
يرتبط ال�شخ�صية والتى يديل بها راوي �أ�صبح
ً
rowed from de Ryk (1) — is no gratuitous
gainsمنItنظم.
بها
 business. It leads to something.على التحدث ب�أ�صالة محُ كمة ال تنق�ص من الأمل
� oneأو تقل�ص من الأعرا�ض �أو جودة احلياة ,ويكون
 accessعلى
�سرنكز هنا
��world.دف ه��ذه امل��ق�
 Aوك��ه
�ال��ةto a
metaphysical
the horizon,
 worldال�شخ�ص ال��ذي يتعافى ال يقر�أ من �سيناريو
 beyondبدايات
و�سندخل يف
worldيف aالف�صام,
 comالقوة�أم��ر
pletely
irrational,
impervious
to
rational,
تعريفاتها ودورها يف التعايف واملقايي�س .يبدو ما �أو ُي�صادق على اعتقاد معني ,بل يكون هو
analysis. That world does not
 logicalامل�ؤلف الذي يتعافى مبعنى �شخ�صي ,وذلك لأنه
هام ج ًدا لندر�سه ,فهي فكرة تربط
�أن �أمر القوة
remain empty. Humans
cannot easily
 manageيقدم يف كتاباته معاين مقبولة و�صحيحة عن
لل�صحة بنظام
خمتلفة
مو�ضوعية
غري
جماالت
a vacuum. They tend to fill
it up.
 Inالأزمات التي يقابلها يف العامل بغ�ض النظر عن
خلف
الن�شطة
 fallingمن
إليه كواحد
يمُ كن
case
القوة of a
silence
النظرin �a
conversaالتعايف with
حركة;words
in case
حركةof a view
on a
 tion,مدى �صعوبة �أن يكون يف هذا العامل.
لي�ست فقط
امل�ستهلك� .إن
metaphysical
universe,
with
undetermin�إذا كان التعايف يت�ضمن ا�ستعادة الإح�سا�س
أي�ضا
رد فعل جتاه املمار�سات الدقيقة بل �أنها
ً �forces
influencing one’s personal life
 ableبالقوة ,فبالتايل يبدو �أن فهم جذور هذه الظاهرة
ؤكد
�
ت
والتي
ofا�ستجابة للكثري
العلميةas well as
النماذج that
communityمنof the
 whichبالأمر الالزم ,فيناق�ش بيالك ودرابال�سكي ت�أثري
اجتماعية
قوات
كح�صيلة
النتائج
على
one
تفاعل is
part. The
forces
imagined
 toالو�صمة على القوة وما يتعلق بها من الكفاءة
operate
in
this
metaphysical
universe
وبيولوجية كبرية ,و تهمل ال��دور ال��ذي يقوم
In � that
 mayالذاتية .هناك الكثري ج ًدا من الدالئل التي ت�ؤيد
remainإدراكهم
vague,ي�شكلون �
 unformed.بينما
أ�شخا�ص ذاتيني
به
case
I
speak
of
spirituality.
Alternatively,
اخلا�ص مبا يحدث يف حياتهم ( .)1تعمل حركة ذل��ك ,لكن يكمن اخلطر هنا يف �أن ُيفهم قلة
forces fancied are brought together
 theالقوة ب�أنه بال�رضورة خط�أ �أو اعتقاد خاطئ� .إن
�one,أكيد
omnipresent,على ت
أهدافها الأ�سا�سية
التعايف ك�أحد �
in
omnipotent,
all embracingالقوة ,كما جاءت يف احلديث عنها يف ال�سياق
mythical
God.ل called
�سلبية تتقابل فيها
being,أماكن
أ�شخا�ص لي�سوا �
�أن ا
دائما ما تكون ت�أملية
أنهمthat
case,
speak of religiosity.
 Inالوا�سع للخربات الب�رشيةً ,
عمالء
والبيولوجية I,بل �
القوى االجتماعية
conception, that effigy, that
Thatالتي وجم�سمة وتت�صف بالذاتية امل�شرتكة ( ,)5ولي�ست
يعملون على تف�سري خرباتهم وتلعب املعاين
ا�ستنتاجا يعمله املرء عن ذاته؛ ف�أن يكون
 likeness of God acquires a variety ofجمرد
ً
(.)2
ي�ستخل�صونها دورا �أ�سا�سيا يف النتائج
 functions. In the first ً place, it is aامل��رء ق��وة هو نتاج �إدراك وخ�برات �أ�سا�سية
�سياق التعايف
تطوير ofالقوة يف
creaيتطلب �أمر;symbol
a symbol
unlimited
يح�صل عليها يف م��راح��ل ج�سدية عن�رصية
من الأم��را���ض النف�سية جمموعة من الأن�شطة
1

2
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يمُ كن �أن يدركها الآخ��رون وي�شاركوا فيها .يف
حقيقة الأمر لقد �أثبتت الأبحاث التجريبية على
نحو نظامي �أن الكثريين من الذين يعانون من
الف�صام ي�صارعون ليعملوا من �أنف�سهم قوة يف
أي�ضا يحاولون �أن يخلقوا من
مناذج جتريبية و� ً
�أنف�سهم اعتبارات محُ كمة كقوة عرب حياتهم
(.)9-6
�إن لهذه الر�ؤية ال�شاملة للقوة مت�ضمنات
هامة الحتياجات ال��درا���س��ات العلمية التي
تفح�ص يف �أمر التعايف ,ومن هذه املت�ضمنات
�أنها ت�ؤكد وتو�ضح بع�ض الأم��ور التي بد�أها
بيالك ودرابال�سكي ,فبفهم املتطلبات الذاتية
امل�شرتكة خلربة القوة ,يمُ كننا �أن نرى �أن �رشعية
االعتبارات ال�شخ�صية لل�صحة تعتمد على ما �إذا
كان من املمكن �أن يفهمها ويقبلها الآخرون,
ال يعني هذا القول ب�أنه يوجد ردود �صحيحة
و�أخرى خط�أ بطريقة مو�ضوعية ,مثال قد تقبل
�أو ترف�ض االعتبارات املعربة للأمور التي تهدد
ال�صحة النموذج الطبي بينما ال تزال بالأمر
املفهوم للآخرين� ,إن الأم��ر هو �أنه لي�ست كل
اعتبارات حتديات احلياة لها معنى ُيفهم ,وقد
نقرتح �أن هذا يرتك املجال للحاجة �إلى املقيا�س
ال��ذي يعمل بيالك ودرابال�سكي على تطويره,
كمي على
و� ً
أي�ضا حاجة �إل��ى �إج���راءات تقييم ّ
ترابط ومالئمة �أنواع الأحا�سي�س التي ي�شكلها
امل��رء من املر�ض النف�سي بينما يتعافى ,من
الأمثلة على هذا البديل الالزم هو �أعمال حالية
تقرتح �أن التعقيد والرتابط للق�ص�ص ال�شخ�صية
ل�شخ�ص ما يعاين من الف�صام هي �أم��ور تنب�أ
أي�ضا قد يخفف
عن النجاح يف برنامج العمل و� ً
من ت�أثري املر�ض وذلك يف الأداء االجتماعي
والع�صبي (.)10
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عن اخلربات الفردية ومنهجيتها املفتاحيه – �أي
مراقبتها املتوغلة يف الأمر–التي ت�سمح با�شرتاك
طويل الأم���د م��ع جمموعات ثقافية ,وت�سهل
أي�ضا �إدراك كيف يمُ كن �أن ت�ؤثر العقيدة الدينية
� ً
وال�صحة النف�سية على كل منهما مع مرور الوقت
( .)1وما هو �أكرث من ذلك هو �أنها ت�سمح بفهم
الطريقة الثقافية التي تتكون بها بع�ض املفاهيم
مثل العقيدة الدينية واجلوانب الروحية والتعاون
واملعتقد الديني واملر�ض النف�سي .يحتاج العمل
امل�ستقبلي يف جمال العقيدة الدينية وال�صحة
النف�سية �إلى تخزين كل معاين امل�صطلحات ,مثل
العقيدة الدينية واجلوانب الروحية وال�صحية,
وذلك بدال من فر�ض مفاهيم مهنية .قد تنت�رش
املعلومات امل�أخوذة من الأبحاث العملية التي
يقوم بها علم الإن�سان عن طريق جعل موازين
القيا�س املتوفرة لدينا حال ًيا بالأمر احل�سا�س
من الناحية الثقافية.
لقد قامت يف غالب الأم���ر املحا�رضات
املتوافرة حال ًيا عن العقيدة الدينية وال�صحة
النف�سية بالرتكيز على العقيدة بدال من اخلربة,
لكن مل يوافق العلماء بعلم الإن�سان على فكرة
االعتقاد ,خا�صة عند مناق�شة القناعات الدينية
()2؛ فهو �أمر جديل ما �إذا كانت فكرة االعتقاد
التي ُت�ستخدم يف الكنائ�س الربوت�ستانتية
امل�سيحية تنطبق وب�سهولة على جمموعات �أخرى
أي�ضا �أن تعريف العالقة
من الأديان والطوائف ,و� ً
بني االعتقاد واملعرفة والأميان بالأمر الغام�ض
يف املحا�رضات املتاحة لدينا حال ًيا.
ت�شتمل اخل�ب�رة ع��ل��ى كِ �ل�ا م��ن العوامل
املعرفية والوجدانية؛ فت�أكيد العوامل املعرفية
على التاريخ قد �أغفل ال��دور الهام الذي تقوم
به العوامل الوجدانية يف احلفاظ على املعتقد.

لقد ت�صور فريث ( )3املعتقدات الدينية ب�أنها
جمموعة من الأفكار املتحدة م ًعا بدافع �سبب
ما� ,إال �أنها محُ كمة بقناعات حقيقية – �أي �أنها
حتمل معنى فيما يخ�ص احلقيقة ,وي�شري �إلى
�أننا ن�ستطيع �أن منيز عنا�رص املعرفة والعاطفة
والأن�شطة االختيارية التي ت�ؤثر على املعتقد.
�إن عن�رص العاطفة هو الذي يعطي لأى نوع من
طعما
اخل�برات �أ�سا�س االعتقاد بل ويقدم لها ً
قو ًيا باحلقيقة.
وبينما �أين �أت��ف��ق م��ع تاكيد باراجمنت
ولوماك�س (ال��ل��ذان ا�ست�شهدا ب�أقاويل جريتز
وه��و ع��امل متخ�ص�ص يف العلوم الإن�سانية)
م�صدرا ملعنى احلياة
ب�أن العقيدة الدينية تقدم
ً
للم�ؤمنني� ,إال �أن علم الإن�سان االجتماعي ميتد
�إلى ما بعد املعتقدات ال�شخ�صية ويقدم ر�ؤية
�أو�سع ,وذلك عن طريق النظر �إلى الطرق التي
تتكون منها القوة و ُيحدث الت�سل�سل الهرمي
أي�ضا الطرق التي
الديني قناعات خا�صة و� ً
تت�صارع بها هذه القناعات على يد الف�صائل
املختلفة يف املجتمعات.
لقد �أدرك العلماء املخت�صون بعلم الإن�سان
منذ وقت طويل �أهمية بع�ض اخل�برات الدينية
املعينة يف احل��ف��اظ على رفاهية الإن�سان,
أي�ضا ال��دور ال��ذي تلعبه الطقو�س يف �إحداث
و� ً
هذه اخل�برات .هناك ث��روة معلوماتية خا�صة
بعلم الإن�سان والتي تدر�س الدور الذي تقوم به
الطقو�س يف ال�صحة النف�سية ,لكن مل يخترب بعد
العمل العلمي ت�أثري بع�ض الطقو�س على ال�صحة
النف�سية ,فمثال وبالرغم من حقيقة �أن الكثري من
املحا�رضات احلالية تركز على امل�سيحية� ,إال
�أنه يوجد نق�ص �شديد يف الأعمال التي تدر�س
الطقو�س امل�سيحية مثل املعمودية وطق�س الع�شاء
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عن نهج باراجمنت ولوماك�س ,مع الرتكيز على
Several of the areas mentioned in
املزيد من الأحاديث عن م�ستقبل الأبحاث يف
the review (e.g., meaning, violence,
وال�صحة النف�سية.
العقيدة الدينية
جمال
)and conflict
have attracted
considerاملذكورة
العديد من اجلوانب
As anلقد �أث��ارت
able anthropological
attention.
anthropologist,
I agree
that the findوالعنف
معنى للحياة
اال�ستعرا�ض (مثل
يف
علم
وال����صراع��ات) اهتماما
ً
كبريا من جانب 34
الإن�سان ,ولكوين عاملًا بعلوم الإن�سان� ,أوافق
على �أن االكت�شافات املذكورة حتتاج �إل��ى �أن
متتد �إلى غريها من املجموعات الدينية الأخرى
فدائما ما
أي�ضا �إلى ثقافات ودول خمتلفة.
و� ً
ً
تظهر العوامل الدينية يف �إطارات ثقافية ,مثال
قد تختلف خ�برة احلياة الإ�سالمية عنها يف
الدول التي تتميز بثقافات خمتلفة ,وقد يختلف
الرتتيب اجلن�سي والتنظيم ال�سيا�سي بني دولتني
�أ�سالميتني ,وذلك ب�سبب خربة ال�ضغوط التي قد
تتعر�ض لها الدول ,ولهذا الأمر ت�أثريات نظرية
و�إكلينيكية.
يمُ كن �أن ي�ساهم علم الإن�سان بالكثري يف هذا
اجلدل ,مع ت�أكيده على املوا�صفات الأكرث عم ًقا
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data examining the role of rituals in
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البيولوجية.
 workوالقيود
hasالثقافية
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existing
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 ofت�ؤكد املحا�رضات التي يف علم الإن�سان �أن
specific rituals. For instance, despite
وعاطفية
مفاهيم الرفاهية ت�شمل �أبعاد ج�سدية
the fact that much of the contemporary

وروح��ي��ة ,وبطريقة مماثلة ,دائ� ً�م��ا ما يعك�س

ال�شفاء �إع��ادة ت�أ�سي�س عالقة منا�سبة مع ما
ت�سميه املجتمعات بالت�سامى عن طريق تعدد
الطقو�س ,وكما �أ�شار تورنري ( ,)7وهو عامل بعلوم
الإن�سان االجتماعية ويعمل بني الندميبو (,)7
�أن ال�شفاء ُي�صلح الن�سيج االجتماعي كما ُي�صلح
اجل�سد والعقل والروح للذين يت�أملون ,وبالتايل
فت�أثري العقيدة الدينية /اجلانب الروحي على
ال�صحة النف�سية البد �أن ي�شتمل على مقايي�س
التوافق االجتماعي والتكامل االجتماعي.
أخ�يرا وفيما يخ�ص و�سائل العالج ,يوجد
� ً
يف الوقت احلايل عدد متزايد من املحا�رضات
أي�ضا عن فوائد
عن الطب النف�سي الثقايف و� ً
التطابق بني املري�ض والأخ�صائي املعالج (.)8
ت�رشح هذه املحا�رضة �أن يف بع�ض الأحيان
يعمل التطابق الثقايف على تعزيز فاعلية
العالج النف�سي� ,إال �أن بع�ض العوامل الأخرى
مثل اجلن�س والطبقة االجتماعية تكون بالأمر
امل�ساوي الأهمية يف حتديد النتائج .من املمكن
�أن متتد هذه االكت�شافات لت�صل �إلى الأبحاث يف
أي�ضا
و�سائل العالج التي بها جانب روحي ,و� ً
يف النظر �إلى الطرق التي فيها قد يعمل التطابق
الديني على تعزيز النتائج �أو �إختزالها.
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يقدم لنا باراجمنت ولوماك�س ا�ستعرا�ضا
ووا�ضحا عن الطريقة التي ت�ؤثر بها
�شامال
ً
العقيدة الدينية على الأعرا�ض والنتائج لدى
املر�ضى الذين يعانون من ا�ضطرابات نف�سية,
يف كِ ال من جوانبها ال�سلبية والإيجابية .يقوم
هذا العمل يف غالب الأمر على البحث الهام الذي
قام به باراجمنت وزمالءه عن العقيدة الدينية
والتعاون الذي ي�ؤدي �إلى «وجود معنى للحياة»,
ويقرتحون �أن الكثري من املر�ضى ي�ستخدمون
38
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أي�ضا كنموذج
العقيدة الدينية كطريقة للتعاون و� ً
ي�رشح ا�ضطراباتهم ( ,)1وقد يكون لهذا الأمر
نتائج ايجابية (مثل قول املري�ض�« ,إين �أعتقد
�أن هذا املر�ض الذي �أعاين منه هو عقاب من اهلل
على خطاياي ,فهو يف�رس الأمور التي حدثت معي
وبالتايل فهو لي�س بالأمر الظامل»)� ,أو نتائج
�سلبية (مثل قول املري�ض« ,لطاملا كنت �أ�صلي,
مري�ضا وهذا لأين ال �أثق مبا يكفي
�إال �أين ال �أزل
ً
يف قوة اهلل ال�شفائية ,ف�أنا �إن�سان �سيء») (.)2
يمُ كن التعبري عن اجلوانب ال�سلبية للعقيدة
الدينية عن طريق «ال�رصاعات الدينية» ,وهو
مفهوم معقد للكثري من الأطباء الإكلينيكيني؛
فقد يكون ال�رصاع الديني داخ��ل ال�شخ�ص �أو
يتعلق وي�شمل العالقات بني الأ�شخا�ص �أو /و
مرتبطً ا بالكيفية التي يرى بها املرء اهلل� .إن

حقيقة �أن ال�رصاعات الدينية قد تكون �سبب �أو
نتيجة الأمرا�ض النف�سية (�أو كالهما) بالأمر
الالزم اعتباره �أثناء تقييم هذه الظاهرة.
ينبغي �أن ت�ساعد الوثيقة ال��ت��ي قدمها
براجمنت ولوماك�س الأطباء الإكلينيكيني يف
الف�صل بني الطرق العديدة التي ُت�ستخدم فيها
العقيدة الدينية ,وهم :كم�صدر يمُ كّن املري�ض من
أي�ضا كم�صدر يجلب راحة
التعاون مع املر�ض و� ً
نف�سية (مثل �أن يهدئ من القلق) �أو معنى للحياة,
أي�ضا كو�سيلة لتنظيم ال��ذات وكعمل
وكذلك � ً
اجتماعي �أف�ضل ,والبد �أن يكون لدى الأطباء
الإكلينيكيني معرفة جيدة بهذه املفاهيم قبل
جزءا
�أداء تقييمات روحية والتي البد �أن تكون ً
من التقييم النف�سي الروتيني ( ,)3لكن �سيكت�شف
الطبيب النف�سي �أن �أك�ثر من جانب واح��د من

اجلوانب املذكورة ب�أعلى غال ًبا ما يتواجد يف �أي
مري�ض ويف وقت معني ( ,)3مثال قد يظهر على
مري�ض الف�صام �ضالالت لها عالقة مبحتويات
دينية (مثل قول �أحدهم�« ,إن ال�شيطان يتحدث
يل  )»...بينما ي�ستطيع هذا املري�ض يف نف�س
�إ ّ
الوقت �أن يهدئ من قلقه ب�أن ي�صلي �إلى اهلل .من
الهام ج ًدا �أن ندرك �أن عر�ض الأ�سئلة يمُ كن �أن
ي�ستخدم يف تقييم كامل ويف كل جوانب تدين
املري�ض (.)3,4
وبعد �أن انتهت عملية التقييم الروحي ,كيف
يمُ كن �أن نبد�أ؟ البد �أول كل �شيء من خماطبة
املوا�ضيع التي تظهر وه��ذا كجزء من العالج
املدعم ,وذلك بتعزيز �أ�شكال التعاون
النف�سي
ِّ
االيجابية والتعامل مع �أ�شكالها ال�سلبية (مثل
ال�رصاعات الروحية) .لكن يف بع�ض احلاالت
ق��د ت�صبح الأم���ور �أك�ثر تعقي ًدا وه��ذا بح�سب
ال�سياق الثقايف الذي ُيقدم فيه العالج .عندما
ال يتوافر �أطباء نف�سيني يف بع�ض املناطق,
�سيحاول امل��ع��اجل��ون التقليديون م�ساعدة
مري�ض اال�ضطرابات النف�سية بطريقة «الرعاية
املتكاملة» والتي ت�شتمل على كِ ال من ال�شفاء
الروحي والكثري من التقنيات العلمانية (والتي
بها بع�ض النجاح) ,وبطريقة ُمعاك�سة يعمل
الأط��ب��اء النف�سيني من منطلق الرجل العادي
يف �أغلب الدول الأوروبية.وبالتايل فقد ُتعترب
املوا�ضيع التي تظهر يف التقييم الروحي ب�أنها
تتعلق برجل دين و�/أو مبمثلني دينيني .يوجد
يف منت�صف الطريق بني هاذين الدورين �أماكن
تكون فيها الأمور ملتفة حول بع�ضها البع�ض؛
مثال يف الواليات املتحدة ي�صلي بع�ض الأطباء
الإكلينيكيني مع مر�ضاهم ,وهذا دور ال ُيقبل يف
�أغلب �أماكن الرعاية النف�سية يف �أوروبا.
يرتبط �أي�ضا مدى تعقيد هذا املجال بوجود
«املنطقة الرمادية» والتي تتمركز يف الكثري من

الأحيان يف حميط معاجلة اال�ضطرابات العقلية,
حيث قد ُتعترب بع�ض املواد التي تكون بداخل
النف�س �إما «�أم��ور الهوتية» �أو و�سيلة معرفية
جتيز التدخالت النف�سية� ,أو كِ ال من ال�سابق ذكره
(مثل ,ال�شعور بالذنب الذي قد ت�شعر به املر�أة بعد
�إجراءها عملية �إجها�ض ,وهو الأمر الذي �أ�سا�سه
االعتبارات الدينية).
فما الذي يتوجب علينا فعله؟ من ناحية,
البد �أن يالءم الأطباء النف�سيون ممار�ساتهم على
ما يطلبه املجتمع منهم ,ومن ناحية �أخرى,
هناك �سياقات تكون فيها «الرعاية املحلية»
غري متفقة مع و�سائل العالج التقليدية الفعالة
(مثل العقاقري امل�ضادة للذهان لعالج �أعرا�ض
الذهان) .يف بع�ض املناطق يقوم املري�ض �أوال
با�ست�شارة املمار�س العام املحلي وبعد ذلك
يتوجه �إلى املزيد من العقاقري التقليدية وذلك
عندما يكت�شف �أن الأول ال ُيحدث �أيه تقدم (,)5
ففي مثل هذه احلاالت من الأف�ضل �أال ُيناف�س
الأطباء الإكلينيكيني مثل هذه االجتاهات بل
يجدوا و�سائل لتطبيق من��اذج خمتلفة ب�شكل
تكميلي ( ,)6قد يكون هذا الأمر خمي ًبا للآمال
عند التفكري يف الوقت وامل��ال ال��ذي قد ُيفقد
يف �سل�سلة اخل��ط��وات ه��ذه ,لكن ال يوجد يف
حقيقة الأم��ر خيارات �أخ��رى ,ف�سيبحث النا�س
املرت�سخني بقوة يف ثقافة ت�شتمل على مناذج
دينية ت�ستطيع �أن تف�سرّ اال�ضطرابات التي يعانوا
منها على طرق الرعاية التقليدية قبل �أن يجربوا
الطب النف�سي التقليدي� .إن دور الأطباء النف�سني
هو �أن ي�أخذوا ال�سياق الثقايف الذي ملر�ضاهم
يف احل�سبان ,وهذا قد يت�ضمن عالقة تعاون مع
�أفراد من جمتمعات دينية ,وهذا �إذا لزم الأمر.
ويف ختام الأمر ,نحب �أن ن�ؤكد على النقاط
التالية -1 :البد �أن تكون التقييمات الروحية
جزءا من البحث يف ال�سياق الثقايف لأيه مري�ض
ً

يطلب م�شورة الطب النف�سي ,وه��ذا بح�سب ما
تو�صي به اجلمعية العاملية للطب النف�سي ()7؛
أمورا
ُ -2يحتمل �أن ُتظهر التقييمات الروحية � ً
نف�سية واجتماعية يكون لها عالقة بالعالج؛ -3
قد تكون لهذه الأمور �أثارها الذي يرتتب عليه
عالج نف�سي وعقلي واجتماعي ,ويعتمد هذا على
�صفات املري�ض وال�سياق النف�سي واالجتماعي
املحلي.
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mentally
disturbed
This hisالتدين وال�صحة
people.العالقة بني
وبالرغم من �أن
torical understanding would be very
بالأمر املعروف� ,إال �أن �إدراك الآلية كان بالأمر
املثري لالهتمام� .إن �إدراك «العوامل الن�شطة»
للتدين هو �أمر هام لدى الأطباء الإكلينيكيني,
40

املجلة العاملية للطب النفسي

وه��ذا لأن��ه��م ق��د ُي�ساعدوا يف تطوير مناهج
وقاية وع�لاج ج��دي��دة ,لقد �أكت�شف ا�ستطالع
عن �أربعة و�سائط نف�سية ًمقرتحة (املمار�سات
ال�صحية والدعم االجتماعي وامل�صادر النف�سية
واملكونات العقيدية) �أن الدليل التجريبي �أمر
«خمتلط ومت�ضارب» ( ,)3ويناق�ش باراجمنت
ولوماك�س بع�ض الآليات التي ُتب�شرّ باخلري؛
ي�شجع اجلانب
فقد يكون
مثمرا �أن ندر�س كيف ّ
ً
الروحي على تطوير العوامل «ال�سالوتوجينية»
�أكرث من انخفا�ض «العوامل امل�سببة للمر�ض».
أي�ضا �أن ينفع الرتكيز على الآليات
من املمكن � ً
اخل��ا���ص��ة ب��اجل��ان��ب ال��روح��ي وال��ت��ي ال تكون
موجودة يف �سياقات علمانية� .إن الدرا�سات
الكمية م�صدر هام بالرغم من �أنه بالأمر املهمل
ج ًدا فيما يخ�ص االفرتا�ضات اجلديدة للو�سائط.
يحتاج �إدراك اجلانب املُظلم للعقيدة الدينية
الكثري من الأبحاث ,وينطبق هذا الأم��ر ب�صفة
خا�صة على العنف الديني ,فيبدو �أن العقيدة
الدينية قد تكون داللة ووكيل ل�شبكة �أو�سع من
اخل�صائ�ص االجتماعية والثقافية ,وهذا �أكرث من
كونها �سب ًبا للعنف بني املجموعات .من املمكن
�أن ن��درك ب�شكل �أف�ضل العديد من ال�رصاعات
التي ُعرف عنها ب�أنها �رصاعات دينية بكونها
جمرد �رصاعات بها م�صادر اقت�صادية وعرقية
�أو غريها من امل�صادر ال�شائعة عامل ًيا ( .)4قد
تكون العقيدة الدينية �أو لطاملا كانت ُت�ستخدم
كمربر للعنف ,وه��ذا مثل غريها من الأفكار
القوية مثل العلوم وال�صحة والعدالة االجتماعية
واحلرية.
وبالإ�ضافة �إلى الق�ضية الهامة واخلا�صة
مبتى تكون م�شكلة التدين �أول��ي��ة �أو ثانوية
لال�ضطرابات النف�سية ,من الهام ج ًدا �أن يتطور
التمييز بني اخلربات الروحية ال�صحية التي ت�شبه
الأعرا�ض النف�سية واال�ضطرابات النف�سية التي
بها مكونات دينية (� ,)5إن هذا الأمر �رضوري
وال يزال مل ُيدر�س بعد.
وبالإ�ضافة �إل��ى درا���س��ة العالج ال��ذي به
جانب روحي ,كما �أكد على �أهميته باراجمنت
ولوماك�س� ,إننا يف حاجة �إلى فهم �أف�ضل لآلية
ونتائج العالج ال��ذي به جانب ديني .ي�سعى
املاليني من النا�س الذين يعانون من ا�ضطرابات
نف�سية حول العامل �إلى طلب معونة العالج الذي
به جانب روحي وحده �أو ب�إ�ضافته �إلى العالج

النف�سي (� .)6إح��دى الأمثلة الهامة على ذلك
وال��ذي ي�ستحق املزيد من الدرا�سات العميقة
ه��و ال��ع�لاج ال��دي��ن��ي/ال��روح��ي مل��واج��ه �إ�ساءة
ا�ستخدام عقاقري ما؛ قد ي�ساعدنا هذا النوع من
الدرا�سة على تو�ضيح �أيه ممار�سات تكون �ضارة
(وبالتايل ينبغي جتنبها) و�أيه منها قد يكون
ؤثرا (وبالتايل البد من درا�ستها وا�ستخدامها).
م� ً
بالإ�ضافة �إل��ى �أن الدرا�سات التي قامت
على طرق العالج التي بها جانب روحي �أظهرت
نتائج �أف�ضل باملقارنة بطرق العالج التقليدية,
�إال �أن هناك درا�سات �أخ��رى وجدت م�ستويات
ُم�شابهه من الفاعلية بني كِ ال من طرق العالج,
وه��ذا ما �أ�ستعر�ضه براجمنت ولوماك�س (,)7
لكن قد ُتزيد طرق العالج التي بها جانب روحي
قبول املر�ضى املتدينني لطرق العالج النف�سية,
وقد ت�ستفيد بع�ض ملفات املر�ضى اخلا�صة من
أي�ضا �أن
هذه املناهج املُدجمة .وجدير بالذكر � ً
الأطباء الإكلينيكيني الغري متدينني ي�ستطيعوا
�أن يقدموا وبطريقة جيدة طرق العالج التي بها
جانب روحي ,وهذا بح�سب بع�ض الدالئل (.)8
ويف النهاية ,يتميز ا�ستعرا�ض براجمنت
ولوماك�س ب�إمكانيته على �إثارة انتباه الكثري
من جمهور املر�ضى النف�سيني لبع�ض اجلوانب
الهامة للعقيدة الدينية والتي ترتبط باملمار�سات
الإكلينيكية .م��ن املمكن �أن ن�صل لبع�ض
اال�ستنتاجات على �أ�س�س الدالئل املتوفرة لدينا,
والتي هي -1 :هناك عالقة هامة ومتكررة بني
التدين وال�صحة النف�سية؛  -2و�أن هذه العالقة
أي�ضا روابط
دائما ما تكون ايجابية ,لكن هناك � ً
ً
�ضارة؛  -3هناك احتياج �إلى االهتمام باحلالة
الروحية للمري�ض وذلك لنتمكن من تقدمي عناية
�إكلينيكية منا�سبة وكفء من الناحية الثقافية.
وعلى هذه الأ�س�س ,يوجد لدي املجتمعات
النف�سية بع�ض التحديات التعليمية والبحثية؛
فمن ناحية ال��ر�ؤي��ة التعليمية من الالئق �أن
جنعل الأطباء النف�سيني يدركون حجم املعرفة
املتاحة يف ه��ذا املجال .وم��ن ناحية الر�ؤية
البحثية ,هناك احتياج �إلى  -1مد الدرا�سة �إلى
تنوعا؛  -2و�أن
قواعد ثقافية وجغرافية �أكرث
ً
تقوم بع�ض الدرا�سات على قطاع من املر�ضى
النف�سيني؛  -3ودرا���س��ة ت��أث�ير ط��رق العالج
الروحية وط��رق العالج التي بها جانب روح؛
 -4ودرا�سة الآليات التي تتمكن عن طريقها
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 من الصراع وحتى االتفاق:والطب النفسي
الدينية
العقيدة
Religion
and
psychia
 بدال,)الروحية (مثل ال�شعور بال�سالم �أو الفرح
من املاهية الروحية يف حد ذاتها والتي ت�ؤدي
.�إلى ا�ستنتاجات خمتلة
:قيا�س التدين يف �سياق عدة عقائد �أميانية
,ت ّدعي كل عقيدة �أميانية تفردها يف جمال ما
وبالتايل فا�ستخدام و�سائل قيا�س �شاملة بينما
نهمل العقائد الفردية لكل ديانة يخدم فقط يف
.الو�صول �إلى حل و�سط فيما يخ�ص املقيا�س
من النافع ج ًدا �أن نعمل جمموعة من الأ�سئلة
 خا�صة,التي تبحث فيما ُيعترب قلب كل ديانة
 قد تكون بع�ض.فيما يخ�ص ال�صحة النف�سية
املفاهيم مثل املعتقدات الدينية واالجتاهات
 لكن,واخلربات والتكري�س والن�ضج بالأمر العام
لكل ديانة وطائفة جمموعة خمتلفة من املعايري
,�أو املثاليات فيما يخ�ص كل من هذه املفاهيم
مثال متيل الديانة اليهودية �إلى الت�أكيد على �أن
 بينما متيل الطائفة الكاثوليكية,اهلل كلي القدرة
على الت�أكيد على �أن اهلل كلي الرحمة؛ وبالتايل
فرتتبط التعبريات املختلفة ع��ن اهلل بطرق
تعامالت دينية متعددة اال�ستخدامات �أو حمدودة
.)3( اال�ستخدامات
41

املجلة العاملية للطب النفسي

يف االعتبار الأبحاث التي يكون الهدف منها
فهم العقيدة الدينية كم�صدر لطرق عالج الطب
:النف�سي �أو كتحدي له
 متيل و�سائل:تفعيل مفهوم ال��روح��ي��ات
القيا�س املثالية للجانب الروحي �إلى ا�ستخدام
«قوا�سم م�شرتكة» مثل «�أين �أ�شعر بات�صايل
 وهذه قد ال ندرك معناها,)1( »باحلياة كلها
 �إن مثل هذه املقايي�س حتدث.اجلوهري بدقة
 �إال �أن هذا �أمر «غري،الإجراءات حتى يومنا هذا
دقيق» وذل��ك لأن��ه يقي�س الرفاهية النف�سية
والكيانات الوجودية �أو االجتماعية كما يقي�س
 وبالتايل فقد تكون,)2( اجل��وان��ب الروحية
.اال�ستنتاجات القائمة على هذه الدرا�سات ُم�ضللة
 ُيقا�س اجلانب الروحي ب�صفة,بالإ�ضافة �إلى ذلك
 وهذه طريقة تتطلب,عامة بتقرير التقييم الذاتي
�أن يكون لدى املري�ض م�ستوى من الفهم وذلك
لتقييم بع�ض اجلوانب التي تخ�ص ذاته باملقابل
 �إن حم��اوالت �أيجاد.مع معايري غري معروفة
 مثل ال�سلوكيات التي ترتبط,مقيم مو�ضوعي
ّ
. �أم� ً�را به الكثري من التحدي,باجلانب الروحي
يكمن اخل��ط��ر هنا يف قيا�س نتائج احلياة
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 قدرة الطبيب النف�سي على جتميع,مري�ض ما
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treatment at levels ranging from cells
دالئل للعالج وذلك على م�ستويات ترتاوح ما
 يمُ كن.بني فرد وو�صوال �إلى جمتمعات كبرية
38 � االطالع على هذا الدليل عن طريق عمل
أبحاث
.جديرة بالثقة
ونذكر من العوامل التي البد من و�ضعها

تو�ضيح دور الثقافة يف التعبري الديني:
قد ُت�ساعد الثقافة يف الإبالغ عن طريقة الفرد
يف تف�سريه للجانب الروحي والديني وبالتايل
الكيفية التي �سيجيب بها عن الأ�سئلة ,مثال
ُتعترب «العقيدة الدينية» يف بع�ض الدول ب�أنها
�أمر عتيق بل وم�صطلح ازدرائي ,بينما يف بع�ض
ال��دول الأخ��رى ُتعترب «الأم��ور الروحية» ب�أنها
ظاهرة ل�صوفية الع�رص اجلديد .تت�صف الدرا�سات
التي قامت على الأمريكان الأفارقة �أو تلك التي
قامت يف جنوب الواليات املتحدة ,بطابع ثقايف
خمتلف بالتمام عن بع�ض املناطق الأخرى يف
الواليات املتحدة وكندا و�أوروبا؛ ففيما يخ�ص
الأمريكان الأفارقة هناك معدالت عالية ج ًدا
من املعتقدات الدينية امل�سجلة ,وق��د نحتاج
�إلى و�سائل قيا�س خمتلفة لتحديد مدى تكامل
العقيدة الدينية �أو اجلانب الروحي لدى املرء
فيما يقابل الثقافة ال�سائدة ,مثال قد تعك�س ن�سبة
ح�ضور اخلدمات الدينية ن�سبة التكري�س الديني
الداخلي للمرء �أو مدى �إذعانه للعرف االجتماعي
�أو قد يكون خليطً ا من االثنني.
مطولة :لقد مت ت�أييد فكرة الدرا�سات
درا�سات ّ
املطولة �أثناء العقد املا�ضي ,وذلك بينما كان
يتدفق الكثري من املعلومات املقطعية ,وقد
كانت املعلومات املقطعية هذه مت�ضاربة بل
وكثريا ما ُتظهر عالقات خمتلفة بني االكتئاب
ً
والعقيدة الدينية �أو االكتئاب والتقييم الروحي
الذاتي ,لكن ال يمُ كن حتديد امل�سبب للمر�ض ,وال
تزال ق�ضية ما �إذا كان املر�ض النف�سي يت�سبب
يف �أن يلج�أ املرء �إلى اجلانب الروحي �أو يبعد
عنه ,ال تزال حمل ا�ستف�سار .لقد بد�أت املعلومات
امل��ط��ول��ة اجل��ي��دة ع��ن ال��ع�لاق��ة ب�ين االكتئاب
والتكري�س الديني �أن تدر�س كيف ي�ؤثر االكتئاب
على التدين وكيف ي�ؤثر التدين على االكتئاب
أي�ضا هو درا�سات
( .)2من الأم��ور التب�صريية � ً
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مطولة عن ا�ضطرابات القلق وت�أثري تقلبات �أو
تفاقم �أو انخفا�ض الإح�سا�س بالذنب �أو اخلجل
أي�ضا الأمرا�ض النف�سية ال�شديدة .لكن قد �أظهرت
و� ً
الدرا�سات املر�ضية املقطعية �أن العقيدة الدينية
واجلانب الروحي هي م�ؤ�رشات هامة لل�صحة
النف�سية مماثله �إل��ى حد ما للنوع �أو للعائد
املادي ,ويدل هذا على �أن العقيدة الدينية البد
�أن تكون بالأمر املتباين الذي يحظى باهتمام
أي�ضا دليل
الدرا�سات النف�سية املر�ضية .هناك � ً
قوي ( )4يقول ب�أن العقيدة الدينية و�سيلة قيا�س
�أخرى للدعم االجتماعي.
بحث عن �أي��ه جوانب يف العقيدة الدينية
ُدعم �أثناء فرتة
�أو الروحيات تكون بالأمر امل ّ
دعم بها:
ظهور حالة نف�سية �أو الكيفية التي ُت ّ
هناك احتياج �إل��ى �إح��داث حتويل من معاملة
اال�ضطرابات النف�سية من كونها نهاية الهدف
�إلى كونها املنظور الذي حموره املري�ض,بحيث
يكون الهدف منو روحي ونف�سي ,وعلى هذا املبد�أ
يت�صور كل من كوهلبريج ( )5وبياجيت ()6
التطور الأخالقي ب�أنه تعاقب مراحل تبد�أ بالذات
بكونها «كل �شيء ونهاية كل �شيء» و�صوال �إلى
مبادئ �أخالقية عاملية.
تتفرد العقيدة الدينية ب�أنها تقدم رابط
بني املا�ضي واحلا�رض ,ففي جمتمع تركز فيه
احلكومات على املنفعة الق�صرية الأمد ,يحدث
خارجا وت�صبح
�أن الكثري من الأم��ور ُتطرح
ً
الأ�رس مفككة وامل�ؤ�س�سات غري ثابتة والثقافات
�أق��ل «ن��ق��اء» وذل��ك ب�سبب الهجرة ,لكن تبقى
منظورا مطوال .ولكي
العقيدة الدينية َمن ُيقدم
ُ
ندرك اال�ضطرابات النف�سية نحتاج �إلى منظور
مطول يهتم باجلانب العقائدي والروحي ,ففي
ّ
الأ�شخا�ص الذين تتحد فيهم العقيدة الدينية
مع امل�شاكل ال�صحية ,يكون كلما �أزداد فهم
الطبيب النف�سي لالحتماالت وللم�شكالت التي قد

تطر�أ فيما يخ�ص املعتقدات الدينية �أو الروحية
للمري�ض ,كلما ازدادت �إمكانيته على ا�ستعادة
التوازن يف ال�صحة النف�سية.

�شكر خا�ص
يتف�ضل �أ�صحاب هذه املقالة ب�شكر الأطباء
بوين وبالبوينا مل�ساعدتهما يف افتتاحية
العدد.
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may
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كم�صدر
 psychiatristsالدينية
ينحاز �ضد العقيدة
املكون
ثالثُا ,قد يركز الطبيب النف�سي على
ّ

احليوي للمر�ض النف�سي وقد يعترب هذا املكون
أمرا �شخ�ص ًيا ال تدعمه �أدلة جتريبية.
املر�ضي � ً
أخ�يرا ,قد يعتقد الأطباء النف�سيون �أن العقيدة
� ً
و�شعورا
دائما ما تنتج �شخ�صية اعتمادية
الدينية ً
ً
بالذنب (.)2
لكن ال ينبغي �أن مينعنا الت�أثري ال�سلبي
املُحتمل للعقيدة الدينية على ال�صحة النف�سية �أو
خرباتنا ال�شخ�صية املا�ضية مع العقيدة الدينية
مكون روحي يف الأمرا�ض
من االعرتاف بوجود ّ
النف�سية �أو �أنه– �أي املكون ال��روح��ي -على
الأق��ل يق ّدم م�صدرا للم�ساعدة الروحية� ,إذا مل
يكن يقرتح هذا ب�صورة �شخ�صية ,وي�شتمل هذا
على جمع معلومات تاريخية وروحية وت�أييد
للمعتقدات الدينية ال�صحية وحتدي املعتقدات
الغري �صحية وال�صالة مع املر�ضى وا�ست�شارة �أو
اللجوء �إلى �أو االن�ضمام �إلى جمموعات عالجية
يقدمها كهنة مت تدريبهم على ذلك (.)3
وبنظرة دنيوية ,يمُ كننا �أن نرى اختالفات
كبرية ب�ين ط��رق ال��ع�لاج يف ال����شرق والغرب
وذلك ب�سبب اختالف هيمنة املعتقدات الدينية؛
أي�ضا
فتنت�رش يف الغرب ديانة التوحيد باهلل و� ً
الت�أثري الكبري للفردية وهذا �أنتج مقاومة كبرية
ل�لاع�تراف بالت�أثري ال��روح��ي على الأمرا�ض
النف�سية� ,أما يف ال�رشق فتختلف الأفكار ب�سبب
القبول الكبري الذي حتظى به ديانات تعدد الآلهة
أي�ضا االعتقادات القوية ب�أن �أ�سباب املحن
و� ً
أمرا
واال�ضطرابات قد تكون يف حقيقة الأم��ر � ً
روح ًيا بطبيعته ,وهذا ي�ؤدي بالطبع �إلى �أنتاج
القليل من املقاومة.
ي�ؤكد كِ �لا من براجمنت ولوماك�س على
�رضورة �إجراء املزيد من الدرا�سات التي ت�صل
�إلى ما بعد الأفكار الغربية؛ فالعقيدة الدينية

جزءا من
واجلوانب الروحية يف الدول الغربية ً
احلياة اليومية ,وال يمُ كن �أن نهمل �أمر التدين يف
كل �أ�شكال العالج ,فكما يرتبط كل مر�ض ج�سدي
ببع�ض املعتقدات الدينية� ,أو بعدمها ,فمعاجلة
مري�ض بدون خماطبة اجلانب الديني لديه هو
مبثابة عالج غري كامل.
ويف ختام الأمر ,نحتاج عند حماولة فهم
عقيدة دينية وت�أثريها على الأمرا�ض النف�سية
�إلى طرح بع�ض الأ�سئلة ,مثل هل نكون من�صفني
مع املري�ض عندما ال نخاطب ت�أثري اجلانب
الديني عند الك�شف الإكلينيكي عليه؟ وهل يمُ كن
�درب ذواتنا على �أن نواجه وبجديه مبد�أ
�أن ن� ّ
«اال�ست�سهال» جتاه الت�أثري الروحي لدى املر�ضى
النف�سيني؟ �إن الطب النف�سي والعقيدة الدينية
�أعداء الأم�س البائ�سون و�أ�صدقاء اليوم املن�سيون,
فكيف يمُ كننا �أن جند يف جمال ال�صحة النف�سية
طريقة تمُ كننا من �سد هذه الفجوة ونعرتف ب�أن
املر�ض النف�سي والعقيدة الدينية يعمالن ب�شكل
متوازي مع بع�ضهما البع�ض؟
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In ancient days, the main hindrance
in treating the mentally ill was prejudice related to the therapist’s own religious views. Religious leaders used

ُي��ق � ّدم لنا براجمنت ولوماك�س العقيدة
الدينية يف �صورة �سالح ذي حدين؛ فهو من
ناحية ُيخفف من ح��دة الآالم و ُي�ساعد على
دعما اجتماعيا ومعنى
تنظيم ال��ذات ويقدم ً
أم��ورا روحية ,ومن الناحية الأخرى
للحياة و� ً

أحب �أن �أناق�ش يف هذا
هناك عنف و�رصاعاتُ � .
أي�ضا
التعليق معنى هذا الإدراك لدى املتدينني و� ً
م�ضمون خدمات ال�صحة النف�سية.
ي��ع�ّب�رّ االق��ت��ب��ا���س ال��ت��ايل وال����ذي ه��و من
التلمود البابلي ومبثابة ن�ص حموري لليهودية
املجلة العاملية للطب النفسي
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الأرثوذك�سية ,عن اجت��اه ال��رم��وز الدينية يف
الت�أثري على احلياة الدينيةُ « ,يعلّم الرابي قائال,
‘ف�ضعوا كلماتي (التوراة) هذه على قلوبكم’
(تثنية  ,)18:11وق��د يحمل التعبري ‘�ضعوا’
عالجا جي ًدا ,وذلك لأنه من املمكن مقارنه
معنى ً
التوراة بعالج يهب احلياة».
دائما ما ينظر النا�س �إل��ى ت�أثري العقيدة
ً
الدينية بطريقة ايجابية ,فهل هذا ب�سبب غياب
الب�صرية؟ وه��ل يعترب امل��ؤم��ن��ون بديانة ما
املالحظات التي يقدمها براجمنت ولوماك�س
بالأمر املُهني لهم؟ وكيف ي�ستجيبون للإدعاءات
اخلا�صة بت�أثري ال�رصاعات وحوادث العنف التي
تدفعها عقيدة دينية؟
لقد كان هناك العديد من الفر�ص لتدار�س
هل العقيدة الدينية �سالح ذي حدين �أم عالج
واهب للحياة؟ وذلك يف غ�ضون الثالثة عقود
املا�ضية من تقدمي خدمات ال�صحة النف�سية يف
املجتمعات اليهودية الأرثوذك�سية املت�شددة يف
�أور�شليم .وبتقييم اخللفية التاريخية للإحاالت
اجلديدة اكت�شفنا زيادة متثيل الذين دخلوا يف
الديانة اليهودية حديثًا ,وا�ستنتجنا يف بداية
الأمر �أن التغيري الديني الذي مروا به �أدى �إلى
ا�ضطرابهم ,لكن عند �إع��ادة تقييم املعلومات,
تاريخا به م�شاكل
عرفنا �أن لدى الأغلبية منهم
ً
نف�سية قد م��روا بها قبل التغيري الديني ,وقد
�أدى هذا التغيري يف العقيدة �إلى �سنوات عدة من
الراحة ,وبعد ذلك ظهرت امل�شكالت الأولى مرة
�أخرى (.)1
وبعد ذلك ركزنا االهتمام على الو�سوا�س
القهري ()OCD؛ فهل الـ  OCDبالأمر ال�شائع
بني هذا القطاع من ال�سكان ,وحتفزه متطلبات
الدقة؟ مل تقم درا�سات علم الأمرا�ض اخلا�ص
بالـ  OCDيف �سل�سلة من الثقافات املختلفة
بقيا�س درجة التدين ,بالرغم من �أن الدرا�سات
املدنية وما يقابلها من درا�سات قروية مل تقرتح
�أن الـ� OCDأكرث انت�شارا يف املناطق القروية,
وهي املجتمعات التقليدية التي تكون �أكرث ميال
للتدين.
وقد الحظنا عند �إجراء درا�سات على مر�ضى
الـ  OCDمن اليهود الأرثوذك�س املت�شددين� ,أن
مكون �أعرا�ض الـ  OCDالديني �شبيه بتلك التي
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يف املجتمعات الغري متدينة ,وبالإ�ضافة �إلى
ذلك ,وبالرغم من كون ال�شعائر الدينية بالأمر
املركزي يف حياتهم� ,إال �أنه قد ظهر على �أغلبهم
�أعرا�ض دينية و�أخري غري دينية ( .)2وعندما
يوجه �إليهم �س�ؤال ما �إذا الحظوا وجود عالقة بني
حالة الـ  OCDالتي يعانون منها وعقيدتهم
الدينية ,وج��دن��ا �أن �أجوبتهم تغطي �سل�سلة
كاملة من االحتماالت؛ وذل��ك من �إلقاء اللوم
ومعلميهم �إلى �إدراكهم
على ممار�ساتهم الدينية ُ
ب�أنها م�شكلتهم (مثل قول �أحدهم�« ,إين �أدرك �أن
هذه م�شكلتي وهذا بح�سب ما ُيقال �أن التوراة مل
أي�ضا �إذا مل
ُتعط ملالئكة بل لب�رش �ساقطني») ,و� ً
يكونوا غري متدينني �سيظهر الـ  OCDيف هيئة
خمتلفة� .إن االنطباع العام هو �أن الهيئة الدينية
للـ «( OCDال�شكوك والو�ساو�س») ال ت�سببها
عقيدة معينة بل �أنها ت�أخذ �شكال دين ًيا يعك�س
وقيم احلياة الدينية ملن يت�أملون (.)3
حمتويات ّ
�إن �أمثل الطرق لالقرتاب �إلى هذه الأ�سئلة
هو عن طريق �إجراء درا�سات على نطاق وا�سع
يف علم الأمرا�ض ,لكن ول�سوء احلظ �أدى حتفظ
املجتمعات الأرث��وذوك�����س��ي��ة املت�شددة على
أي�ضا ت�أثري
م�شاركتها يف م�شاريع علمانية و� ً
هذا على املعدالت العالية للرف�ض �إلى �أن يقوم
منظمو درا�سة حديثة يف �إ�رسائيل با�ستثناء هذه
املجموعة من بداية الأمر (.)4
تقوم العقيدة الدينية على االعتقاد ,ولي�س
هناك دليل مو�ضوعي للمعتقدات� .إن ال�شك يف
املعتقدات الدينية مكون طبيعي لفرتات املراهقة
والطفولة املبكرة ,والتي هي مراحل يف احلياة
مير فيها النا�س بتغيريات دينية؛ �إما برف�ض
ال�شعائر الدينية �أو زيادتها ( ,)5فتخلق ال�شكوك
الدينية ل��دى الإن�سان املتدين قل ًقا ,وعندما
ي�صبح املراهق �شا ًبا ين�ضج �إدراكه ومييل �إلى
حتمل ازدواجية ال�شكوك ,وبالتايل فال�شكوك
ّ
بالأمر الطبيعي ,وككل الو�سائل الطبيعية يوجد
فيه �سل�سلة من التعبريات والدرجات ,وبطريقة
م�شابهة ,تختلف اال�ستجابات العاطفية ناحية
ال�شكوك وتت�أثر ب�أحداث حياتية �شديدة مثل
الإ�صابة مبر�ض نف�سي �شديد ,والذي فيه قد يجد
املري�ض عونه يف العقيدة الدينية �أو قد يت�ساءل,
«ملاذا يحدث يل �أنا هذا الأمر؟» و«ملاذا خلق اهلل

عامل فيه كل هذه امل�شكالت؟» وهذا �سي�ؤدي به
يف نهاية الأمر �إلى الكثري من ال�شكوك ( ,)6لكن
ال نعرف ملاذا يو�ضع لوم للقدرات الب�رشية على
ال�شك عند �أبواب العقيدة الدينية.
�إن العنف ال��ذي �أ�سا�سه عقيدة دينية �أمر
ُي�سبب الكثري من امل�شاكل يف ال�سياق احلايل,
بل وتقدم لنا ن�رشات الأخبار العاملية كل يوم
الكثري من الأدل��ة ب�أن هذا الأم��ر موجود ,ومن
النادر �أن يكون هذا نتاج فعل �شخ�صي بل هو
نتاج منظمات ودول يحفزها معتقدات دينية,
لكن وكما ُتظهر �أح��داث القتل الوا�سعة النطاق
التي حدثت يف القرن املا�ضي ,ال يقت�رص هذا
الأمر على عقيدة دينية وحدها ,بل �أن احلقيقة
البائ�سة هي �أنه ال يوجد دور تقوم به خدمات
ال�صحة النف�سية لوقاية الإن�سان وذلك لأن هذه
الأفعال ُمنظمة وتقوم على فكر معني.
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اخل��وف من ع��دم التمكن من البقاء على قيد
احلياة �أو اخل��وف من املر�ض �أو اخل��وف من
الدينونه الأبدية .و�إذا �أخذنا ظهور ال�ضالالت
الدالة على حاالت وحي غري طبيعية� ,سن�أتي �إلى
نف�س اال�ستنتاج ( ,)3وهي �أن الأفكار تتزامن
مع االن�شغاالت امل�ستدمية للب�رش(مثل من �أين
�أتينا وهل هناك حياة بعد املوت وملاذا هناك
جن�سني وغريها الكثري)� .إن الأمر املر�ضي لي�س
هو الإن�شغاليه �أو ال�ضالالت بل هو حقيقة تظهر
يف �أوق��ات غري مالئمة ويف غري �سياقها ,ومن
هذا املطلق ,نعرف �أنه ال ينبغي �أن يظهر الوجود
ال�شائع للمكونات الدينية يف حالة ال�ضالالت
بطريقة مفاجئة.
�شيوعا ويهتم بدور
�إن اجلانب الثاين �أكرث
ً
العقيدة الدينية يف ت�أ�سي�س ه��وي��ات فردية
واجتماعية واملخاطر املت�ضمنة يف هذه الطريقة
والتي ت�شمل العنف الذي �أ�سا�سه العقيدة الدينية
وال�رصاع الديني بداخل الذات ومع الآخرين ومع
اهلل .لقد در�سنا حديثًا (� )4أ�صل التطابق من
ر�ؤية تتعلق بعلم الإن�سان� .إن التطور الب�رشي
بح�سب لوفاجليا و�آخرين ( )5هو نتاج ال�ضغوط
التي ر�سبها داء رهاب الأجانب من الثدييات
منذ م�لاي�ين ال�����س��ن��وات ,يظهر ه��ذا ال���داء يف
الغارات القتالية �ضد �أفراد جمموعات �أخرى من
الثدييات ,و�أن النتائج التي تظهر ب�صورة فورية
هي كِ ال من �رصاعات بني جمموعات وتعاون
داخ���ل املجموعة ال��واح��دة ,وبح�سب نظرية
ال�شخ�صية االجتماعية ( )6يعتمد الإح�سا�س
بالذات على التطابق مع جمموعة ما ,وما �أن
يحدث هذا التطابق ,ين�سب الأفراد �صفات حميدة
أي�ضا
وحمبوبة �إل��ى �أف��راد املجموعة وين�سب � ً
�صفات منبوذة للأفراد اخلارجني عن املجموعة.
قد تكون االعتبارات الدينية بالأمر امل�شرتك يف
هذه العملية ,بل كمجرد عن�رص من بني العديد
من العنا�رص املُحتملة .وقد يكون داء الرهاب
االجتماعي موج ًها �ضد اجل�سد والأرواح ال�رشيرة
التي ت�أتي معه؛ مثال يمُ كن تف�سري داء فقدان
ال�شهية الع�صبي كا�ضطرابات �شخ�صية �أ�سا�سها
الرغبة يف ال�سيطرة على اجل�سد و�إخ�ضاعه (�أي
الزهد) وبالتايل فهذا مر�ض مق ّد�س.
ينبغي الرتحيب مبقالة براجمنت ولوماك�س
�ام��ا يف تو�ضيح العالقة
إ�سهاما ه� ً
بكونها � ً
امل��ع��ق��دة ب�ين ال��ع��ق��ي��دة ال��دي��ن��ي��ة والأم���را����ض
النف�سية ,وم��ن امل��ب��ادرات الأخ���رى اجلديرة

بالذكر ه��ي تلك امل��ذك��ورة يف ق�سم العقائد
الدينية والأمور الروحية والطب النف�سي اخلا�ص
بالــجمعية العاملية للطب النف�سي (www.
 )religionandpsychiatry.comوما
ن�رشته الـجمعية العاملية للطب النف�سي فيما
يتبع الطب النف�سي والعقيدة الدينية وهو بيوند
باوندر�س (�أي ما وراء احل���دود) ( )7وكُ تيب
أي�ضا
العقيدة الدينية وال�صحة ( .)8جدير بالذكر � ً
االهتمام املتزايد باجلانب الديني يف الكثري
من املوا�ضيع التي تهتم بالطب النف�سي .ومن
الأمثلة اجليدة هو مقر  LopezIborللدرا�سات
ال�صوفية وال�صحة النف�سية والذي قام بت�أ�سي�سه
النظام الكرملي يف �أفيال ب�أ�سبانيا (www.
citesavila.org; www.fundacion
.)Lopezibor.es
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يرتددون �إال �أنهم يعرتفون �أن العقيدة الدينية
والأمور الروحية قد تكون بالأمر الهام لبع�ض
املر�ضى لكنهم ي�سعون يف ذات ال��وق��ت �إلى
الت�أكيد على الت�أثريات ال�سلبية وال�ضارة والتي
�شعورا بالذنب وهذا ما قد �شاهدوه عرب
تنتج
ً
ال�سنني.
وبتقدمي ه��ذه احلالة املُعقدة من الأم��ور,
ت�ستطيع الـجمعية العاملية للطب النف�سي �أن تقوم
بالدور القيادي؛ فبح�سب ق�سم العقيدة الدينية
والأمور الروحية والطب النف�سي التابع للــجمعية
كبريا �إذا
العاملية للطب النف�سي� ,سيكون �إجنا ًزا ً
قامت الـجمعية العاملية للطب النف�سي بهذا الأمر.
لقد بد�أ هذا الق�سم اخلا�ص بالـجمعية العاملية
أي�ضا جمموعات
للطب النف�سي عام  2006و� ً
االهتمام اخلا�ص بالطب النف�سي والروحيات
يف اجلامعة امللكية باململكة املتحدة للأطباء
النف�سيني يف العمل على تقرير ب�إمكانه حتديد
ر�ؤي��ة الـجمعية العاملية للطب النف�سي للطب
النف�سي والعقيدة الدينية يف ممار�سات الطب
النف�سي والأبحاث والتدريبات حول العامل ,وقد
مت ن�رش �أول ن�ص من هذا التقرير يف جملد يتبع
الـجمعية العاملية للطب النف�سي ( ,)3ويف ذات
الوقت ا�ستمرت جمموعة االهتمام اخلا�ص يف
عملها يف اجلامعة امللكية ,ومت املوافقة على
و�ضع البيان يف �أغ�سط�س عام .)4( 2011
هل ي�ستحق هذا املو�ضوع كل هذا االهتمام؟
يعتقد ق�سم الـجمعية العاملية للطب النف�سي
�أنه يتبع املعايري اخلا�صة بالــجمعية العاملية
للطب النف�سي ,وي��دع��م براجمنت ولوماك�س
هذه الفكرة .ونقول يف �أول الأمر �أن املو�ضوع
له عالقة باملزيد من التطور يف جمال الطب
فتحول العقيدة الدينية بدال
النف�سي حول العامل,
ّ
أي�ضا املكانة التي حتتلها الأمور
من زوالها و� ً
الروحية ب��الأم��ر الهام للطب النف�سي .هناك
احتياج �إلى دوافع جديدة للمزيد من الأبحاث
التجريبية واخليالية يف التفرقة بني خربات
العقيدة الدينية والروحية من ناحية والظواهر
املر�ضية من الناحية الأخ��رى .من املمكن �أن
ُتف�سد العقائد الدينية والأمور الروحية� ,إال �أنه
ال يمُ كن اعتبارهم يف حد ذاتهم ب�أنهم حاالت
مر�ضية ( .)5بالإ�ضافة �إلى ذلك ,هناك احتياج
�إل��ى �إج��راء املزيد من الدرا�سات ح��ول �أهمية
ومدى ت�أثري ممار�سات ال�شفاء الدينية والروحية
التي حتدث حول العامل ,فهناك اختالفات هامة
أي�ضا
يف الطريقة التي تتم بها هذه املمار�سات و� ً
يف طريقة تف�سريها وتقييمها ,ويعتمد هذا على
�سياقات وقيم وم�صادر ثقافية وفرعية .ثان ًيا,

دعم �أهمية هذا املو�ضوع هو الكم الكبري
�إن ما ُي ّ
من الدالئل التجريبية ,بالرغم �أنه غال ًبا ما يكون
خ�براء الطب النف�سي ,وب�صفة خا�صة الأطباء
النف�سيني ,غري واعني بهذا الدليل .البد من تطوير
و�سائل تدريب الأطباء النف�سيني بحيث ي�صبحوا
على ا�ستعداد لأن ُيعيدوا �ضبط اجتاهاتهم
و ُيعمقوا معرفتهم .ثالثًا ,يرتبط هذا املو�ضوع
بال�صحة النف�سية كفكرة �سيا�سية وعامة ومن
املحتمل �أن يحظى ب��ر�ؤي��ة وا�سعة االنت�شار.
راب ًعا ,يتما�شى هذا املو�ضوع مع االجتاه نحو
تخ�صي�صا واالهتمام
ممار�سات �إكلينيكية �أكرث
ً
الزائد بجوانب الطب النف�سي الثقافية� .إذا كان
من ال�صحيح �أن الفرد يحتاج �أن يكون نقطة
ات�صال االهتمام الإكلينيكي والبد �أن يكون يف
�سياق ثقافته� ,إذًا فال يمُ كن �إهمال ال ُبعد الديني
وال��روح��ي ,وبالتايل فغياب تقرير ع��ن هذه
الق�ضية قد يكون بالأمر ال�ضار للطب النف�سي
واملر�ضى النف�سيني.
وبعد ا�ستعرا�ض كل هذه الأ�سباب ,يحمل
ق�سم الـجمعية العاملية للطب النف�سي اخلا�ص
بالعقيدة الدينية والأمور الروحية والطب النف�سي
فكرة �أن مو�ضوع الطب النف�سي والعقيدة الدينية
�أمر يهم الطب النف�سي حول العامل ,وبالتايل فهذا
التقرير ي�ستحق �أن ي�أخذ �أولوية ,ونحن ننا�شد
الـجمعية العاملية للطب النف�سي لتبادر ب�أخذ
القيادة.
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High community prevalence estimates of DSM-defined major depressive disorder (MDD) have led to proposals to raise MDD’s diagnostic
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 مما �أدى �إلى جعل �صالحية املعايري الت�شخي�صية وا�ضحة لكل,النف�سيني
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ال�سوداوي ,وبالتايل ا�ستبعاد كل حاالت االكتئاب الغري �سوداوية من
الت�شخي�ص.
نقيم هذه املقرتحات ,علينا �أن ندر�س معدل االنتكا�س بكونه
ولكي ّ
قيم اقرتاحي لال�ضطرابات .ال يمُ كن �أن يقدم تغيري واحد يف النتائج حال
ُم ّ
للت�سا�ؤل حول �أين يمُ كن و�ضع بداية الت�شخي�ص بني حاالت احلزن الطبيعية
والـ  MDDوذلك من ًعا لتقدمي ت�شخي�صات ايجابية مزيفة بينما نتجنب
الت�شخي�صات ال�سلبية املزيفة ,لكن �أن معدالت االنتكا�س املرتفعة ب�صورة
ملحوظة هي من �صفات الـ  MDDيف كِ ال من العينات الإكلينيكية
واالجتماعية ( )23-16وهذا يربر املفهوم املعياري للـ  MDDب�أنه
حالة عر�ضية ومزمنة ( )26-24و�أن منع تواترها هو مبثابة هدف عالجي
كبري ( .)29-25,27وبالإ�ضافة �إلى ذلك ,غال ًبا ما ُيف�سرّ االنتكا�س ب�أنه
دليل �أويل ي�سمح للمرء �أن ي�ستدل �أنه يوجد اختالل وظيفي كامن يعمل
على �إحداث �أعرا�ض الـ  MDDوبالتايل ي�ؤكد وجود ا�ضطراب بدل من �أن
يكون الرد هو �أعرا�ض عاطفية طبيعية (.)16,30
�إننا ندر�س يف هذه الدرا�سة دليلني قويني تدريجيني ب�أن انتكا�س
املجموعة يحيد عن ال��ـ  MDDالقيا�سي� .أوال ,ندر�س ما �إذا كانت
املجموعات الفرعية للـ  MDDالتي مت اقرتاح ا�ستبعادها لديها معدالت
انتكا�س �أقل من غريها من الـ MDDمما يقرتح وجود اختالف يف نوع
احلالة ي�ستحق البحث فيه .ثان ًيا ,وهذا �أكرث �رصامة ,ندر�س ما �إذا كان لهذه
املجموعات معدالت ال ترتفع ب�شكل كبري فوق معدل انتكا�س الـ MDD
بني العامة من النا�س ,مما ي�ؤدي �إلى اال�ستف�سار حول ما �إذا كان هناك
مر�ض ماُ .يعرف عن الكثري من املتغريات ب�أنها ُتنبيء عن معدالت انتكا�س
 MDDمنخف�ضة ( ,)20, 18-16لكن مل تقدم �أيه درا�سة ملجموعة فرعية
للـ MDDلي�س بها خطر انتكا�س �أعلى من م�ستويات خطر ال�سكان ب�صفة
عامة ,وهناك ا�ستثناء واحد حمدود وهو االكتئاب املرتبط باحلرمان
( .)23,31ي�سري غياب معدالت االنتكا�س يف عك�س اجتاه ال�صفات القيا�سية
للـ  MDDبكونها حالة يكرث تواترها والتي يعني فيها نهاية فرتة اكتئاب
«تعايف من الفرتة ولي�س من املر�ض بحد ذاته» ( ,)30وبعي ًدا عن ق�ضية
احلدود الت�شخي�صية ,ال يهتم الأطباء الإكلينيكيون باالختالفات الدالة على
غياب معدالت انتكا�س مرتفعة �أو معدالت انتكا�س منخف�ضة ب�شكل قوي,
وذلك عند احلكم على التوقعات وتقييم املخاطر/معدل مكافئة و�سائل
أي�ضا عند التقرير حول توقيت �إنهاء
العالج التي بها �أثار جانبية حمتملة و� ً
العالج.

الو�سائل
عينة
لقد قمنا با�ستخدام معلومات اجتماعية مطولة من درا�سة منطقة
اخلدمة الطبية الوبائية على املوجة  , )32 ,ECA( 2وذل��ك لتقييم
املقرتحات مبراجعة بداية الـ  .MDDلقد اخرتنا جمموعة معلومات الـ
 ECAلهذا التحليل لأنها جمموعة املعلومات الأمريكية املطولة الوحيدة
املتاحة حال ًيا للعامة مع املعلومات الالزمة لإجراء حتاليل الدرا�سة.
جند و�صفًا وا�س ًعا لعينة الـ  ECAوجمموعة املعلومات يف ن�رشات
�أخ��رى ( ,)32وباخت�صار قد مت ,مرتني ,عمل مقابالت وج ًها لوجه مع
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مجً يبني (ترتاوح �أعمارهم بني  18و� 98سنة) يف خم�سة مواقع عينية (وهم
بالتيمور ودورام ولو�س �أجنلو�س و�سانت لوي�س ونيو هافني) ,وكان يف�صل
�شهرا (كِ ال من املوجة  1و ,)2وما بني
بني املقابلة الأولى والثانية ً 12
الأعوام  1980و ,1985ومت احل�صول على معلومات ت�شخي�صية عمرية
وعام واحد للـ  )33( DSM-IIIعلى املوجتني .ت�شمل عينة التحليل
خا�صتنا فقط احلاالت التي بها ا�ستجابات �صاحلة على كِ ال من املوجتني
( ,)18,943=nو ُتق ّدر هذه املعلومات لأنها �ستقدم ح�سا ًبا عن ت�أثري
أي�ضا لتتطابقها مع التوزيعات العمرية واجلن�سية
االختيارات وعدم الرد و� ً
وال�ساللية يف التعداد ال�سكاين اخلا�ص بالواليات املتحدة لعام 1990
وذلك لتقدمي تقديرات وطنية متثيلية.

حاالت االكتئاب ال�شديدة
تقدم الدرا�سة احلالية مقارنة بني �إجابات الـ  ECAيف ظل غياب
تاريخ للـ  MDDعلى املوجة 18,239=n( 1؛  %52.1للإناث و68.1
 %للب�رشة البي�ضاء و %68.2ملن �أكملوا تعليمهم املدر�سي �أو ما بعده,
ومتو�سط عمر � 43.0سنة)والعديد من املجموعات الفرعية ملن لديهم
تاريخ مر�ضي به  MDDعلى املوجة 704=n( 1؛ � %73.3إناث%77.9 ,
من البي�ض %81.5 ,ملن �أكملوا تعليمهم املدر�سي �أو ما بعده ,متو�سط عمر
� 37.0سنة).
تتطلب املعايري الت�شخي�صية التي �أ�سا�سها الـ  DSM-IIIواخلا�صة
بالـ  ECAللـ � MDDأن يكون املرء قد مر مبا يزيد عن �أ�سبوعني من
وم�صاحب ب�أربعة �أعرا�ض �أخرى على الأقل ,لكن قد مت
حالة حزن �شديد ُ
ا�ستبعاد الأعرا�ض الناجتة عن �إ�صابة ج�سدية �أو �سوء ا�ستخدام عقاقري ما �أو
أي�ضا مت ا�ستبعاد الفرتات
عالج ما �أو الإفراط يف �رشب الكحوليات ,وكذلك � ً
التي ظهر فيها �أعرا�ض ذهان �أو �أعرا�ض ع�ضوية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ي�ؤكد
الـ  ECAعلى الأهمية الإكلينيكية وذلك لأنه ي�ستلزم �أن يكون كل عر�ض
كاف �أو ُيعرف بكونه �أخرب الطبيب �أو غريه من
من الأعرا�ض �شديد ب�شكل ِ
متخ�ص�صي الطب النف�سي عن الأعرا�ض �أو �أخذ عالج لأكرث من مرة ب�سبب
الأعرا�ض �أو �أن الأعرا�ض تتعار�ض مع احلياة �أو الأن�شطة التي يقوم بها
ب�شكل كبري� .إن هذه ال�رضورة والتي تعتمد وب�شكل كبري على طلب م�ساعدة
طبية بالأمر الذي يتطلب الكثري �أكرث مما تتطلبه الأهمية الإكلينيكية للـ
 DSM-IVحلاالت احلزن �أو �ضعف الأداء والذي ُيعرف �أن له ت�أثري قليل
على االنت�شار ( ,)36-34وبالتايل يمُ كن توقع �أن تكون عينة الـ ECA
�أكرث �شدة �أكرث من العينات التي قام بتعريفها الـ .DSM
لقد فر�ض الـ  ECAمطلب وجود �أعرا�ض �شديدة تكون مت�شابهة ب�شكل
�أ�سا�سي مع الأعرا�ض املطلوبة عند االعتماد على طلب م�ساعدة ,لكن قامت
بتطبيقها على الأعرا�ض ب�شكل عام .وقد قمنا بتعطيل مطلب الأعرا�ض
ال�شديدة هذا وذلك لأنه كان بالأمر الكثري ج ًدا مع متطلبات �شدة الأعرا�ض
كثريا يف �أجتاه املزيد من
أي�ضا تدفع بالعينة
املوجودة بالفعل ,وهي � ً
ً
احلدة .لقد عمل تعطيل معيار حدة الأعرا�ض على زيادة حجم عينة الـ
 MDDمن � 945إلى .1065
لقد ف�شلت يف بع�ض الأحيان الدرا�سات الأخرى التي حاولت فح�ص
م�سار االكتئاب للتمييز بني االنتكا�س واحل��دة ك�رشح الـ  MDDيف
مقابالت املتابعة وذلك ب�سبب قلة املعلومات عن امل�سار بني املقابالت

( .)16,37ولأن اهتمامنا كان قيا�س انتكا�س الـMDDعلى املوجة 2
يف ه�ؤالء الذين قد مت حتويل مدة حياة الـ  MDDعلى املوجة � 1ضمن
عينة منا�سبة  ،وذلك با�ستبعاد كل احلاالت التي �أدلى فيها املُجيب ب�أنه
مير بفرتات م�ستمرة يف وقت املوجة  1من املقابلة من عينة الـ MDD
التحليلية .لقد عمل ا�ستبعاد املوجة  1للحاالت امل�ستمرة على تقلقل حجم
العينة الأولية للـ  MDDمن � 1065إلى .704

مقرتحات ا�ستبعاد �أولية لالختبار
�إن الأفكار الأولى لتقليل جمال الـ MDDالذي مت اختباره يف الدرا�سة
احلالية هي -1 :ا�ستبعاد النوبات الغري معقدة (�أي النوبات التي ال ت�ستمر
لأكرث من �شهرين ولي�س بها �أفكار انتحارية �أو �أفكار ذهان �أو تخلف نف�سي
حركي �أو �أحا�سي�س بعدم الأهمية)؛  -2ا�ستبعاد النوبات املتو�سطة ال�شدة
(�أي نوبات بها خم�سة �أعرا�ض �أو �ستة)؛  -3ا�ستبعاد النوبات الغري مزمنة.
وعند تقييم كل من هذه املقرتحات ,مت ت�صنيف العديد من حاالت
النوبات بح�سب �أ�سو�أ نوبة قد مر بها املرء والذي لدينا عنها معلومات
ف�صلة ,وقد مت بناء هذا على االقرتاح ب�أنه �إذا كانت �أ�سو�أ نوبة غري ُمعقدة
ُم ّ
�أو متو�سطة احلدة �أو غري مت�أزمة� ,إذًا فمن املحتمل �أن تكون النوبات
الأخرى التي يف حياة املرء ُمعقدة �أو �شديدة �أو مت�أزمة ,وهذا بالتعاقب,
وذلك لأنه �س ُيحكم على هذه بطريقة �أ�سو�أ.

االكتئاب الغري ُم ّعقد
يعمل هذا املقرتح على مد ا�ستبعاد النوبات الغري معقدة �إلى كل حاالت
الـ  MDDاملُحتملة وهو الذي يطبقه الـ  DSMحال ًيا فقط على االكتئاب
املرتبط باحلرمان يف «ا�ستبعاد احلرمان» (املعيار Eمن مواقف االكتئاب
ال�شديدة) .يتطلب اال�ستبعاد كنوبة غري ُمع ّقدة مدة ق�صرية (لي�س �أكرث من
�شهرين) وغياب �أربعة �أعرا�ض معينني (التخلف النف�سي احلركي و�أفكار
االنتحار و�أفكار الذهان و�إالح�سا�س بعدم الأهمية) والتي قام الـ DSM
بتعريفها بكونها «ال ت�صف» حاالت احلزن الطبيعية.
وبالتايل فت�شتمل مواقف الـ  MDDالغري معقدة فقط على �أعرا�ض
«ال�ضيق العام» والتي تكون بالأمر ال�شائع يف ردود الأفعال الطبيعية
جتاه ال�ضغط مثل احلزن والأرق وفقدان ال�شغف بالأن�شطة املعتادة وفقدان
ال�شهية وال�صعوبة يف الرتكيز .لقد مت ت�أ�سي�س املعايري «الغري ُمعقدة»
لتمييز املدى الطبيعي من مواقف االكتئاب اال�ضطرابية التي تظهر مع
قيم هو �أنه البد من مد التمييز �إلى الـ
احلرمان ( )38,39واملقرتح الذي �س ُي ّ
 MDDب�شكل عام.
ُيحدد الـ �DSM-IVأنه لكي يتم ا�ستبعاد احلالة لكونها غري ُمعقدة,
البد �أال يكون بها عالمات �ضعف .مل ن�ستطع �ضم هذه ال�صفة �إلى املعايري
اخلا�صة بنا ب�سبب عدم توافر معلومات منا�سبة ,ولأن طريقة الأ�سئلة
حول مدى �شدة الـ  ECAبها الكثري من التخطياتُ .يزيد هذا االنحراف
عن الـ  DSM-IVمن �صعوبة تدعيم االفرتا�ضات «الغري معقدة» وذلك
لأنها ت�سمح للمواقف التي بها عالمات �ضعف �أكرث – وبالتايل الحتمالية
�أكرث لال�ضطرابات واالنتكا�س– �أن ت�صلح لال�ستبعاد ,لكن ,يتنا�سب هذا
التحديد مع طموح كِ ال من الـ  ICDوالـ  DSMبعزل الأدوار ال�ضعيفة من
ت�شخي�ص اال�ضطرابات.

حاالت متو�سطة (�أعرا�ض منخف�ضة) من الـ MDD
لقد كان هناك اقرتاح ب�أنه البد من رفع بداية الـ  MDDمن خم�سة
�أعرا�ض �إلى �سبعة (( )41,42وذلك لتقليل خطر «الإفراط يف الت�شخي�ص»
�أو لت�شخي�ص حاالت االكتئاب �أو احلزن «الطبيعي» بكونه مر�ض ًيا (.)42
�إن ما ُيدعم هذا الفر�ض هو اكت�شافات متت عرب ال�سنني والتي تقرتح وجود
فجوة بني مواقف الـ  MDDمن خم�سة �إلى �ستة �أعرا�ض ومن �سبعة
لت�سعة �أعرا�ض ( ,)4,5,43,44وكما ي�شري ماج ( )13قائال« ,عندما ُيبلغ
عن وجود �أمر نادر� ,سيتوافق هذا مع بداية �أعلى من البدايات التي حددها
الـ  ,»DSM-IVبالإ�ضافة �إلى ذلك ,تقرتح درا�سات �سابقة �أن احلدة التي
تظهر يف �شكل عدد من الأعرا�ض ُتنبيء عن حدوث انتكا�س (.)16,18
لقد اعتربنا �أن ت�ضيق اال�ستبعاد قد ي�ؤدي �إلى نتائج �أف�ضل ,وبالتايل
قمنا باختبار مقرتح خمتلف يقول با�ستبعاد فقط احلاالت التي بها خم�سة
�أعرا�ض ,مما ي�ضع بداية الـ  MDDعند �ستة �أعرا�ض.

 MDDغري �سوداوى
�إن املقرتح الثالث هو تقييد الـ  MDDداخل الفئة التقليدية اخلا�صة
باالكتئاب الع�سري وهو الذي �أهتم لوقت طويل بال�شكل اجلوهري ال�ضطرابات
كثريا يف �أبحاث موازين االكتئاب وتطورها (.)45
االكتئاب ,ومت ا�ستهدافه ً
و�سندرك �أن البقية مما ندعوه حال ًيا باكتئاب ما هي �إال �أ�شكال خمتلفة
لع�رس املزاج (مثل «يف الواقع� ,إن احلاالت الغري �سوداوية هي خليط من
ع�رس املزاج واخلوف و�سمات االكتئاب» ( .))45ي�ستعر�ض لنا ماج ()13
بع�ض الأبحاث التي تقرتح �أنه يوجد «نوع فرعي» (من الـ )MDD
كثريا مع االكتئاب ال�سوداوي ال�شديد التابع للـ DSM-IV
يت�شابه
ً
والذي قد يكون خمتلفًا من حيث النوع عن «احلزن الطبيعي» ,وي�ست�رسد
بقوله �أن ال�سوداوية ت�ضمن املزيد من الفحو�صات يف �إع��ادة النظر يف
احلدود الطبيعية \ امل�ضطربة.
عرف الـ  ECAاالكتئاب ال�سوداوي ومل ي�شتمل على كل الأ�سئلة
مل ُي ّ
حول الأعرا�ض املرتبطة بت�شخي�ص االكتئاب ال�سوداوي التابع للـ .DSM
وبتقدير تقريبي ,قمنا بتعريف االكتئاب ال�سوداوي بكونه مواقف ت�شتمل
على ثالثة بنود �أو �أكرث من قائمة �أعرا�ض  ECAال�شبيهة بال�سوداوية,
وهم :الإرهاق («�أ�شعر بتعب �شديد طول الوقت»)؛ تخلف نف�سي حركي («�أنت
تتحدث �أو تتحرك ب�شكل �أبط�أ من الطبيعي)؛ هياج («�أكان عليك �أن تتحرك
طوال الوقت� ,أي ت�سري يف نف�س امل�سافة ذها ًبا و�إياب ًا و�أنت يف حالة من
الغ�ضب؟»)؛ قلة الرغبة يف ممار�سة اجلن�س («�إن رغبتك يف ممار�سة اجلن�س
�أق��ل من الطبيعي»)؛ وتباط�ؤ يف التفكري («لقد �أ�صبحت الأفكار ت�أتيك
بطريقة بطيئة �أو قد تبدو �أنها خمتلطة عليك») .لقد مت تعريف االكتئاب
الغري �سوداوي مثل حاالت الـ  MDDالتي بها �أقل من ثالثة �أعرا�ض
�سوداوية.
لقد اعتربنا �أن اال�ستبعاد املحدود قد ي�ؤدي �إلى نتائج �أف�ضل ,وبالتايل
قمنا باختبار مقرتح خمتلف ال�ستبعاد فقط احلاالت التي بها �أقل من
عر�ضني �سوداويني ,مما �أدى �إلى و�ضع بدايات االكتئاب ال�سوداوي عند
عر�ضني �سوداويني بدال من ثالثة �أعرا�ض.
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�إجراءات اختبار الفر�ضية
اختبار االفرتا�ض الأويل
لقد متكنا من تعريف املجموعات الفرعية للـ  MDDاملُقرتحة
لال�ستبعاد وكل حاالت الـ  MDDالأخرى واحلاالت التي لي�س بها تاريخ
 ,MDDوقد مت ذلك با�ستخدام ت�شخي�صات  MDDالعمرية على املوجة
 ,1وذلك لكل املقرتحات اخلم�سة خا�صتنا (�أي الثالثة مقرتحات الأولية
بالإ�ضافة �إلى االختالفني املحدودين) ,وقمنا بعد ذلك مبقارنة معدالت
انتكا�س \ حدوث MDDللعام الواحد على املوجة ( 2بعد مرور عام
واحد) مع املجموعات الثالثة التابعني للموجة  1وقمنا باختبار النتائج
يف �شكل معدالت لتو�ضيح الأهمية.
لقد در�سنا مقرتح يدعم ا�ستبعاد املجموعة الفرعية من الـ MDD
وذلك ليتم عدم الت�صديق عليها �إذا كانت معدالت االنتكا�س للموجة 2
التابعة للمجموعة الفرعية ال تختلف عن معدل غريها من الـ MDD؛
ويتم الت�أكيد عليها ب�شكل �ضعيف بكونها ت�ستحق املزيد من البحث ,وذلك
�إذا كان معدل انتكا�س املجموعة الفرعية �أقل ب�شكل ملحوظ من معدل
حاالت  MDDالأخرى؛ ويتم تدعيمها ب�شكل قوي �إذا كان لدى املجموعة
الفرعية معدل انتكا�س لي�س �أقل من معدل انتكا�س حاالت  MDDالأخرى
أي�ضا لي�س �أعلى من معدل انتكا�س MDDللعام الواحد ويتبع املوجة 2
و� ً
ملن لي�س لديهم تاريخ �سابق للـ  MDDعلى املوجة .1

معقد
حتليل مكون االكتئاب الغري ّ
لقد قمنا يف حتاليل متخ�ص�صة باختبار ما �إذا كانت نتائج «االكتئاب
الغري ُمع ّقد» بف�ضل معيار واحد من معيارين (�أعرا�ض خمت�رصة وغري
معهودة) �أم �أنه ب�سبب تفاعل بني كال منهما .ولكي ندر�س هذا الت�سا�ؤل
عملنا على �إعادة ح�ساب النتائج املتكررة ب�شكل منف�صل للمكونني.

زيادة حدود املدة «للغري ُم ّعقد» و�صوال �إلى �ستة �أ�شهر
تقرتح دالئل حديثة تخ�ص االكتئاب التابع للحرمان (� )31,46,47أن
البداية احلديثة ملدة �شهرين التابعة للـ  DSM-IVللنوبات الغري معقدة
قد تكون منخف�ضة ج ًدا ,و�أن نقاط خف�ض �أكرث �صالحية قد توجد يف املدد
الأط��ول .وقد قمنا يف حتاليل متخ�ص�صة باختبار ما �إذا كانت نتائجنا
اخلا�صة بالـ  MDDالغري مع ّقد حمفوظة يف حال �أن بداية املدة بلغت
�ستة �أ�شهر.

�إعادة حتليل عينات الـ  ECAوالـ  MDDالغري من�صفة
كما �سبق و�أ�رشنا ,لقد قمنا بعمل تغيريين يف ت�شخي�صات معايري الـ
 ECAوذلك عند �إخراج عينتنا ,وهما :قمنا بحذف احلاالت التي تخرب عن
نوبات م�ستمرة على املوجة  1وتعطيل متطلبات �شدة م�ستوى الأعرا�ض.
ولأننا نعرف �أن هذه التغيريات قد ُتدخل عن طريق اخلط�أ كعامل حتيز �إلى
النتائج ,فعملنا على �إعادة تقييم املعلومات با�ستخدام عينة الـ ECA
والـ  MDDالغري من�صفة ,وتطبيق متطلبات �شدة الأعرا�ض اخلا�صة بالـ
 ECAو�أدخلنا حاالت الـ  MDDذات النوبات امل�ستمرة على املوجة
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 .1لقد عمل هذا على زي��ادة عينة الـ  MDDخا�صتنا من  704حالة
�إلى  945حالة ,ونحن نتوقع �أن يرفع هذان التغيريان من معدل انتكا�س
املجموعات الفرعية املُقرتحة لال�ستبعاد ,مما ُيزيد من �صعوبة ت�أكيد
ُمقرتح اال�ستبعاد.

االنتكا�س يف النوبات املتعددة باملقابل مع ح��االت النوبة
الواحدة
لقد اختربنا ما �إذا كانت النتائج املتكررة يف البحث تنبئ عن حاالت
نوبات متعددة بن�سبة انتكا�س �أعلى لعينتنا وتت�شابه مع احلاالت الغري
معقدة وغريها من حاالت الـ .MDD

حتاليل �إح�صائية
م�صممة كعينة ,وذلك
لقد مت �إثقال وت�صليح كل املعلومات لتكون ُ
ل ُتقارب العينة التمثيلية لقطاع ال�سكان الأمريكي .لقد قامت التحاليل
الإح�صائية با�ستخدام �إجراءات امل�سح التقديري  12 Stataوالذي يح�سب
املعامالت (يف الريا�ضيات) وي�ستخدم �سل�سلة تايلور اخلطية حل�ساب
الأخطاء املعيارية (.)48
وكما قد افرت�ضنا اجتاهات معينة للعالقة التي اختربناها بني الفئات
املختلفة للحاالت ,ت�ضمنت التحاليل اختبارات � tأحادية الطرف ذات القيمة
الإح�صائية حل�ساب اختالفات الن�سب التابعة للم�شاركني والتي �سوف تبلغ
عن الإ�صابة بـ  MDDللعام الواحد على املوجة .2

النتائج
تقييم خم�سة مقرتحات لت�ضييق جمال الـ MDD
لقد قمنا بتقييم خم�سة مقرتحات لت�ضييق جمال الـ  ,MDDوذلك
با�ستخدام عامل االنتكا�س كو�سيلة تقييم ,وقد جنح مقرتح واح��د يف
ا�ستبعاد الـ  MDDالغري مع ّقد يف �أكرث االختبارات �شدة لدينا؛ ومن
املقرتحات التي بها  MDDغري معقد على املوجة  1واحتمالية انتكا�س
الـ  MDDعلى املوجة  2بلغت  %3.4ومل تكن هذه الن�سبة �أكرب ب�شكل
ملحوظ من احتمالية انتكا�س الـ  MDDللعام الواحد على املوجة  2بني
من لي�س لديهم تاريخ  MDDعلى املوجة  ,)%1.7( 1وكان �أقل ب�شكل
ملحوظ من معدل االنتكا�س على املوجة  2لكل حاالت الـ  MDDالأخرى
(�( )%14.6أنظر اجلدول .)1
�إن املقرتح الذي ا�ستبعد احلاالت املتو�سطة (والتي ُتعرف بـ MDD
ذات اخلم�سة �أو �ستة �أعرا�ض �أو بـ  MDDاخلم�سة �أعرا�ض ,يف �أ�ضيق
البدائل) واحلاالت ال�سوداوية (التي ُتعرف ب�أن بها لي�س �أكرث من عر�ضني
�سوداويني �أو ,يف �أ�ضيق البدائل ,لي�س �أكرث من عر�ض واحد) قد ف�شل يف
امل��رور يف هذا االختبار القوي (�أنظر اجل��دول  ,)1وقد رجع هذا �إلى �أن
معدل انتكا�س هذه املقرتحات قد �أ�ستبعد جمموعات (ترتاوح بني %8.8
�إلى  )%10.6كانت يف كل حالة �أكرب ب�شكل وا�ضح من معدل االنتكا�س
ملن لي�س لديهم تاريخ  ,)%1.7( MDDلكن كان معدل االنتكا�س لهذه

جدول  :1معدالت االنتكا�س لثالثة جمموعات فرعية ُمقرتحة لال�ستبعاد من الـ  ,MDDوهذا باملقارنة مع معدالت االنتكا�س ملن لي�س لديهم تاريخ
 MDDومعدالت انتكا�س حاالت ال  MDDالأخرى (لي�ست ُم�ستبعدة)

جمموعات فرعية
للـ ُ MDDمقرتحة
لال�ستبعاد
حاالت غري ُمعقدة (خمت�رصة
ول��ي�����س ب��ه��ا ت��خ��ل��ف نف�سي
حركي �أو �أفكار انتحارية �أو
�شعور بعدم الأهمية)
�أع�����را������ض ب�����س��ي��ط��ة (م���ن
خم�سة �إل��ى �ستة جمموعات
)MDD
�أع���را����ض ب�سيطة حم���دودة
(جمموعة اخلم�سة �أعرا�ض للـ
)MDD
حاالت غري �سوداوية (عر�ضني
�سوداويني على الأكرث)
حاالت غري �سوداوية
حمدودة (عر�ض �سوداوي
واحد على الأكرث)

معدالت انتكا�س املجموعات الفرعية

هل يختلف معدل انتكا�س املجموعة
الفرعية عن معدل املجموعة التي
لي�س بها تاريخ 1.7% =MDD
(,)1.9% ,1.4%
()n=18,239

معدل انتكا�س لكل حاالت الـ MDD
الأخرى (ما عدا املجموعات الفرعية)

هل يختلف معدل
انتكا�س املجموعات
الفرعية عن معدل
انتكا�س كل حاالت
الـ MDD
الأخرى؟

]3.4(-0.4,7.1)[n=88

ال تختلف عن احلاالت التي لي�س بها
تاريخ

] 14.6(11.3,17.9)[n=616يختلف عن حاالت
 MDDالأخرى

]n=487[)6.6,12.6(9.6

تختلف عن احلاالت التي لي�س بها
تاريخ

] 20.7(14.1,27.3)[n=217يختلف عن حاالت
 MDDالأخرى

]8.8(5.6,11.9)[n=310

تختلف عن احلاالت التي لي�س بها
تاريخ

] 16.2(11.9,20.4)[n=394يختلف عن حاالت
 MDDالأخرى

]10.6(7.3,13.9)[n=503

تختلف عن احلاالت التي لي�س بها
تاريخ
تختلف عن احلاالت التي لي�س بها
تاريخ

] 19.2(12.8,25.6)[n=201يختلف عن حاالت
 MDDالأخرى
] 14.9(11.3,18.4)[n=425يختلف عن حاالت
 MDDالأخرى

]10.4(5.2,15.7)[n=279

املجموعات يف كل حالة �أقل ب�شكل �أ�سا�سي من معدالت انتكا�س حاالت الـ
 MDDالأخرى (ترتاوح بني  %14.9و ,)%20.7و�إلى هذا احلد ,جتيز هذه
املقرتحات مزي ًدا من الدرا�سة على الآثار املرتتبة عن حدود الـ .MDD
االختالفات الكبرية بني املجموعات التي مت اختبارها با�ستخدام
اخ ِت َبار � tأحادى الطرف0.05<p ,
ْ

حتليل مكونات االكتئاب الغري معقّد
لقد در�سنا �أن لت�أكيد االفرتا�ضات «الغري معقدة» يكون ب�سبب معيار
واحد من املعيارين (مدة قليلة وعدم وجود �أعرا�ض غري معهودة) �أم ب�سبب
التفاعل بني املكونني .وبالرغم من �أن معدل انتكا�س الـ  MDDالغري معقد
(� ,%3.4 )88=nإال �أن معدل انتكا�س احلاالت الوجيزة (,%12.6 )326=n
ويبلغ معدل انتكا�س احلاالت التي يغيب فيها الأعرا�ض الغري معهودة
(�( %7.3 )153=nأنظر اجلدول  .)2لقد كانت معدالت كِ ال من املكونات
�أعلى ب�شكل ملحوظ من املجموعات التي لي�س بها تاريخ  ,MDDويت�ضح
�أن نتيجة الـ  MDDالغري معقدة والتي بها معدل االنتكا�س لي�س �أعلى
من معدل الـ  MDDالتابع لعامة ال�سكان �أنها ب�سبب تفاعل ,بالإ�ضافة
�إلى ما �ساهمت به متطلبات املدة والأعرا�ض يف هذه النتيجة.

�إعادة حتليل مقرتح الـ  MDDالغري معقد بحد �أق�صى � 6أ�شهر
للمدة
لقد افرت�ضنا بح�سب الدرا�سات ال�سابقة �أن زيادة معيار املدة للنوبات
الغري معقدة �إلى � 6أ�شهر لن يغري نتائج مقارنات معدالت االنتكا�س ,لكن

مل يتم ت�أكيد هذا املقرتح ,فعندما ُ�سمح للمدة الغري معقدة بالزيادة و�صوال
�إلى � 6أ�شهر� ,أزداد عدد احلاالت الغري معقدة بحوايل � %38أي �إلى 121
حالة ,لكن بقيت نتيجة مقارنات االنتكا�س كما هي مل تتغري ,ومل يختلف
معدل احلاالت الغري معقدة عن احلاالت التي لي�س بها تاريخ MDD
( %5.7باملقابل مع  )%1.7بل وكانت �أقل من حاالت  MDDالأخرى
(.)%14.7
حتليل با�ستخدام عينة الـ  ECA MDDالغري منا�سبة
لقد قمنا ب�إعادة حتليل االنتكا�س با�ستخدام عينة الـ ECA MDD
الغري من�صفة وذلك لفح�ص ما �إذا كانت التعديالت التي قمنا بها يف
تغيريا ,عن طريق اخلط�أ ,يف النتيجة
معيار الـ ECA MDDقد عملت
ً
ل�صاحلنا .لقد كانت نتائج املقارنات (غري معرو�ضة هنا) مت�شابهة مع
نتائج التحاليل الأولية خا�صتنا ,ومرة �أخرى جنح فقط الـ  MDDالغري
معقد ( )95=nيف اجتياز �أكرث االختبارات �شدة ,كمتغري احتمايل حلاالت
احلزن الطبيعية .يوجد لدى الـ  MDDالغري معقد معدل انتكا�س غري
من�صف ال يختلف ب�شكل كبري عن معدالت انتكا�س املجموعات التي لي�س
بها تاريخ  MDDو�أقل من معدل حاالت الـ  MDDالأخ��رى (%1.7
و %5.0و %17.3بالتعاقب) ,وقد كان معدل انتكا�س (يرتاوح بني %7.2
�إلى  )%10.3كل املجموعات الفرعية الأخرى املُقرتحة لال�ستبعاد �أعلى
من املعدل  %1.7اخلا�ص باملجموعات التي لي�س بها تاريخ� MDDإال
�أنها �أقل من حاالت  MDDالأخرى (تراوح ما بني  %17.7و.)%19.1
ولأن هذا التحليل النتكا�س الـ  MDDعلى املوجة  2ي�شتمل على
تقيم يف
احلاالت التي بها نوبات  MDDم�ستمرة على املوجة  ,1فهي ّ
حقيقة الأمر خليطً ا من االنتكا�س والأزمان ,وال يزال هذا االختبار املمتد
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اجلدول :2حتاليل متابعة :معدالت انتكا�س مكونات املعايري الغري معقدة باملقارنة مع معدالت احلدوث للحاالت التي لي�س بها تاريخ MDD
ومعدالت انتكا�س حاالت  MDDالأخرى (لي�ست ُم�ستبعدة)

حتليل مكونات احلاالت
الغري معقدة

معدل انتكا�س املجموعات الفرعية

هل يختلف معدل انتكا�س
املجموعة الفرعية عن معدل
جمموعة الـ  MDDالتي
لي�س بها تاريخ
املعدل = ,1.4%( 1.7%
)1.9%
n=18,239

معدل انتكا�س لكل حاالت الـ MDD
(ما عدا املجموعات الفرعية)

هل يختلف معدل
انتكا�س املجموعة
الفرعية عن معدل
انتكا�س كل حاالت الـ
 MDDالأخرى؟

خم��ت����صر (���ش��ه��ري��ن �أو
�أكرث)

8.9,16.3)[n=326](12.6

يختلف عن احلاالت البال تاريخ

9.2,18.0)[n=378](13.6

ال يختلف ع��ن ح��االت
 MDDالأخرى

�أع���را����ض غ�ير معهودة
(ت��خ��ل��ف نف�سي حركي
�أو �أف��ك��ار انتحارية �أو
�أحا�سي�س بعدم الأهمية\
الذنب)

2.6,11.9)[n=154](7.3

يختلف عن احلاالت البال تاريخ

11.2,18.1)[n=550](14.7

ي��خ��ت��ل��ف ع���ن ح���االت
 MDDالأخرى

ينتج ذات القرار ب�أن الـ  MDDالغري معقد ال يختلف عن غياب تاريخ
 MDDبل �أنه يختلف ج ًدا عن حاالت  MDDالأخرى.

انتكا�س �أعلى من تواريخ حاالت النوبة الواحدة بينما ُتنبيء مواقف الـ
 MDDاملتعددة التاريخ عن ن�سبة انتكا�س �أعلى.

االنتكا�س يف حاالت النوبة الواحدة باملقارنة مع احلاالت
املتعددة النوبات

مناق�شة

تظهر الكثري من الدرا�سات �أن حاالت الـ  MDDاملتعددة النوبات
تنب�أ وب�صورة �أ�سا�سية عن ن�سب انتكا�س عالية ,وبالتايل فنحن قد در�سنا
ما �إذا كان االنتكا�س الذي يحدث يف حاالت الـ  MDDالغري معقدة ب�سبب
حاالت متعددة النوبات .وبالرغم من �أن معدل االنتكا�س املنخف�ض جعل
هذا التحليل حمدو ًدا� ,إال �أننا وجدنا �أن االنتكا�سات موزعة ب�شكل مت�ساوي
بني حاالت النوبة الواحدة واحل��االت املتعددة النوبات .لقد كان هناك
حالتني تت�صفان باملوجة  1و MDDللعام الواحد (:CI %95 ,%3.0
 )7.3 ,1.2من بني  43حالة غري معقدة تت�صف بالنوبة الواحدة وعلىاملوجة 1؛ ومن بني  45حالة غري معقدة متعددة النوبات على املوجة
( 1متو�سط عدد النوبات = )3هناك حالتني فقط من الـ MDDللعام
الواحد على املوجة %3.7( 2؛  .)9.6 ,2.2- :CI %95يف كل مثل من
هذه الأمثلة ,كانت حالة واحدة من حاالت املوجة  2معقدة ,والأخرى
غري معقدة ,يتما�شي هذا النموذج من املعلومات مع حمددات حالة نوبات
االكتئاب بحيث ال يوجد ما ُيدعم امليل الدائم لالنتكا�س ,بالرغم من
النوبات املا�ضية املتعددة.
لقد كان املوقف خمتلفًا ب�شكل كبري فيما يتعلق بحاالت MDD
الأخ��رى (املعقدة) ,حيث يكون لدى الـ  MDDاملتعدد النوبات وعلى
املوجة ( 1متو�سط عدد النوبات =  )3معدل انتكا�س ملدة عام واحد وعلى
املوجة � 2أعلى (%19.1؛  )24.1 ,12.2:CI %95من احلاالت ذات النوبة
الواحدة (%7.2؛  )11.2 ,3.3:CI %95يقدم معدل االنتكا�س املنخف�ض
اخلا�ص باحلاالت الغري معقدة املتعددة النوبات باملقارنة مع احلاالت
الأخرى املتعددة النوبات �إلى هذا اليوم اختالفات �إكلينيكية غري ملحوظة.
وباخت�صار ,ال تنبئ تواريخ الـ  MDDالغري معقد املتعدد النوبات عن
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�إن االنتكا�س ظاهرة �أ�سا�سية ال�ضطرابات االكتئاب ويمُ كن ا�ستخدامها
لتقييم �صالحية التغيريات املُقرتحة على بداية ت�شخي�ص الـ  .MDDلقد
قامت التحاليل خا�صتنا بتعريف جمموعة حاالت  MDDاحلالية –
ُت�سمى حاالت  MDDالغري املعقدة – والتي بها كان االنتكا�س لي�س �إال
خلفية حدوث الـ  MDDبني العامة من ال�سكان َمن مل ُيعانوا من MDD
ريا عند التمييز بني املعاناة ال�شديدة الطبيعية
من قبل ,و ُيذكر هذا املعيار كث ُ
باملقابل مع ا�ضطرابات االكتئاب (.)23,31,49
كثريا هو «فر�ضية الت�شابه» ,وبح�سب
من املعايري الأخرى التي ُتذكر ً
هذه الفر�ضية يكون �أق��وى الدالئل التي تقول ب��أن جمموعة فرعية للـ
 MDDهي �شكل مر�ضي ,هو �أنها تت�شابه مع حاالت  MDDالأخرى
(,)22,50لكن ال ت�ؤكد نتائجنا تطبيق فر�ضية الت�شابه هذه على احلاالت
الغري معقدة باملقابل مع حاالت  MDDالأخرى فيما يخ�ص معدالت
االنتكا�س� .إن عدم وجود اختالف يف معدل االنتكا�س بني حاالت النوبات
املتكررة وحاالت النوبة الواحدة الغري معقدة ,يحدد حاالت الـ MDD
بكونها خمتلفة ب�شكل كبري عن ح��االت  MDDالأخ��رى ,لكن يعر�ض
االفرتا�ض الآخر الذي دار�سناه بع�ض االختالفات عن حاالت MDD
الأخرى كذلك� ,إال �أن االختالفات مل تكن متنا�سقة �أو وا�ضحة ,وبالتايل
غمو�ضا.
فتبقى حالة هذه املقرتحات الأخرى �أكرث
ً
لقد �أك��دت �سل�سلة من التحاليل الإ�ضافية مدى ثبات نتائجنا ,فقد
أي�ضا
خف�ضنا بدايات الأعرا�ض الب�سيطة واملقرتحات الغري �سوداوية ,وقمنا � ً
ب�إعادة حتليل كل املقرتحات با�ستخدام العينة الأ�صلية ECA MDD
أي�ضا بتجربة مدة الـ � 6أ�شهر يف
بدال من العينة املُعدلة خا�صتنا ,وقمنا � ً
تعريف احلاالت الغري معقدة؛وعملنا كل هذا بدون تغيري النتائج الالزمة.
مكون
لقد قمنا بدرا�سة م�صدر النتيجة الغري معقدة خا�صتنا وذلك بتحليل ّ
كل تعريف على حدا ,ووجدنا �أن دعم االفرتا�ض «الغري معقد» قد نتج من

تفاعل بني املكونني ,وتقرتح نتائج حتويل بداية مدة الغري تعقيد �إلى 6
�أ�شهر �أنه ينبغي �أن تدر�س املزيد من الأبحاث البداية املنا�سبة ملدة الـ
 MDDولأي ا�ستبعاد محُ تمل حلاالت  MDDغري معقدة.
ت�ؤكد نتائجنا على عدم جتان�س الـ  )12( DSM MDDوتقدم بع�ض
االكت�شافات فيما يخ�ص خطر االنتكا�س وهو �أمر له عالقة �إكلينيكية بغ�ض
النظر عن ق�ضية حدود ت�شخي�ص الـ  .MDDلقد �أعرب كِ ال من مونروي
وهاركنيز ( )20عن قلقهما حيال «�أن الأبحاث التي تركز على االكتئاب
كحالة متكررة قد ف�شلت ب�شكل عام يف �إظهار �أيه دالئل �سابقة نافعة عن
خطر االنتكا�س» ,لكن ُتظهر نتائجنا العديد من مثل هذه الدالئل عن خطر
انتكا�س خمتلف.
يمُ كن احلكم على املوقف بكونه معق ًدا فقط �إذا مل ي�ستمر �إلى ما بعد
�شهرين ,ويقدم هذا الأمر حتد ًيا للأطباء النف�سيني الذين يحاولون تطبيق
هذه النتائج ,وذلك ب�سبب االحتياج ملراقبة املري�ض ب�شكل م�ستمر حتى
تهد�أ احلالة �أو حتى ت�صل املدة �إلى �شهرين ,لكن هذا التحدي حمدود .لقد
عر�ضا واح ًدا غري معهو ًدا �أو
عر�ضت حوايل  %78من حاالت الـ ً MDD
�أكرث وبالتايل ُت�شخ�ص بكونها  MDDعلى هذا الأ�سا�س وحده وبدون
الرجوع �إلى املدة (اجلدول  .)2لقد مت ا�ستبعاد %60فقط ( %13من عينة الـ
أعرا�ضا غري معهودة ,ومت
 )MDDمن الـ  %22املتبقني الذين مل يظهروا � ً
ت�صنيفهم بكونهم حاالت «غري معقدة» ,بينما ا�ستمرت البقية �إلى ما بعد
حدود مدة ال�شهرين للحاالت الغري معقدة ,وبالتايل ,قد تكون املالحظة
الب�سيطة ملثل ه��ؤالء الأف��راد بالأمر الهام للو�صول �إلى �أف�ضل �صياغة
للت�شخي�صات والتوقعات .يف بع�ض الأحيانُ ,ين�صح ب�أخذ عالج ملعاجلة
الأعرا�ض �رسي ُعا� ,سواء �أك��ان احلكم على احلالة هو بكونها طبيعية �أو
ا�ضطرابية .البد �أن تهدف املزيد من الأبحاث �إلى تعريف احلاالت الغري
معقدة للـ MDDوالتي تت�صف بانتكا�س �ضعيف مع �أقل ا�ستخدام لبداية
املدة ,بحيث ال يحتاج التقييم املنا�سب لأن يعتمد على املراقبة التي ت�ستمر
طوال الوقت.
أي�ضا
�
و
ECA
الـ
معلومات
جمموعة
حدود
االعتبار
يف
أخذ
ل
ا
البد من
ً
مقايي�سنا وذلك عند تف�سري االكت�شافات خا�صتنا .من املحدوديات الكربى
هي نافذة العام الواحد اخلا�صة بالـ  ECAلتقييم االنتكا�س ,وبالتايل
فنحن نحتاج �إلى املزيد من الدرا�سات لرنى ما �إذا كانت نتائجنا تتكاثر
على فرتات متابعة طويلة .ومن املحدوديات الأخرى هي �أن الت�شخي�صات
تقوم على ذاكرة املُجيب فيما يتعلق بالأعرا�ض وهذا الأمر قابل للخط�أ.
�إن نظام احللول احل�سابية لت�شخي�صات الـ  MDDالقائمة على الـ
 DSM-IIIوالتي تخ�ص الـ  ECAتفتقر �إلى معيار الأهمية الإكلينيكية
اخلا�ص بالـ  DSM-IVوقد يجعل تركيب الـ  ECAا�ستحالة تطبيق
معايري �ضعف الـ  DSMعلى حاالت الـ  MDDالغري معقدة ,لكن قد
عو�ض عن ذلك احتياج الـ  ECAملعيار �شدة الأعرا�ض ,يف حقيقة الأمر,
�أن عينة الـ � ECAأكرث �شدة من  ,DSM MDDوبالتايل قد يتوقع
املرء �أن تقدم هذه الدرا�سة اختبارا مطلو ًبا ملقرتحات اال�ستبعاد التي مت
فح�صها.
يتطلب معيار الـ  DSMحلاالت الـ  MDDالغري معقدة �أال يكون
هناك هو�س مر�ضي بعدم القيمة – وه��و م�ستوى من الأع��را���ض �أكرث
إحلاحا من �أعرا�ض «ال�شعور بعدم الأهمية» التابعة للـ  ECAوالتي قد
� ً
أي�ضا� ,أ�شتمل عن�رص عدم الأهمية التابع للـ
ا�ستخدمناها كدليل تفوي�ضيً � ,
 ECAعلى ال�شعور بالذنب �أو بالإثم كبديل ,وبالتايل ف ُيحتمل �أن يكون

عن�رص عدم الأهمية التابع للـ  ECAقد �أ�ستبعد بع�ض احلاالت القليلة من
ت�شخي�صات الـ � MDDأكرث مما فعل معيار الـ  DSMالأكرث دقة .يبدو
�أنه من الأف�ضل ا�ستخدام هذه الن�سخة الأ�ضعف بدال من �إهمال معيار عدم
نظرا �إلى �أنه منذ فرويد ,كان ال يزال اعتبار مثل هذه
الأهمية بكل ما فيهً ,
الأحا�سي�س بعدم تقدير الذات بكونها دليلاً ب�أن حالة احلزن الطبيعي قد
حتولت �إلى حالة مر�ضية.
ولأن �شدة الـ  ECAتعتمد ب�صورة جزئية على خدمة االت�صال ,لكن
مل تكن ردود ال�شدة م�شفرة يف جمموعة معلومات الـ  ECAوبالتايل
مل ن�ستطع متييز الت�أثريات العالجية ب�شكل حتليلي من �سري الـ MDD
الكامن ,وبالتايل قد يكون العالج قد �أثر على �سري حاالت االكتئاب هذه
وانتكا�ساتها ,لكن تدل الدرا�سات ال�سابقة �أن ن�سب االنتكا�س تبقى عالية
يف عينات الـ  MDDالتي مت عالجها وال ينخف�ض �إلى م�ستويات العامة
من النا�س ( .)29 – 25,27وبالتايل ال يمُ كن �أن ت�رشح ت�أثريات العالج
ملاذا تكون حاالت االنتكا�س يف املجموعات الغري معقدة لي�س فقط �أقل
أي�ضا خمتلفة عن الن�سب اخلا�صة بال�سكان
من حاالت  MDDالأخرى بل � ً
ب�شكل عامُ .يظهر عامل ال�شدة �أن حاالت الـ  MDDالغري معقدة غال ًبا
ما يالحظها الأطباء ,وبالتايل فهذه احلاالت الغري معقدة مرتبطة بالأمر
ب�صورة �إكلينيكية.
�إن االنتكا�س كدليل فيه ميزة �أنه م�ستقل ب�شكل منطقي عن املعيار
ال��ذي ُي�ستخدم لتعريف احل��االت الغري معقدة للـ  MDDوالأعرا�ض
ال�ضعيفة والغري �سوداوية ,وبالتايل فا�ستخدامها لتقييم هذه االفرتا�ضات
ال يحيز النتائج ,بالإ�ضافة �إلى ذلك ,يرتبط االنتكا�س بالتفرقة بني احلاالت
الطبيعية واال�ضطرابات ,حيث ترتبط الكثري من الدالئل املتغرية ال�شائعة
بدءا من غياب الدعم االجتماعي وحتى الوظائف املناعية
اال�ستخدامً ,
املكبوتة بِكال من اال�ضطرابات وال�ضغوط الطبيعية ال�شديدة ,وبالتايل
متيز هذه االفرتا�ضات .لقد ركزت حماوالت �سابقة ملخاطبة ما ُيعرف
ال ّ
بفرط ت�شخي�ص الـ  MDDعلى معيار ال�ضعف\الأهمية الإكلينيكية
املتنامية وذلك لزيادة بداية ت�شخي�ص الـ  ,)51( MDDلكن قد �أثبتت
هذه الإ�سرتاتيجية عدم فاعليتها الإكلينيكية ودوره��ا الت�ضليلي فيما
يخ�ص املفاهيم (.)55-52 ,36-34
لكن ُي�ضع عامل االنتكا�س كدليل لبع�ض املحدوديات ,ففي املعنى
الدقيق للكلمة ,لي�س االنتكا�س بالأمر الالزم �أو الكايف لال�ضطرابات ,فهو
الزما مبدئ ًيا لأنه قد يكون هناك ا�ضطرابات اكتئاب النوبة الواحدة
لي�س ً
التي ال تقدم �إمكانية االعتماد على االنتكا�س ( ,)20وهي غري كافية لأن
مفهوم االنتكا�س بالأمر الغام�ض ,لكن قد متثل �إعادة ظهور خلل �ضمنى
أي�ضا �أن تدل على
وبالتايل يدل على وجود ا�ضطراب ,لكن من املمكن � ً
ح��دوث تفاعل طبيعي ظهر �ساب ًقا ب�سبب �إم��ا �ضغوط مزمنة �أو حدوث
�ضغوط جديدة متعلقة بال�سابقة (مثل قد ي�ؤدي وفاة الزوج �إلى حدوث
م�شاكل مادية والتي ت�ؤدي بدورها �إلى فقدان املنزل؛فمع كل �ضغط جديد
تظهر �آالم جديدة)� .ست�ستفاد الدرا�سات امل�ستقبلية من املناهج الدقيقة
اخلا�صة بفهم االنتكا�س.
وواحدة من املحدوديات الإ�ضافية هي �أننا مل ن�ستطع التمييز بني
الآالم التي �أدت �إليها نوبات االكتئاب من نوبات االكتئاب الذاتية (الباطنية
النمو) ,وبالتايل فقد مت تطبيق التعبري «غري مع ّقد» بدون ح�سا�سية لل�سياق,
لكن تدل الكثري من الدرا�سات ال�سابقة �أن تطبيق معيار الـ DSM MDD
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على عينة املجتمع ينتج حاالت تكون فيها الغالبية العظمى لديهم نوبات
 �أو�ضحت, مثال يف ا�ستعرا�ض الإعتالالت الطبية امل�شرتكة,�أنتجتها �ضغوط
على عدم وجود م�سببات مل�شاعر االكتئابMDD  فقط من حالت الـ%5
 تدل التحاليل ال�سابقة �أنه ال يوجد حاالت, بالإ�ضافة �إلى ذلك,)38( لديهم
 وبالتايل فمن املحتمل �أن هذه,»ذاتية يمُ كنها �إ�شباع معيار «غري مع ّقد
 مل ت�ؤثر ب�شكل جوهري علىECA الفجوة يف املعلومات اخلا�صة بالـ
.نتائج الدرا�سة احلالية
وفيما يخ�ص ا�ستخدام معدالت االنتكا�س املرتفعة,يف ختام الأمر
 تدل الدرا�سات التي �أجريناها على,لتقييم اال�ضطرابات ب�شكل تقديري
.MDD �أن �إبعاد النوبات الغري معقدة �سيزيد من �صحة ت�شخي�صات الـ
 مثل �ضعف,MDD أي�ضا �أن لدى الأ�شكال الأقل �شدة من الـ
ً � تدل النتائج
 معدالت انتكا�س �أقل من, الغري �سوداويةMDD الأعرا�ض وحاالت الـ
أي�ضا املزيد من الأبحاث فيما يخ�ص
ً �  وت�ضمن, الأخرىMDD حاالت
. وحاالت احلزن الطبيعيةMDD البداية ال�صحيحة للتمييز بني الـ
 الغري معقدة فقط الأعرا�ض ال�شائعة يفMDD ت�شمل حاالت الـ
 وهي وقتية وال تزيد من معدالت االنتكا�س ب�شكل,حاالت ال�ضغط الطبيعية
ECA  وهذا يف عينة الـ,كبري فوق امل�ستويات اخلا�صة بقطاع ال�سكان
 �إذا كانت هذه االكت�شافات من�سوخة لن يكون هناك �أ�سباب.خا�صتنا
 الغري معقدة وح��االت احلزنMDD جتريبية للتمييز بني ح��االت الـ
 وبالتايل فالبد من تقدمي بع�ض االعتبارات لتجاهل,الطبيعية ال�شديدة
 وبالتايل,MDD النوبات الغري معقدة كدرجة من درجات ت�شخي�صات الـ
فمن املمكن ت�شخي�ص احلاالت اال�ستثنائية التي تبدو مر�ضية بالرغم من
, بكونها ا�ضطرابات مزاجية �إن مل يتم حتديد خالف ذلك,كونها غري معقدة
 البد �أن ت�ؤكد املبادئ التوجيهية للعالج على و�سائل العالج,وبدال من ذلك
 وذلك يف �ضوء االختالفات يف التوقعات بني احل��االت الغري,املتقدمة
.MDD معقدة وغريها من حاالت الـ
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�سجل و ُيعاد تقييمها ,بحد �أق�صى
معني ومقابالت هاتفية والتي كانت ُت ّ
للمدة ي�صل �إلى � 60ساعة.
ومت ا�ستخدام و�سيلة املقابالت الهاتفية مب�ساعدة احلا�سوب ( )28وذلك
لأنها تمُ كّن االت�صال الأوتوماتيكي ب�أق�سام اال�ستطالع ,والتحقق من �صحة
ال�شيكات عرب �شبكة االنرتنت وعمل جدولة �أوتوماتيكية ملعاودة االت�صال
(مثل �إذا مل ُيرد على املُكاملة �أو �إذا مل ُتكتمل املقابلة).
ومت جتميع معلومات عن حدوث مواقف اكتئاب �شديدة و�أفكار انتحار
وحم��اوالت انتحار يف خالل ال�ستة �أ�شهر ال�سابقة لذلك الوقت ,وذلك
با�ستخدام وحدة قيا�س وثيقة باملقابالت الإكلينيكية املُهيكلة ال�ضطرابات
املوحد
الـ  DSM-IVاملحور  )29( )I (SCID-Iوالتي ُتعترب بالأمر ّ
لل�شعب اليوناين ,واُ�ستخدمت بكثافة يف الدرا�سات الإكلينيكية واملر�ضية
(مثل .)30,31
وللت�أكيد على مدى �صحة الت�شخي�صات ,قام ع�رشة حماورين بت�صنيف
عينة ع�شوائية من املكاملات ( ,)%10وقد بلغت الكابا التابعة لفلي�س 0.89
عام  2009و 0.90عام  ,2011بالإ�ضافة �إلى ذلك ,وافقت عينة ع�شوائية
من املُ�شاركني (� )%10أن يقوم طبيب نف�سي ب�إجراء مقابالت معهم ,وبلغ
معدل املوافقة الت�شخي�صية  %87عام  2009و %89عام .2011
وقد مت ا�ستخدام م�ؤ�رش ال ُع�رس االقت�صادي ال�شخ�صي ( )IPEDلتقييم
درج��ة ال�ضغوط املادية اخلا�صة باملُ�شاركني؛ ويتكون هذا املقيا�س
الذاتي من ثمانية �أ�سئلة ت�صف ال�صعوبة التي يواجهها املُ�شارك يف تلبية
املتطلبات املالية اليومية التي حتتاجها الأ�رسة ,وذلك يف خالل ال�ستة
�أ�شهر ال�سابقة لذلك الوقت .ومت قيا�س الردود على وحدة قيا�س بها ثالثة
كثريا ,)3,بينما يرتاوح
درجات (مل يحدث �أب ًدا1 ,؛ يحدث �أحيا ًنا2 ,؛ يتكرر ً
جمموع مركب وحدة القيا�س هذه من ( 8غياب امل�شكالت االقت�صادية)
وحتى ( 24م�شكالت اقت�صادية �شديدة) .وقد قامت درا�سات �سابقة عن
اخل�صائ�ص النف�سية القيا�سية لو�سيلة القيا�س بتعريف  15حالة بكونها
نقطة فا�صلة تنتج �أف�ضل النتائج فيما يخ�ص احل�سا�سية واخل�صو�صية
( ,)13ومتا�ش ُيا مع هذه الأم��ورُ ,يعترب املُ�شاركون الذين ي�سجلون �أعلى
من هذه النقطة الفا�صلة �أنهم يف �ضائقة مادية بالغة ,وقد قدمت و�سيلة
دعم الثقة
القيا�س هذه تطاب ًقا داخل ًيا جي ًدا (كرونباخ �ألفا =  .)0.93كانت ُي ّ
ال�شخ�صية �أ�سئلة وثيقة باملو�ضوع قدمها ا�ستعرا�ض �أوروبي اجتماعي
()32؛ فقد مت تقييم الأ�سئلة على مقيا�س به درجات تبد�أ من  0وحتى ,10
وتدل القيم القريبة من ال�صفر ن�سبة منخف�ضة من الثقة ال�شخ�صية ,وكلما
كان التطابق الداخلي للمقيا�س جي ًدا (كرونباخ �ألفا =  )0.77كلما كانت
نتيجة مركّ ب املقيا�س تحُ �سب.
وقد مت ت�سجيل ال�صفات الدميغرافية االجتماعية للمجيبني (النوع
وال�سن واحلالة االجتماعية وحمل الإقامة والتعليم واملهنة) وات�صاالتهم
ال�سابقة مع حمرتفني مهنة الطب النف�سي وا�ستخدامهم للعقاقري النف�سية
واحتجازهم بداخل امل�ست�شفيات.
وقد حظيت هذه الدرا�سة على موافقة جلنة الأخالقيات التابعة ملعهد
جامعة �أبحاث ال�صحة النف�سية ,ومت تطبيقها بح�سب معايري الأخالقيات
التي حددها �إعالن هيل�سينكي عام  ,1964ومت احل�صول على موافقة من
كل املُ�شاركني.
ولكي ندر�س االختالفات بني التغيريات الفئوية ,مت ا�ستخدام اختبار
أي�ضا �إح�صاء منوذجني انحدار منطقي مع
2Xمع ت�صحيحات يات�س .ومت � ً
غياب \ وجود �أفكار انتحار \ حماوالت انتحار حديثة كمتغري م�ستقل .لقد
مت �إجراء كل التحاليل با�ستخدام .17.SPSS v

جدول  :1ال�صفات الدميغرافية االجتماعية لعينات عامي  2009و2011
باملقارنة مع تعداد ال�سكان اخلا�ص بعام 2001
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ذكر
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<11
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حمل الإقامة
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باقي �أنحاء الدولة
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ال يعمل
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n
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%

2011
n

2011
%
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1080
1112

49.3
50.7

1090
1166

48.3
51.7

46.8
54.2

210
411
325
452
384
409

9.6
18.7
14.8
20.6
17.5
18.6

223
426
367
425
368
447

9.9
18.9
16.3
18.8
16.3
19.8

9.2
19.8
16.2
19.4
16.0
18.4

486
1487
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96

22.2
67.8
5.9
4.3

455
1585
138
78

20.2
70.3
6.1
3.5

21.0
70.0
7.1
3.0

1077
813
302

49.1
37.1
13.8

1351
654
251

59.9
29.0
11.1

61.0
28.0
11.0

808

36.9

847

37.5

39.3

275

12.5

388

17.2

15.0

1109

50.6

1021

45.3

45.7

1184
218

84.4
15.6

1214
206

85.5
14.5

94.0
6.0

النتائج
بقدم لنا اجلدول  1ال�صفات الدميغرافية االجتماعية لعينة 2009
و ,2011بالإ�ضافة �إلى ال�صفات الدميغرافية االجتماعية لل�شعب اليوناين
بح�سب التعداد ال�سكاين لعام  ,2001ويتالءم تركيب هذه العينات مع
التعدادات ال�سكانية.
لقد بلغت ن�سبة املُجيبني َمن تراودهم �أفكار انتحار  %6.7عام 2011
باملقابل مع  %5.2عام  ,)0.04=p ,1=df ,3.92=X2( 2009وكما
نرى يف اجل��دول  ,2هناك زي��ادة كبرية يف انت�شار �أفكار االنتحار بني
الرجال ( %7.1باملقابل مع ,)0.011=p ,1=df ,6.41 = 2X ,%4.4
لكن لي�س هكذا بني الن�ساء ( %6.3باملقابل مع ,1=df ,0.05=2X ,%5.9
أي�ضا انت�شار �أفكار االنتحار بني املُجيبني الذين
 .)0.817=pلقد �أزداد � ً
ترتاوح �أعمارهم بني  %7.2( 64-55باملقابل مع ,14.41=2X ,%1.9
 ,)0.001<p ,1=dfبينما تنخف�ض هذه الن�سبة بني من هم �أ�صغر من 24
عاما ( %4.9باملقابل مع ,)0.001<p ,1=df ,15.83 =2X ,%13.9
ً
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أي�ضا �أفكار االنتحار بني الأفراد املتزوجني ( %7.3باملقابل مع
تنت�رش � ً
 ,)0.001<p ,1=df ,38.08 =2X ,%2.3بينما تقل هذه الن�سبة بني
املُجيبني الغري متزوجني ( %5.6باملقابل مع ,17.24=2X ,%11.6
أي�ضا �أفكار االنتحار بني عامي  2009و 2011لدى
 .)0.001<pازدادت � ً
املُجيبني الذين ي�ستخدمون عقاقري نف�سية ( %22.7باملقابل مع ,%4.5
أي�ضا الذين طلبوا م�ساعدة �أطباء
 ,)0.001<p ,1=df ,11.10=2Xو� ً
نف�سيني ( %17.3باملقابل مع .)0.001<p ,1=df ,13.36 =2X ,%8.3
وقد بلغت ن�سبة املُجيبني الذين جلئوا �إلى حماوالت انتحار  %1.5عام
 2011باملقابل  %1.1عام .)23( )0.28=p ,1=df ,1.16=2X( 2009
وكما ُيعر�ض لنا اجلدول  ,3هناك زيادة كبرية يف ن�سبة انت�شار حماوالت
االنتحار بني الرجال ( %2.0باملقابل مع ,1=df ,11.12=2X ,%0.4
 ,)0.001<pلكن لي�س كذلك بني الن�ساء ( %1.0باملقابل مع ,%1.8
أي�ضا انت�شار حماوالت
1.93=2X؛  .)0.165=p ,1=dfلقد �أزداد � ً
االنتحار بني �أ�شخا�ص ترتاوح �أعمارهم بني  %1.7( 34-25باملقابل مع
عاما ( %2.3باملقابل
 )0.009=p ,1=df ,6.73=2X ,%0.0وً 44-35
مع  ,)0.033=p ,1=df ,4.56=2X ,%0.0بينما ت��زداد هذه الن�سبة
بني املُجيبني الذين ترتاوح �أعمارهم بني  %0.7( 54-45باملقابل مع
أي�ضا بني
 ,)0.021=p ,1=df ,5.33=2X ,%3.2وتزداد هذه الن�سبة � ً
املتزوجني ( %1.6باملقابل مع )0.001=p ,1=df ,10.81=2X ,%0.3
أي�ضا بني من حظوا بتعليم عايل ( %1.2باملقابل مع ,5.96 =2X ,%0.1
و� ً
 ,)0.015=p ,1=dfلكن مل ُي�سجل �أي من املُجيبني العاطلني عن العمل
حماوالت انتحار حديثًا عام  ,2009بينما بلغت ن�سبتهم  %4.4عام 2011
(.)0.042=p ,1=df ,4.12=2X
وكما ُيعر�ض اجلدول 4؛ كانت الدالئل الهامة على �أفكار انتحار عام
 2011املرور بحاالت اكتئاب �شديدة �أثناء ال�شهر ال�سابق لهذه الأفكار
وخ�برات �ضائقة مالية وتاريخ �سابق من حم��اوالت انتحار وقلة الثقة
يف الآخرين ,وقد كانت �أفكار االنتحار لدى من يتوافقون مع معايري الـ
� DSM-IVأكرب  48مرة من الأ�شخا�ص الذين مل يتم ت�شخي�صهم بهذا
الأمر ( ,)0.001<p ,62.66-22.18=CI ,%95 ,47.72=ORوقد
كان املُجيبني الذين لديهم تاريخ من حم��اوالت انتحار �أك�ثر احتماال
ب�سبعة مرات ليمروا ب�أفكار انتحار من الأ�شخا�ص الذين لي�س لديهم تاريخ
حماولة انتحار (.)0.01<p ,8.60-1.66=CI %95 ,6.89 =OR
وكما يعر�ض لنا اجلدول  ,5كانت الدالئل الهامة على حماوالت انتحار
حديثة عام  2011هي املرور بحالة اكتئاب �شديدة �أثناء ال�شهر ال�سابق لهذه
املحاوالت واملرور ب�ضائقة مادية وتاريخ �سابق من حماوالت انتحار,
أي�ضا هذه الدالئل بني الذكور واملتزوجني .و�أن الأ�شخا�ص الذين
وتزداد � ً
يتوافقون مع معايري الـ  DSM-IVحلاالت االكتئاب ال�شديدة �أكرث ميال
بـ  97مرة لت�سجيل حماوالت انتحار �أثناء ال�شهر ال�سابق ,من الأ�شخا�ص
الذين مل يتم ت�شخي�صهم بهذا الأمر (-71.06=CI %95 ,97.39=OR
 ,)01.1<p ,134.45وكان الرجال �أكرث عر�ضة بـ  12مرة لالنتحار
من الن�ساء ( ,)0.05<p ,16.78-5.10=CI %95 ,12.26=ORو�أن
املتزوجني �أك�ثر بـ  53مرة من الغري متزوجني (%95 ,53.29=OR
 ,)0.05<p ,64.40-33.29=CIوكان من مروا �ساب ًقا مبحاوالت
انتحار �أكرث بـ  14مرة ليمروا مبحاوالت انتحار من الأفراد الذين مل ميروا
بهذه املحاوالت (.)0.01<p ,15.95-1.79=CI %95 ,14.41=OR
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جدول  :2ن�سبة انت�شار �أفكار االنتحار يف جمموعات ال�سكان الفرعية عام
 2009و2011
النوع
ذكر
�أنثى
الفئة العمرية
<24
34-25
44-35
54-45
64-55
>65
احلالة االجتماعية
غري متزوج
متزوج
التعليم
<11
12
>13
حمل الإقامة
باقي �أنحاء الدولة
�أتينا
املهنة
ال يعمل
ن�شط اقت�صاديا
غري ن�شط اقت�صاديا
طلب م�ساعدة طبية
ال
نعم
تعاطي عقاقري نف�سية
ال
نعم
ت�شخي�ص اكتئاب �شديد
ال
نعم

X
()df=1

p

4.4
5.9

7.1
6.3

6.41
0.05

0.011
0.817

13.9
7.0
3.4
7.4
1.9
3.2

4.9
9.9
6.6
7.8
7.2
5.0

15.83
1.19
2.69
0.00
14.41
1.08

<0.001
0.275
0.100
0.923
<0.001
0.299

11.6
2.3

5.6
7.3

17.24
38.08

<0.001
<0.001

4.3
6.3
6.0

6.8
6.8
6.6

3.39
0.01
0.17

0.065
0.921
0.680

4.9
5.7

5.8
8.0

0.95
3.16

0.328
0.075

4.0
5.2
5.3

10.2
7.2
4.9

3.31
3.05
0.06

0.069
0.080
0.796

4.5
8.3

4.7
17.3

0.05
13.36

0.810
<0.001

5.2
4.5

5.9
22.7

0.86
11.10

0.353
<0.001

2.5
54.9

2.3
56.0

0.15
0.00

0.69
0.94

2011
2009
()n=2256( )n=2192

2

جدول :3ن�سبة انت�شار حماوالت االنتحار يف جمموعات ال�سكان الفرعية
عام  2009و2011
النوع
ذكر
�أنثى
الفئة العمرية
<24
34-25
44-35
54-45
64-55
>65
احلالة االجتماعية
غري متزوج
متزوج
التعليم
<11
12
>13
حمل الإقامة
باقي �أنحاء الدولة
�أتينا
املهنة
ال يعمل
ن�شط اقت�صاديا
غري ن�شط اقت�صاديا
طلب م�ساعدة طبية
ال
نعم
ت�شخي�ص اكتئاب �شديدة
ال
نعم

2011
2009
()n=2256( )n=2192

X
()df=1
2

p

0.4
1.8

2.0
1.0

11.12
1.93

<0.001
0.165

0.0
0.0
0.0
3.2
1.2
1.4

1.3
1.7
2.3
0.7
2.8
0.6

1.53
6.73
4.56
5.33
1.93
0.55

0.215
0.009
0.033
0.021
0.164
0.457

2.8
0.3

1.4
1.6

3.14
10.81

0.076
0.001

2.1
0.3
0.1

2.9
1.4
1.2

0.39
1.25
5.96

0.530
0.262
0.015

1.3
0.9

1.8
1.1

0.74
0.02

0.388
0.874

0.0
0.4
1.9

4.4
1.1
1.6

4.12
1.95
0.03

0.042
0.162
0.861

0.7
2.7

1.3
2.6

2.49
0.00

0.115
1.000

1.1
1.1

1.3
5.2

0.36
1.26

0.546
0.260

اجلدول  :4نتائج الرتاجع املنطقي النت�شار �أفكار االنتحار (موجود\غائب)
كمتغيرّ اعتمادي
ت�شخي�ص اكتئاب �شديد
ال
نعم
النوع
ذكر
الفئة العمرية (�سنة)
عدد �سنوات التعليم
حمل الإقامة
�أتينا
باقي �أنحاء الدولة
احلالة االجتماعية
ا
غري متزوج
متزوج
املهنة
�أ
ال يعمل
ن�شط اقت�صاديا
غري ن�شط اقت�صاديا
( IPEDجمموع)
حماوالت انتحار �سابقة
�أ
ال
نعم
مقيا�س الثقة ال�شخ�صية (جمموع)

OR

47.72

p

CI %95

0.001< 62.66-22.18

1.96
0.96
1.11

4.13-0.93
1.29-0.72
2.13-0.58

NS
NS
NS

1.57

3.54-0.70

NS

1.51

3.82-0.59

NS

0.92
0.71
1.07

3.23-0.26
3.25-0.15
1.40-1.07

NS
NS
<0.05

6.89
0,93

8.60-1.66
0.98-0.87

<0.01
<0.001

�أمرجع الفئة
 -IPEDم�ؤ�رش ال�ضغوط االقت�صادية ال�شخ�صية

جدول :5نتائج الرتاجع املنطقي ملحاوالت االنتحار (موجود\غائب)
كمتغيرّ اعتمادي
ت�شخي�ص اكتئاب �شديد
�أ
ال
نعم
النوع
�أ
�أنثى
ذكر
الفئة العمرية (�سنوات)
التعليم (�سنوات)
حمل الإقامة
�أ
�أتينا
بقية �أنحاء الدولة
احلالة االجتماعية
ا
غري متزوج
متزوج
املهنة
�أ
ال يعمل
ن�شط اقت�صاديا
غري ن�شط اقت�صاديا
( IPEDجمموع)
حماوالت انتحار �سابقة
�أ
ال
نعم
ميزان الثقة ال�شخ�صية (جمموع)

OR

CI %95

p

97.39

-71.06
134.45

<0.01

12.26
0.43
2.88

16.78-5.10
1.16-0.16
5.69-53>0

<0.05
NS
NS

1.89

6.67-0.21

<0.05

53.29

-33.29
64.40

<0.05

0.40
14.90
1.23

6.74-0.02
24.76-0.35
1.49-1.02

NS
NS
<0.05

14.41
1.03

15.95-1.79
1.22-0.87

<0.01
NS

�أمرجع الفئة
 -IPEDم�ؤ�رش ال�ضغوط االقت�صادية ال�شخ�صية

مناق�شة
تقدم هذه الدرا�سة دالئل على الزيادة اجلوهرية يف انت�شار �أفكار
االنتحار وتقارير حماوالت االنتحار بني عامي  2009و ,2011وذلك يف
عينة متثيلية على ال�شعب اليوناين؛ فالأ�شخا�ص الأكرث عر�ضة لالنتحار هم
الرجال والذين يعانون من اكتئاب واملتزوجني ومن يواجهون �ضغوطات
أي�ضا من لديهم تاريخ
مالية والأ�شخا�ص الذين ال يثقون يف الآخرين ,و� ً
حماوالت انتحار �سابقة.
لقد قدمت �أبحاث �سابقة يف اليونان حاالت تقلّب هامة يف التقارير
أي�ضا
اخلا�صة ب�أفكار االنتحار وحماوالت االنتحار عرب ال�سنوات و�أو�ضحت � ً
�أنه يوجد �صلة كبرية بني هذه املعدالت والعوامل االقت�صادية االجتماعية
( .)13,26لقد �أظهرت درا�سة تقوم على علم الأمرا�ض عام � 1978أنه قد بلغ
معدل انت�شار �أفكار االنتحار الذي �أ�ستمر ملدة �شهر واحد  ,%4.8بينما بلغ
عام  ,)26( %10.9 1984وقد ارتبط هذا االرتفاع اجلوهري بحالة الركود
االقت�صادي التي قد �أ�صابت الدولة يف ذلك الوقت ,والتي بلغت ذروتها
عام  ,1984ووجب تطبيق مقايي�س اقت�صادية يف خالل الفرتة ما بني
 1985و .)33( 1986لقد مت ت�سجيل حدوث اجتاه مماثل لهذه التقارير عن
حماوالت انتحار يف خالل ال�شهر ال�سابق للمقابلة ,مبعدل و�صل �إلى %0.7
عام  1978و %2.6عام  ,1984وقد بلغ معدل انت�شار �أفكار االنتحار عام
 2008قبل بدايات الأزم��ة االقت�صادية يف اليونان  ,%2.4وبلغ معدل
حماوالت االنتحار  ,)13( 0.6وقد كان كِ ال املعدلني �أقل من معدالت عام
 2009و.2011
وعلى ذات املنوال ,قام زخراك�س و�آخ��رون ( )25بدرا�سة معدالت
االنتحار يف اليونان يف الفرتة من  1980و ,1995ووج��دوا �أن هذه
املعدالت كانت من �أقل املعدالت على م�ستوى العامل ,وقد يرجع هذا لعدة
عوامل اجتماعية وثقافية ,وهي :الروابط الأ�رسية القوية وم�ساعدة وتدعيم
ال�شبكات االجتماعية واملمار�سات الدينية .وقد ا�ستمرت معدالت االنتحار
منخف�ضة حتى عام  ,2009وبح�سب املعلومات الر�سمية من �سجالت
ال�رشطة ,كان هناك  507حالة انتحار ناجحة وحماوالت انتحار جادة
عام  2009و 622عام  2010و 598عام .)34( 2011
تت�شابه هذه االكت�شافات مع الزيادة التدريجية يف انت�شار حاالت
االكتئاب ال�شديدة يف اليونان �أثناء ال�سنوات القليلة املا�ضية ( ,)16وي�ؤكد
هذا �أن الأزم��ة االقت�صادية يف اليونان قد �أث��رت على ال�صحة النف�سية,
ويت�شابه هذا مع ما مت مالحظته يف دول �أخرى (.)35 ,14
يمُ كن �أن نو�ضح اكت�شافاتنا اخلا�صة باملجموعات ال�سكانية الفرعية
الأكرث عر�ضة لالنتحار عن طريق االختالفات االقت�صادية االجتماعية
دورا رياد ًيا �أثناء فرتة الركود االقت�صادي ,وب�صفة خا�صة
التي قد لعبت ً
البطالة و�إمكانية فقدان الوظيفة وفقدان الدخل ( ,)38-36مثال قد يواجه
الأ�شخا�ص احلا�صلني على م�ؤهالت عالية �صعوبة يف �أيجاد عمل �أو قد
يواجهون عدم توافق بني م�ستوياتهم التعليمية وم�ؤهالتهم� .إن الرجال
واملتزوجني هم �أ�سا�س الأ�رسة اليونانية وقد ي�شعر ه�ؤالء بعدم �إمكانيتهم
لت�سديد احتياجات �أ�رستهم وذلك ب�سبب البطالة �أو �إمكانية فقدان الوظيفة,
و�إن الفئة العمرية التي بها �أعلى ن�سب انتحار يف درا�ستنا هذه هي ه�ؤالء
الذين ميرون بتغيريات كبرية يف معدالت البطالة يف ال�سنوات القليلة
ال�سابقة ( .)39بالإ�ضافة �إلى ذلك ,يواجه الأفراد الذين ترتاوح �أعمارهم
بني  55و 64تقاعد مبكر �إجباري عام  ,2011وقد �أظهرت الدرا�سات �أن
الأ�شخا�ص الذين يتقاعدون عن �أعمالهم يف �أثناء الأزم��ة االقت�صادية,
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معر�ضون للت�أثر بال�ضغوط وال�شكوك ب�سبب االرتباك ال��ذي يحدث يف
�أمورهم املالية( )40واعتمادهم على م�صادر دخل ثابتة (مثل رواتب
املعا�ش) والتي تكون معر�ضة لتذبذب ال�سوق (.)41
تتطابق الزيادة الكبرية يف انت�شار حاالت االنتحار بني من طلبوا
م�ساعدة طبية وغريهم الذين تعاطوا عقاقري نف�سية مع الزيادة يف ا�ستخدام
أي�ضا مع مدى طلب م�ساعدة ملواجهة امل�شكالت
خدمات ال�صحة النف�سية و� ً
النف�سية �أثناء فرتة املحنة االقت�صادي (.)42
�إن عامل الوقاية الهام الوحيد يف درا�ستنا هذه فيما يخ�ص �أفكار
االنتحار هو الثقة يف الآخرين ,والذي مت اعتباره لوقت طويل من الزمن
مقيا�سا لر�أ�س املال االجتماعي ( )43والذي �أرتبط بدوره بانخفا�ض يف
ً
معدل الوفيات ( ,)44وال��ذي ي�شمل الوفيات ب�سبب انتحار ( ,)45وهذا
ما ُيدعم عمل دورخيم الأ�صيل يف التكامل االجتماعي واالنتحار (.)46
ي�ستطيع ر�أ�س املال االجتماعي ب�صفة عامة والثقة بني الأ�شخا�ص ب�صفة
خا�صة ,حماية املواطنني لئال يتطور لديهم �أفكار انتحار ,وحتى �أثناء
دعم هذا الأمر على حث تعزيزات ر�أ�س املال
فرتات الأزمة االقت�صاديةُ .ي ّ
االجتماعي لتخفيف ت�أثريات الركود االقت�صادي على ال�صحة وال�صحة
النف�سية (.)17,47
تقرتح الدرا�سات التي قدمناها �أن احتماالت ارتكاب حماوالت انتحار
تزداد فعل ًيا لدى الذكور ,ويمُ كن �أن تقوم عدة عوامل ب�رشح هذا الأمر ,مثل
�إمكانية فقدان الوظيفة وفقدان الدخل ودور الرجل االجتماعي بكونه �أكرث
قر ًبا من الأحوال الوظيفية وقلة التدعيمات االجتماعية ,مثال قد ربط مولر
ليمكوهلري ( )48قابلية الرجال لالنتحار عن طريق مالحظة �أن الرجال
ي�سعون لأن يكونوا �أقل اندماجا يف املجتمع ويح�صلون على القليل من
أي�ضا �أكرث عزلة عاطفية.
الدعم االجتماعي وهم � ً
يمُ كن تف�سري زيادة خطر حماوالت االنتحار بني الأ�شخا�ص املتزوجون
يف �ضوء منوذج ال�ضغوط الأ�رسية ( )49,50والتي تفرت�ض �أن الأزواج
أي�ضا ينظرون
الذين يواجهون �ضغوطً ا مالية مييلون للغ�ضب واحلزن وهم � ً
�إلى امل�ستقبل بت�شا�ؤم ,وت�ؤدي ال�ضغوط العاطفية بالأزواج لأن يكونوا غري
متعاونني مع بع�ضهم البع�ض ولأن يكون �أ�سلوبهم فظً ا ,مما ي�ؤدي �إلى
حدوث �رصاعات زواجيه ,وهذه بدورها ترتبط بحدوث اكتئاب ()49,50
دعما من درا�سات �أُجريت يف الواليات
وانتحار ( .)51لقد وجد هذا النموذج ً
املتحدة ( )52وجمهورية الت�شيك ( )53وفنلندة ( )54ورومانيا ()55
وكوريا (.)56
البد �أن يعي الأطباء الإكلينيكيني عوامل اخلطر ال�سابق ذكرها ,والبد
�أن يدر�سوا ما �إذا كان الرجال والأ�شخا�ص الذين يعانون من اكتئاب �شديد
و�ضائقة مالية وغريهم ممِ ن مروا مبحاوالت انتحار والأفراد املتزوجني
والأ�شخا�ص الذين ال يثقون يف الآخرين يظهر عليهم �أفكار انتحار �أو
أي�ضا �أال يهمل الأطباء الإكلينيكيون حقيقة �أن
حماوالت انتحار .والبد � ً
حوايل  %90من �أول حماوالت االنتحار الغري املُخططة و %60من �أول
حماوالت االنتحار املُخططة حتدث يف خالل عام واحد من بداية ظهور
�أفكار انتحار ( ,)8ويف هذا ال�سياق ,ومن الأمور الهامة ج ًدا هي الك�شف
املبكر على م�شكالت ال�صحة النف�سية وخا�صة االكتئاب ( ,)57فقد �سجلت
الربامج اخلا�صة لتدريب �أطباء الرعاية الأولية على التعرف على االكتئاب
وعالجه انخفا�ضا يف معدالت االنتحار ( .)58قد يعمل تطوير برامج
احلماية االجتماعية ,مثل تو�سيع القوة العاملة و�أنظمة الدعم االجتماعي
و�إمكانية الدخول على برامج الرعاية ال�صحية والت�أمينات ال�صحية على
60

املجلة العاملية للطب النفسي

تخفيف الت�أثريات ال�سلبية للأزمة االقت�صادية والبطالة على ال�صحة
النف�سية (.)17,47
مل تكن الدرا�سة احلالية خالية من عيوبها ,فب�سبب طبيعة الت�صميم
املقطعي ,ال يمُ كن ر�سم اال�ستدالالت ال�سببية ,بالإ�ضافة لذلك ,من املمكن
�أن تكون �أفكار االنتحار املُ�سجلة وحماوالت االنتحار بالأمر احل�سا�س
عند تذكره� ,أو مقاومة املُجيب حماوال عدم الإف�صاح عن هذه املعلومات
احل�سا�سة .وبالرغم من �أنه قد مت �إثبات �أن �إمكانية ا�ستخدام ا�سم م�ستعار يف
املقابالت التليفونية يمُ كن �أن ي�س ّهل الك�شف عن هذه املعلومات (,)59,60
�إال �أنه ال يمُ كن ا�ستبعاد �أن املعدالت املنت�رشة التي ُوجدت يف هذه الدرا�سة
تقدم ا�ستخفافا باملعدالت احلقيقية.
يف ختام الأمر ,ت�ؤكد اكت�شافاتنا �أن ت�أثري الركود االقت�صادي على
ال�صحة النف�سية لل�سكان يف اليونان بالأمر املنت�رش و�أنه البد من وجود
جمهودات ممنهجة لتخفيف هذه الت�أثريات ,ولكي حتافظ اليونان على
املعدالت املنخف�ضة لالنتحار لديها ,البد من ت�شكيل خطط �إ�سرتاتيجية
ملعاجلة حاالت االكتئاب ال�شديدة ومنع االنتحار.
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واعدا
ً منهجا
ً )IPS(  ُت ّقدم خدمة الدعم والتوظيف. لكنهم يرغبون يف العمل,�إن ن�سبة كبرية من الأفراد الذين يعانون من م�شكالت �صحة نف�سية عاطلون عن العمل

A high proportion of people with severe mental health problems are unemployed but would like to work. Individual Placement and Support
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outcome data were collected. Cost-effectiveness analysis was conducted with two primary outcomes: additional days worked in competitive
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analysis was also conducted. IPS produced better outcomes than alternative vocational services at lower cost overall to the health and social
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strated cost-benefit arguments for IPS. Compared to standard vocational rehabilitation services, IPS is, therefore, probably cost-saving and
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almost certainly more cost-effective as a way to help people with severe mental health problems into competitive employment.

.يعانون من م�شاكل �صحة نف�سية وذلك لال�شتغال بوظائف تناف�سية

Key words: Supported employment, cost-effectiveness, severe mental illness, economics, work
(World Psychiatry 2013;12:60–68)

 العمل, االقت�صاد, �أمرا�ض نف�سية �شديدة, فاعلية التكلفة, توظيف ُم ّدعم:كلمات مفتاحية
)60:12-68؛2013 (عامل الطب النف�سي
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the need to target help on these individuals (2,3). As macالأ�ساليب
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. كما يف حالة �أومل غون�سبريج,على فرتة عالج يف ال�صباح �أو عناية داخلية
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الربامج �أكرث والء لنموذج
كلماselected
 وذلك,جديدة
جي ًدا �إلى
تنتقل
interventions,
whichكانت
were
to مناطق
represent
the
best
 لكن ما هي العواقب االقت�صادية؟ �سندر�س يف هذه الدرا�سة,»IPS الـ
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لقد كان االختيار الع�شوائي على م�ستوى امل�شاركني ومت تطبيقه با�ستخدام
فكرة تقليل التقنية عن طريق مركز الت�شخي�ص وتاريخ العمل (�أكرث �أو �أقل
من اال�شتغال ملدة عام يف وظيفة �سابقة)�,سنقدم تفا�صيل �أكرث الح ًقا
(.)6,12

التقييم االقت�صادي
لقد مت تنفيذ التقييم االقت�صادي من منظور نظام العناية ال�صحية
واالجتماعية� ,أي الأخذ يف االعتبار بتكاليف العناية ال�صحية النف�سية
واجل�سدية والعناية االجتماعية (والتي ت�شمل جتهيزات العناية) وخدمات
الت�أهيل املهني .و�ساعد ح�ساب عدد الأيام التي ا�شتغلها املرء يف مواقع
تناف�سية ون�سبة الأفراد (العينة) الذين عملوا ملدة يوم واحد على الأقل,
�ساعد هذا بكونه و�سيلة قيا�س ملدى كفاءة حتاليل التكلفة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ,أردنا �أن ندر�س ما �إذا كانت الـ  IPSتوفر التكلفة
باملقارنة مع برامج الت�أهيل املهني (مبعنى �أن ت�شغيلها ُيكلّف �أقل) ,وما
�إذا كانت نافعة من حيث التكلفة (مبعنى �أن النتائج التي حتققها الـ IPS
تفوق التكلفة عند التعبري عنها بقيم مالية ,باملقارنة مع خدمة الت�أهيل
املهني).

و�سائل القيا�س
يتابع الأف��راد العاملون بخدمة الت�أهيل املهني عمل كل فرد على
�أ�سا�س م�ستمر ,ويدونون �إن كان �أي منهم قد عمل ليوم واحد على الأقل يف
مواقع عمل تناف�سية ,و ُينبهون �أفراد البحث على �أيه وظيفة �شاغرة يمُ كن
�أن ي�شتغل بها العمالء ,ويقوم �أفراد البحث بعد ذلك باالت�صال بالأفراد
و ُيديروا معهم ا�ستطالعا للتحقق من �ساعات العمل و�أيام العمل ,وذلك يف
أي�ضا.
بداية اال�شتغال بالوظيفة ويف نهايتها � ً
لقد مت جتميع معلومات عن �صفات الأ�شخا�ص ونتائج اخلدمات
وا�ستخداماتها كخط �أ�سا�س ,و ُيعاد هذا الأمر بعد مرور �ستة �أ�شهر و12
�شهرا .لقد مت مراقبة ن�سخة م�صممة من املخزون الدميغرايف
�شهرا وً 18
ً
أي�ضا خمزون ا�ستقبال اخلدمة – الن�سخة الأوروبية
االجتماعي للعميل و� ً
( )13( )CSSRI-EUوذلك يف كل من مراحل التقييم هذه وذلك لتجميع
بيانات عن م�ستوى الفرد الدميغرايف االجتماعي وذلك با�ستخدام مواقف
حية واملهنة والدخل وا�ستخدام خدمات العناية ال�صحية واالجتماعية
وا�ستخدام العقاقري يف خالل ال�ستة �أ�شهر ال�سابقة.
لقد مت ح�ساب تكلفة الـ  IPSوخدمات الت�أهيل املهني التقليدية من
املعلومات التي مت جتميعها حمل ُيا من هذه اخلدمات ويف كل موقع .ولكي
جنعل تكاليف الوحدة متوازية مع التكاليف املُق ّدرة خلدمات �أخرى ,قمنا
بتطبيق تكلفة وحدة اململكة املتحدة على املوارد الب�رشية .وقد مت ح�ساب
�أرباح �أخرى ونفقات �إ�ضافية على �أ�سا�س بيانات م�ستوى اخلدمة بن�سبة
تكلفتهم الكلية والتي ا�شتملت على تكاليف الرواتب ,وقد قمنا بتطبيق نف�س
هذه الن�سبة على تكاليف الرواتب التي قدرناها لكل خدمة ,وقد مت ا�ستبعاد
تكاليف �أ�سا�سية ب�سبب قلة املعلومات عرب ال��دول .وحيثما �سمح الأمر,
كانت التكاليف تتحول با�ستخدام تعادل القوة ال�رشائية لأ�سعار 2003
تق�سم التكاليف الكلية لكل خدمة على عدد
(باجلنية الإ�سرتليني) ,وكانت ّ
العمالء وذلك للح�صول على متو�سط تكلفة كل عميل والتي كانت ُم�صممة
�شهرا .وبالن�سبة للمواقع التي تتعدد فيها خدمة الـ IPS
لتعك�س فرتة ً 18
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�أو غريها من خدمات الت�أهيل املهني �أو املواقع التي تقدم معلومات يف
فرتات متعددة ,قمنا بح�ساب التكاليف اخلا�صة بكل عميل ولكل خدمة\
توقيت الفرتة ,وبعد ذلك �أخذنا متو�سط كل منها لكل جمموعة.
كانت تحُ دد تكاليف اخلدمات الأخرى عن طريق �رضب معدل ا�ستخدام
اخلدمة يف تكلفة الوحدة؛ وقد كانت تكلفة الوحدة عام �( 2003أي عندما
بد�أت التجربة) ت�ؤخذ من حجم وحدة بحث اخلدمات االجتماعية ال�شخ�صية
ال�سنوية ( )PSSRUاخلا�ص باجنلرتا ( ,)14ولأن بع�ض الدول املت�ضمنة
يف هذه الدرا�سة لي�س لها م�صادر ملقارنة تكاليف الوحدة بالإ�ضافة �إلى
التعقيدات التي تنتج با�ستخدام �أ�س�س متعددة التكاليف ,كانت ُت�ستخدم
رموز خا�صة باجنلرتا لكل الدول.

حتاليل
كان يتم حتليل املعلومات با�ستخدام  SPSSلإ�صدارات الويندوز
 )15( 12.0.1و�ستاتا  8.2و )17( 10.1لويندوز .كان يتم حتليل الأفراد
يف املجموعات التي مت اختيارهم بع�شوائية لها ,وذلك بغ�ض النظر عن
نوع �أو م�ستوى املعلومات التي مت ا�ستقبالها من الـ � IPSأو غريها من
خدمات الت�أهيل املهني ,وكانت التحاليل تجُ رى على كل ال�ستة مراكز
يف ذات الوقت ,وعلى �أ�سا�س الطاقة الإح�صائية مع درا�سة الحقة للنتائج
اخلا�صة باملركز.
أي�ضا كمجموع فرتة
كان يتم مقارنة النتائج يف كل مرحلة تقييميه و� ً
�شهرا ب�أكملها ,وكانت ُتق ّدم كقيم متو�سطة بانحرافات قيا�سية ,ومت
الـ ً 18
احل�صول على اختالفات متو�سطة و %95فرتة ثقة وذلك بانحدار متهيدي
غري ثابت ( 1000حالة تكرار) ,والذي �أ�شتمل على خط �أ�سا�س للتكلفة
كعن�رص متغيرّ .
�شهرا وذلك
كان البد من �إدخ��ال بع�ض القيم ملعلومات تكلفة ً 18
لأن  83عميال كان لديهم معلومات تكلفة مفقودة يف واحد �أو �أثنني من
�شهرا املفقودة با�ستخدام �إجراء
مراحل املتابعة ,كانت ُتق ّدر تكاليف الـ ً 18
تعدد الإدخاالت يف �ستاتا  10.1والتي ق ّدرت كنموذج تقديري للتكاليف
التي تقوم على التكاليف يف كل مرحلة ومرحلة عمرية والنوع والدولة
واملجموعة الع�شوائية .كان ُيق ّدر ت�أثري امليزانية بعمل مقارنة بني التكاليف
�شهرا مع ومن دون �إدخاالت القيم املفقودة.
الكلية الزائدة عن ً 18
كان ُيح�صى ن�سب فاعلية التكاليف الإ�ضافية لكل جمموعة نتائج
التكاليف التي ُتظهر كِ ال من نتائج مرتفعة ونتائج �أف�ضل ,وكانت تحُ �سب
هذه باعتبارها �أقل االختالفات يف التكلفة بني الـ  IPSوخدمات الت�أهيل
�شهرا للمتابعة وتق�سيمها على االختالف
املهني الذائدة عن فرتة الـ ً 18
الب�سيط بني املجموعات فيما يخ�ص مقايي�س النتائج يف نف�س هذه
املرحلة.
لتقييم ت�أثري �أخذ عينات من ال�شك على افرتا�ض �أن الـ  IPSفعال
من حيث التكلفة يف حال �أن هناك م�ستويات خمتلفة من الرغبة يف
دفع ( )Yلوحدة �إ�ضافية من الفاعلية (يوم عمل �إ�ضايف �أو � %1إ�ضافية
يف درا�سة املُ�شاركني الذين عملوا ليوم واحد على الأقل)� ,سينحني م�ؤ�رش
قبول فاعلية التكلفة ,ويقوم هذا على �أ�سا�س الفائدة الكلية للمنهج التي مت
تنظيمه ( .)18وكانت هذه قائمة على ال�صيغة التقليدية (الفائدة الكلية =
(يوما �إ�ضاف ًيا من العمل �أو %1
 )Y E – Cحيث ترمز الـ � Eإلى الكفاءة ً
يوما �إ�ضاف ًيا) ,ترمز الـ � Cإلى التكلفة ,والـ
�إ�ضافية للعمالء الذين ا�شتغلوا ً
� Yإلى الرغبة يف الدفع لوحدة �إ�ضافية من الفاعلية.

جدول ا :التكاليف الب�سيطة للعناية ال�صحية واالجتماعية (باجلنية الإ�سرتليني )2003 ,ملدة � 6أ�شهر على  T0و T1و T2وT3

التوقيت
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

N
156
141
133
132
156
141
133
132
156
141
133
132
156
141
133
132
156
141
133
132
156
141
133
132

متو�سط
822
531
499
536
6034
1861
2499
3441
442
296
107
242
512
605
543
911
977
835
1073
834
483
559
520
624

SD
4612
1952
1821
1981
10٫575
6830
7951
10٫915
1415
1189
467
1314
1531
1475
1546
3006
1437
1233
4435
1643
490
538
613
756

خدمات
توظيف
� Nصحيحة
156
130
130
120
156
130
130
120
156
130
130
120
156
130
130
120
156
130
130
120
156
130
128
120

خدمات
توظيف
متو�سط
928
391
523
748
5007
4056
3222
3475
269
132
105
41
480
626
544
498
811
1198
706
790
502
522
522
700

IPS
التجهيز

خدمات طبية داخلية

خدمات طبية خارجية

خدمات �أ�سا�سها املجتمع

حرف �أ�سا�سها املجتمع

عالج

املجموع (با�ستثناء
تكاليف التدخالت)

الفرق بني الـ IPSالفرق بني الـ IPS
خدمات توظيف
وخدمات التوظيف وخدمات التوظيف
CI %95
متو�سط
SD
1141٫9461074801
222٫523146
1389
479٫438231977
715٫3112062165
1121٫32931027
10٫044
717- ٫433525809737
3126٫69612538490
2837٫16406069176
119٫423172
1137
40٫396161
644
139٫1283
637
18٫455
199
183
273٫35332
1388
285٫2861
1484
274٫34819
1241
156٫1027417
1626
132٫467166
1182
1036٫134642960
219٫1237355
1172
377٫355111352
144٫10319596
50٫15649
569
90٫15522
604
254٫11762935

0

156

9269

10٫980

156

7998

10٫991

1271

994٫3661-

1
2
3

141
133
132

4688
5241
6589

7236
9428
12٫560

130
128
120

6926
5694
6253

10٫417
9460
9905

2720960319-

813- ٫46241443 ٫32282781٫2336-

الـ  :IPSخدمة الدعم والتوظيف
ي�شري الـ  T0و  T1و T2و � T3إلى �أن التغيريات الب�سيطة م�ضبوطة لتقدير �أ�سا�س عنا�رص التكاليف ذات ال�صلة
لقد مت ح�ساب �سل�سلة من قيم الفائدة الكاملة لكل فرد ملجموعة من قيم
 Yبني ال�صفر وحتى �ألف جنية �إ�سرتليني (ب�إ�ضافة ت�صل �إلى  200جنية
�إ�سرتليني) ,وبعد ح�ساب الفائدة الكلية لكل فرد ولكل قيمة  ,Yمت احل�صول
على معامالت اختالف يف الفائدة الكلية بني املجموعات ,وذلك عن طريق
�سل�سلة من االنحدارات اخلطية الذاتية ( 1000تكرار) للمجموعة على الفائدة
الكلية .وقد مت درا�سة املعامالت الناجتة وذلك حل�ساب ن�سبة الوقت ب�أن
جمموعات الـ  IPSلها فوائد كلية �أف�ضل من جمموعة خدمات املقارنة
أخريا ,قد مت فرز هذه الن�سب وذلك لإحداث م�ؤ�رشات قبول
لكل قيمة لـ ً � .Y
فاعلية التكلفة تقوم على �آراء مجُ ّمعة وخا�صة باملوقع ,وقد مت ا�ستخدام
قيم ُمدخلة لهذه احل�سابات.
ولكي ن�صل �إلى حتاليل فوائد التكاليف (اجلزئية) ,قمنا بح�ساب القيمة
املالية لأيام العمل ثم طرحنا منها التكاليف الكلية (التدخالت بالإ�ضافة

�إلى خدمات �أخرى مت ا�ستخدامها) للـ  IPSوجمموعات الت�أهيل املهني
وبعد ذلك قمنا مبقارنة هذه بتقليل الفائدة الكلية (لكل فرد) يف التوزيع
الع�شوائي و�ضبطها على قاعدة التكاليف ,وقد ا�ستخدمنا الرتاجع الذاتي,
وكانت القيمة املالية املرتبطة بكل يوم عمل قائمة على االقرتاح القيا�سي
يف التحاليل االقت�صادية ب�أن �إجمايل الأجور املدفوعة هي تقدير القيمة
االجتماعية ملا قد مت �أنتاجه .لقد مت ح�ساب متو�سط املعدل الإجمايل للدفع
دعما فيما م�ضى من فوائد الإعانة االجتماعية ب�سبب
ل�شخ�ص كان يجد ً
مر�ض �أو �إعاقة ,مت ح�سابه من بيانات اململكة املتحدة اخلا�صة مبق�صد
أي�ضا الدخل الذي ح�صلوا عليه عام ُ .)19( 2003يقدم لنا
من تركوا الدعم و� ً
هذا معدل �إجمايل للأجور اليومية ي�صل �إلى  54.81جنية �إ�سرتليني ,والتي
كانت تنطبق على البيانات التي مت جتميعها يف التجربة على عدد الأيام
التي مت العمل فيها ,لكن لوحظ �أن هذا حتليل لفوائد التكاليف اجلزئية,
املجلة العاملية للطب النفسي
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وذلك لأننا مل ن�ضيف قيم مالية لأيه تطورات ملحوظة يف ال�صحة �أو جودة
احلياة.

النتائج
عينة
لقد مت ت�سجيل ال�رشوط اخلا�صة ب�صفات �أفراد العينة يف مكان �آخر؛ومل
يكن هناك اختالفات بني ال��ـ  IPSوجمموعات التحكم فيما يخ�ص
التغيريات الأ�سا�سية التي مت قيا�سها ,والتي ت�شمل الفئة العمرية والنوع
وامل�ستوى التعليمي وامل�ستوى املعي�شي والو�ضع القانوين للإقامة وعدد
مرات دخول امل�ست�شفى على مدى احلياة ,وتوزيع الت�شخي�صات والتاريخ
املهني ,وذلك يف خالل اخلم�سة �سنوات املا�ضية (.)6

احلا�صل
وكما ذكرنا �ساب ًقا ( ,)6لقد اكت�شفت جتربة الـ � EQOLISEأن الـ
� IPSأكرث فاعلية من خدمات الت�أهيل املهني وذلك فيما يخ�ص كل دخل
مهني متت درا�سته :فقد �أ�شتغل  )%55( 85فر ًدا من الذين �أ�شرتكوا يف الـ

�شهرا من املتابعة ,وهذا
ً
IPSيوما واح ًدا على الأقل يف خالل فرتة الـ ً 18
باملقارنة مع  )%28( 43فر ًدا الذين ا�شرتكوا يف خدمات التوظيف املهني؛
فقد كان الأف��راد امل�شرتكني يف خدمة التوظيف املهني �أك�ثر احتماال
ليرتكوا هذه اخلدمة ( )%45و ُيعاد �إدخالهم امل�ست�شفى مرة �أخرى ()%31
�أكرث من الأفراد امل�شرتكني يف خدمة الـ  %13( IPSو %20بالتعاقب),
أي�ضا هذه التجربة �أن ال�سياق بالأمر الهام ,ومع وجود معدالت
اكت�شفت � ً
بطالة حملية تو�ضح ال�سبب وراء ن�سبة كبرية من التقلبات امللحوظة يف
فاعلية الـ .IPS
جدول  :2تكاليف الـ  IPSوتدخالت خدمات الت�أهيل املهني يف خالل الـ
�شهرا ,املتو�سط العام لكل عميل (باجلنية الأ�سرتليني)2003 ,
ً 18
IPS
لندن
�أومل
رميني
زيورخ
جرونينجن
�صوفيا

2086
1568
2467
1870
1692
4757

خدمات الت�أهيل املهني
3234
8586
9520
14,447
1385
1567

�شهرا (باجلنية الإ�سرتليني)2003 ,
جدول  :3تكلفة التدخالت وتكلفة جمموع الـ ً 18

التدخالت (\IPSخدمات التوظيف
الإجمايل
ا�ستبعاد تكلفة التدخالت
حاالت ُمتاحة
املُدخالت
تكاليف التدخالت املت�ضمنة
حاالت ُمتاحة
املُدخالت
موقع حمدد
ت�ضمن تكلفة التدخل والبيانات
القائمة على املُدخالت
لندن
�أومل
رمييني
زيورخ
جرونينجن
�صوفيا

N
156

IPS
متو�سط
2424

SD
1110

خدمات
توظيف
N
156

الفرق بني الـ
 IPSوخدمات
التوظيف
خدمات توظيف خدمات توظيف
متو�سط
SD
متو�سط
40224816
6446

120
156

15,490
16,453

20,326
22,514

109
456

19,488
18,999

25,855
23,541

52333845-

10,855,207854,862-

120
156

17,814
18,877

20,201
22,372

109
156

26,206
25,445

27,076
24,856

96167880-

4262- ,15,5443151- ,12,249-

25
26
26
26
26
27

7414
18,442
32,194
20,483
22,469
12,079

5232
17,832
39,256
15,908
23,388
5870

25
26
26
26
26
27

10,985
33,414
36,480
36,133
22,209
13,359

8929
24,275
35,195
22,691
24,912
9865

376914,05710,26117,944233
2026-

240- ,76543468- ,24,87520,038,6018545- ,28,95613,495,14,1716684,2081-

الـ  :IPSخدمة الدعم والتوظيف
ي�شري الـ  T0و  T1و T2و � T3إلى �أن التغيريات الب�سيطة م�ضبوطة لتقدير �أ�سا�س عنا�رص التكاليف ذات ال�صلة
 83حالة لديها بيانات مفقودة يف مرحلة �أو مرحلتني من الثالثة
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CI %95
3239- ,4791-

Table 4 Incremental cost-effectiveness ratios for IPS versus voca-

tional services (based on total 18-month costs)
Additional cost

 باملقارنة مع خدماتIPS per
 الـadditional
لفاعلية تكلفة
�  ن�سب:4 cost
جدول
1% إ�ضافيةAdditional
of people
working
per
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)�شهرا
18
تكاليف
جمموع
على
(تقوم
التوظيف
ً at least 1 day
Cost perspective
day worked

PS versus voca-

S versus voca-

Overall—available cases

Additional cost
per additional
dditional cost
day worked
er additional
dominates
day
worked

ominates
dominates

ominates
dominates

ominates
dominates

ominates
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/ 24.2 days5£10
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24.2 days5£10

ominates

تكلفة �إ�ضافية لكل يوم
Overall—imputed
costs

 عمل �إ�ضايفcosts
London—imputed

IPS dominates

%1 تكلفة �إ�ضافية لكل
IPS dominates
�إ�ضافية من الذين ا�شتغلوا
IPS dominates
يوم واحد على الأقل

IPS dominates
IPS dominates
IPS dominates
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منظور التكاليف
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IPS dominates
IPS هيمنة الـ
IPS هيمنة الـ
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الـ
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Groningen—imputed costs
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يوما واح ًدا على الأقل
ً  �إ�ضافية للأ�شخا�ص الذين يعملون%1 يف دفع
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(�أي با�ستثناء جرونينجن) ,باختالفات �إح�صائية هامة يف لندن و�أومل
وزيورخ.

فاعلية التكلفة
لقد مت ح�ساب ن�سب فاعلية التكلفة الإ�ضافية لكل ناجت ,وذلك واح ًدا
تلو الآخر؛ �أوال للعينة ككل وبعد ذلك لكل من املواقع ال�ستة (جدول  .)4وقد
�سادت الـ  IPSمراقبة احلالة يف اخلم�سة مواقع التي كانت بها التكاليف
الكلية منخف�ضة� ,أي �أنها كانت �أكرث فاعلية على حد �سواء (فيما يخ�ص
قيا�س النتائج) و�أقل تكلفة .ويف موقع جرونينجن ,قد �أدى �أمر �إنفاق 30
�شهرا ,عن طريق التحويل
جنية �إ�سرتليني �إ�ضاف ًيا لكل فرد يف خالل الـ ً 18
من خدمات التوظيف التقليدية �إلى الـ � IPSإلى � %1إ�ضافية للأفراد الذين
يعملون ليوم واحد على الأقل يف موقع تناف�سي ,اي  10جنية �إ�سرتليني
لكل فرد قام «ب�رشاء» يوم عمل �إ�ضايف .لكن جدير باملالحظة �أن االختالف
كبريا فيما يتعلق باختالف الـ  %7.7يف ن�سبة
يوما عمل كان ً
يف الـ ً 24.2
يوما واح ًدا على الأقل ,وذلك لأن فر ًدا واح ًدا يف خدمة
عملوا
الأفراد الذين
ً
�شهرا ,و�إذا مت ا�ستبعاد هذا
الـ  IPSعمل ً 456
يوما يف خالل فرتة الـ ً 18
الفرد من التحاليل� ,سينحدر االختالف يف �أيام العمل �إلى  ,8.3وبعد هذا
اال�ستبعاد �سنكون يف حاجة �إلى الـ  28جنية �إ�سرتليني لتحقيق يوم عمل
واحد �إ�ضايف.
ت�رشح م�ؤ�رشات قبول فاعلية التكلفة احتمال �أن الـ  IPSفعال من حيث
التكلفة باملقارنة مع خدمات التوظيف وذلك لأن دور الكمية هو من ي�صنع
القرار ومن يرغب يف دفع � %1إ�ضافية للعمالء الذين ي�شتغلون ليوم واحد
�شهرا �أو ليوم عمل واحد �إ�ضايف (ال�شكل 1
على الأقل يف خالل مدة الـ ً 18
و 2بالتعاقب) ,وقد كان هذا �إلى حد ما م�ساو ًيا لـ  1يف كل حالة ,وذلك لأن
بداية الرغبة يف الدفع ترتاوح بني ال�صفر وحتى  1000جنية �إ�سرتليني,
ومل يقدم ا�ستثناء �أو �إ�شمال القيم املُدخلة اختالفا جوهر ًيا يف النتيجة.
لقد كانت م�ؤ�رشات قبول فاعلية التكلفة بالأمر املُخطط لكل موقع وذلك
لأن النتائج قد قا�ست «� %1إ�ضافية للعمالء العاملني» (�صورة  ,)3ومع
�أحجام العينات ال�صغرية املوجودةُ ,تظهر زيورخ و�أومل ولندن ورمييني
ن�سبة احتمال �أعلى ب�أن الـ  IPSفعال من حيث التكلفة ,وتليها �صوفيا
مب�سافة قريبة� ,أما جونينجن فقد �أظهرت �أقل امل�ستويات ,وبالتايل وب�سبب
هذا الدليل �س ُتف�سرّ الـ  IPSوخدمات التوظيف بكونهما مت�ساويتان يف هذا
املوقع .و�أما من جهة حتاليل احل�سا�سية ,فقد ازدادت الرغبة يف دفع %1
�إ�ضافية للعمالء الذين ي�شتغلون يف موقع جرونينجن �إلى  5,000جنية
�إ�سرتليني و 10,000جنية �إ�سرتليني .وال يزال زيادة احتماليه فاعلية
التكلفة فقط  0.545عند بداية الـ  10,000جنية �إ�سرتليني.

فوائد التكلفة
يرتاح الفرق بني تكلفة التدخالت وقيمة التوظيف الذي مت حتقيقه (�أيام
العمل وقيم �إجمايل الأجور املتوقعة يف اململكة املتحدة ل�شخ�ص ح�صل
على وظيفة بعد �أن كان يعتمد على فوائد تدعيم امل�ساعدات االجتماعية
ب�سبب مر�ضه �أو �إعاقته) بني  9,440جنية �إ�سرتليني ,لأ�شخا�ص يف
جمموعة الـ  IPSو 25,151جنية �إ�سرتليني لأ�شخا�ص يف جمموعة
�إعادة الت�أهيل املهني .تدل هذه العالمات ال�سلبية �أن تكاليف التدخالت
والدعم قد زادت عن القيمة املالية حلاالت التوظيف التي متت .وللمقارنة
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بني املجموعتني ,مت ا�ستخدام عامل الرتاجع الذاتي ( 100حالة متكررة)
لتنظيم التكاليف الأ�سا�سية (�أي �أن تتما�شى مع التحاليل الأخرى خا�صتنا),
وقد كانت االختالفات التي ظهرت يف �صايف الفوائد ما يزيد عن 17,005
جنية �إ�سرتليني يف �صالح الـ  ,IPSوبكلمات �أخرىُ ,يظهر حتليل فوائد
التكلفة (اجلزئي) هذا �أن الـ  IPSتقدم ا�ستخداما �أكرث فاعلية للم�صادر
�أكرث من نظرائها يف املقارنة.

مناق�شة
�إن التوظيف من �أكرب العوامل امل�ساهمة يف حالة املرء االقت�صادية
أي�ضا يف امل�ستوى املعي�شي ,لكن للأ�سف ,ترتفع
ومكانته االجتماعية و� ً
معدالت البطالة بني الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أمرا�ض نف�سية �شديدة,
مثال قد �أدل��ت درا�سة �أوروبية قامت على خم�سة دول� ,أن �أقل من ربع
الأ�شخا�ص الذين يعانون من الف�صام يعملون يف وظائف تدري عليهم
دخال؛ وكانت الن�سبة منخف�ضة يف لندن ,فقد و�صلت �إلى � .)20( %5إن
الت�أثري االقت�صادي واالجتماعي مل�شاكل التوظيف بالأمر الكبري ,فقد يعني
الأمر للأفراد مدة طويلة من االعتماد على خدمات الإعانة ووظائف قليلة
أي�ضا املكوث يف فخ الإعاقة الذي ي�صعب الهرب منه
الدخل وغري ثابتة و� ً
( ,)21و�أما للمجتمع ب�شكل عام ,ف�أن الت�أثري يكمن فى خطورة �أن ي�صبح
أي�ضا ارتفاع
هناك فئة من النا�س املُهم�شة واملُنعزلة اجتماعيا ( ,)21و� ً
يف الأ�سعار؛ فتخ�رس الإنتاجية ب�سبب �أن البطالة �أو الغياب ي�ؤثر على ن�سبة
كبرية من التكلفة الكلية للف�صام ,وذلك يف الكثري من الدول (.)22
ت�ؤكد ال�سيا�سات العامة يف الكثري من دول العامل على �أهمية الرتويج
لفر�ص العمل بني املجموعة املكلومة من النا�س ,والتي ت�شمل الأفراد
الذين يعانون من �إعاقات و�أمرا�ض نف�سية ( ,)2,3وبالرغم من �أن �سيا�سة
االهتمام متيل �إلى الرتكيز �أكرث على الأفراد الذين يعانون من ا�ضطرابات
نف�سية �شائعة� ,إال �أن الكثري من املحاوالت قد متت لتطوير و�سائل احل�صول
على وظائف للأفراد الذين يعانون من م�شاكل نف�سية كبرية ,وت�شمل هذه
تطوير بيئة عمل محُ �صنة ومن��اذج لأماكن تالقي و�رشكات اجتماعية,
وهو بالأمر احلديث ,واالندماج يف مواقع عمل تناف�سية بدون خطوات
أي�ضا �أتباع منهج الـ  .IPSي�سعى الـ � IPSإلى �أن ي�شتغل
�إعداد �سابقة ,و� ً
أي�ضا �إمدادهم بدعم مكثف وم�ستمر؛
الأف��راد بوظائف مفتوحة الدفع ,و� ً
�شجع يف العديد من املناطق يف الواليات املتحدة,
ولهذا االجتاه تاريخ ُم ّ
وهناك بدايات لدرا�سته يف �أماكن �أخرى ,ونحن يف حاجة �إلى هذه الدرا�سة
الوا�سعة وذلك لأن نظام ال�صحة الأوروبية ,مثال ,و�أنظمة الفوائد و�أ�سواق
العمالة تختلف بطرق هامة عن نظرائها يف الواليات املتحدة.
لقد كانت الـ IPSيف التجربة الأوروبية املتعددة املراكز,مهيمنة على
خدمات التوظيف البديلة والتي كانت تتطابق معها ,مما �أدى �إلى نتائج
يوما واح ًدا على
�أف�ضل فيما يخ�ص كِ ال من ن�سب الأف��راد الذين ا�شتغلوا ً
الأقل وعدد الأيام التي عملوا فيها بخف�ض التكلفة الإجمالية للحكومة
املتعهدة خلدمات العناية ال�صحية واالجتماعية .وقد مت �أتباع هذا النموذج
يف خم�سة مراكز �أوروبية من �أ�صل �ستة؛حيث كانت جرونينجن ُم�ستثناه.
ومع ت�ضمن القيم املُدخلة مت املحافظة على االختالفات .ينتج حتليل عدم
الدقة ,با�ستخدام م�ؤ�رشات قبول فاعلية التكلفة ,نظرة �شاملة منا�سبة عن
النتائج� ,سواء �أكانت القيم املُدخلة ُم�ستخدمة �أم ال ,والتي فيها تكون الـ
 IPSكوثيقة فعالة من حيث التكلفة �أكرث من خدمات التوظيف القيا�سية,
وحتى �إذا كان �صانع القرار ال يرغب يف دفع �أي �شيء للـ � %1إ�ضافية من

يوما واح ًدا على الأقل �أو ليوم عمل واحد �إ�ضايف.
العمالء الذين يعملون ً
�سينتج الـ  IPSهذا نتائج توظيف تناف�سية �أف�ضل من خدمات التوظيف
نظرا �إلى �أن الـ  IPSقد
املماثلة يف �أوروبا ,وهذا لي�س بالأمر املده�شً ,
فعلت هذا يف كل الأماكن التي مت اختبارها فيها� ,سواء �أك��ان هذا يف
الواليات املتحدة �أو كندا �أو �أ�سرتاليا �أو هوجن كوجن (� .)10إن اال�ستثناء
ُدعم ( ,)23( )SWANبالرغم
الوحيد هو درا�سة االحتياجات والعمل امل ّ
من ظهور االهتمام بدقة خدمات الـ  IPSاملُقدمة (.)24
إطارا
�
ت�ضع
أن
�
إمكانها
هناك القليل من نتائج فاعلية التكلفة التي ب�
ً
تقاريرا
لنتائج هذه الدرا�سة؛ فقد قدمت فقط ثالثة جتارب �سابقة للـ IPS
ً
عن نتائج فاعلية التكلفة ,بل و�أن نتائج فوائد التكلفة �أكرث ندرة .لقد قام
ديك�سون و�آخرون مبقارنة الـ  IPSبربنامج ت�أهيل مهني قوي يف �إحدى
املدن الداخلية بوا�شنطن� ,أن الـ  IPSي�سمح للعمالء ب�أن يحققوا �ساعات
�إ�ضافية من العمل التناف�سي مبعدل تكلفة ي�صل �إلى  13جنية �إ�سرتليني يف
ال�ساعة �أو  283جنية �إ�سرتليني لكل �أ�سبوع �إ�ضايف من العمل التناف�سي
(ح�ساب تكاليف ال�صحة النف�سية املبا�رشة) .لقد وجدت جتربة SWAN
�أنه بالرغم من �أن تكلفة التدخل و�صلت �إلى  296جنية �إ�سرتليني لكل عميل,
�إال �أن املُ�شاركني مبجموعة املراقبة الذين ُ�سمح لهم بالدخول للم�ست�شفى قد
بقوا لفرتة �أطول ,وبالتايل فقد زاد جمموع التكاليف  2176جنية �إ�سرتليني
كمتو�سط عمالء جمموعة املراقبة ,وبالتايل ف�أن التدخل فعال من ناحية
التكلفة (تكاليف �أقل وفاعلية ُم�شابهة) ,لكن ال ُيحتمل �أن يرتبط الإدخال
يف �أمر االحتجاز بامل�ست�شفى بالتدخالت التي تت�صف بال�ضعف (.)23,26
لقد ق ّدر كالرك و�آخرون ( )27فيما يخ�ص تطبيق �إطار عمل فوائد التكلفة
لتجربة نيو هامب�شاير التابعة لـ  IPSن�سبة فوائد تكاليف الـ � IPSأعلى
من جمموعة تدريبات املهارات وذلك من منظور املجتمع ككل (2.18
أي�ضا منظور احلكومة ( 1.74باملقابل مع .)1.39
باملقابل مع  )2.07و� ً
وقد كانت هنا كِ ال التدخالت مرتبطة ب�إنقا�صات كبرية وتقري ًبا مت�شابهة
يف تكاليف االحتجاز بامل�ست�شفى.
يرتبط االختالف يف هذه الدرا�سة ب�شكل جزئي بالـ  IPSذاته� ,أي
بكونه �أقل تكلفة من اخلدمات املُ�شابهة؛ فتكلفته �أقل من اخلدمات املُ�شابهة
أي�ضا بالتكاليف املنخف�ضة لالحتجاز
يف �أربعة مواقع ,يرتبط االختالف � ً
بامل�ست�شفى – بعك�س ما مت �أكت�شافه يف جتربة وا�شنطن .لقد قدمت ثالثة
درا�سات من اخلم�سة درا�سات جتريبية كانت تبحث عن عالقة بني القبول
بامل�ست�شفى (�أو �أيام االحتجاز بامل�ست�شفى) والدخول يف الـ  IPSتقارير
عن عدم وجود دالئل عن عالقة ربط ( )30-28بينما قدمت درا�ستان
�آخراتان تقاريرها عن القبول يف جمموعة الـ  ,)31,33( IPSلكن ُوجد يف
حالة واحدة القليل من حاالت ال�سماح بالدخول ,وذلك بني الأفراد الذين
�أكرثوا من ا�ستخدام خدمات ال�صحة النف�سية اخلارجية (.)32
هناك العديد من الأ�سباب وراء ملاذا قد تقلل الـ  IPSمن اللجوء �إلى
امل�ست�شفى ,وقد يحدث �أن يالحظ امل�ست�شارون املهنيون ,مثال ,عالمات
تدل على �أن عميلهم �سيتعر�ض لأزمة ,ثم يقوم بتنبيه الأطباء الإكلينيكيني
أثريا عالج ًيا؛ فقد يخترب
اخلا�صني به ,وقد يكون لعالقتهم مع العميل ت� ً
أي�ضا يف تقدير الذات
�
و
العمالء الذين يبد�أون يف العمل
تطورا يف الأعرا�ض ً
ً
( )34,35والتي بدورها قد ُتقلل من عدد �أي��ام االحتجاز بامل�ست�شفى.
تقرتح الدرا�سات التي بحثت يف ت�أثري العمل على تكاليف العالج ككل� ,أن
العمالء الذين يدخلون يف عمل (والذي ُت�سهله الـ  IPSلكن ال ت�ضمنه) ينتج
كثريا بكيفية ا�ستخدام
ذلك تقليل تكاليف العالج ( )38-36ويت�أثر هذا ً
املر�ضى الداخليني.

يف هذه الدرا�سة التي نحن ب�صددها ,قد تقل�ص ب�شكل كبري اللجوء
�إلى االحتجاز بامل�ست�شفى من قبل جمموعة الـ  IPSوذلك فقط يف خالل
ال�ستة �أ�شهر الأولى ,وقد تال�شى االختالف ب�صورة �أ�سا�سية عند نهاية فرتة
املتابعة .وتدل املزيد من الدرا�سات (ال ُتذكر هنا) على وجود تقلبات كبرية
يف اختالفات تكاليف االحتجاز بامل�ست�شفى بني الـ  IPSوجمموعات
ُم�شابهة يف الكثري من املواقع مع مرور الوقت .ويدل  ,يف حقيقة الأمر,
تراجع كِ ال من الت�أثريات الثابتة والت�أثريات الع�شوائية لتكاليف االحتجاز
بامل�ست�شفى مع مرور الوقت واخلدمة والتفاعل بينهما على وجود اجتاه
عام منخف�ض يف تكاليف االحتجاز بامل�ست�شفى ,لكن ال يوجد اختالفات
بني اجتاه الـ  IPSواخلدمات التقليدية ( 0.34 =pو 0.44بالتعاقب),
وبالتايل قد يكون االختالف الذي ظهر عند فرتة ال�ستة �أ�شهر من حم�ض
ال�صدفة ,فقد �أنتج الـ  IPSيف موقع واحد من �أ�صل �ستة (وهو جرونينجن)
ن�سبة �أعلى من التكاليف� ,أعلى من تدخالت املقارنة (لكن مل يكن االختالف
كبريا) ,وقد كان هذا املوقع الذي حتقق فيه الـ  IPSب�أقل الطرق فاعلية
ً
باملقارنة مع اخلدمات التقليدية الأخرى؛ فتبدو وك�أنها متثل خربة �شاذة.
أي�ضا االختالفات قي تكاليف خدمة التوظيف يف الكثري من
تقدم � ً
املواقع ,بع�ض التعليقات ,فتختلف تكاليف اخلدمات الأخرى ب�شكل كبري
من موقع لآخ��ر ,وذل��ك بافرتا�ض عدم التجان�س يف خدمات التوظيف
التقليدية .لقد كان االختالف الكبري (ثالثة �أ�ضعاف) يف تكاليف خدمات
الـ  IPSبالأمر املُده�ش ,وذلك لأن تكاليف نف�س الوحدة كانت ُت�ستخدم
أي�ضا لأن كل املواقع قد حققت
حل�ساب هذه التكاليف عرب املواقع ,و� ً
م�ستويات اجليد �أو املقبول من الدقة لنموذج الـ � .)6( IPSأما االختالفات
يف البنية التحتية فقد يرجع �إلى بع�ض املتغريات يف تكاليف تدخالت الـ
.IPS
لقد مت �إدارة فاعلية التحاليل من منظور نظام الرعاية ال�صحية ,مع
مقايي�س تقي�س فقط ُمدخالت العناية ال�صحية واالجتماعية ,وبالرغم من
�أنه قد مت قيا�س الفاعلية من حيث الوظائف التي حتققت� ,إال �أن هذا الهدف
كان فعاال يف خدمات ال�صحة النف�سية .وعندما عدنا �إلى احلديث عن فوائد
التكاليف ,قمنا ب�إرفاق قيمة مالية لأية مكا�سب �رسيرية �أو حياتية ,وحتى
و�ضح هذا التحليل اجلزئي القيمة االجتماعية الوا�سعة ملنهج
بهذه الطريقةّ ,
الـ .IPS
�إن حجم العينة ال�صغري لتحاليل التكلفة هو مبثابة حمدودية للدرا�سة,
نظرا �إلى تعقيد (وتكاليف)
بالرغم من كونها حمدودية ي�صعب جتنبها ً
�إدارة مثل هذه الدرا�سات .قد ُيعترب ا�ستخدام تكاليف وحدة لندن لكل مواقع
نظرا �إلى وجود
الدرا�سة ب�أنها حمدودية للدرا�سة� ,إال �أنه ال يمُ كن جتنب هذا ً
بيانات خا�صة بالدولة وذلك لإح�صاء تكاليف �صاحلة للوحدة .بالإ�ضافة
�إلى ذلكُ ,يق ّدم ا�ستخدام تكاليف وحدة خا�صة بالدولة املزيد من االختالفات
العر�ضية التي �سنحتاج �إلى �ضبطها لأجل التحاليل� .إن تكاليف الوحدة,
يف حقيقة الأمر ,للخدمات ال�صحية والعناية االجتماعية يدفعها معدالت
الأجور املحلية ,فتميل معدالت الأجور املنخف�ضة يف بع�ض املواقع ,مثل
يف �صوفيا� ,إلى خف�ض كل تكاليف الوحدة ب�شكل ن�سبي ,وبالتايل فال
ُيحتمل �أن تتغيرّ االختالفات امللحوظة يف التكاليف بني الـ  IPSوغريها
من اخلدمات الأخرى فيما يخ�ص القيمة .ومن املحدوديات الأخرى هو
�أنه مل يكن من املمكن الأخذ يف االعتبار التغيريات التي حدثت يف فوائد
تكاليف الرعاية االجتماعية واملرتبطة بفوائد البطالة �أو التغيريات يف
�إ�سهامات �رضائب الدخل؛ �أما بالن�سبة لتحاليل فاعلية التكلفة فيعترب هذا
الأمر غري وثيق باملو�ضوع ,وذلك لأنها مدفوعات حتويل� ,إال �أنهم �سيكونوا
ذات منفعة حلكومة لي�ست لديها ر�أ�س مال فيهم.
املجلة العاملية للطب النفسي
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عندما ت�سعى م�ؤ�س�سات عامة �إل��ى �إدخ��ال مبادئ لتطوير معدالت
 ال يقدموا,العمالة بني الأ�شخا�ص الذين لديهم احتياجات �صحية نف�سية
 وقد يرجع هذا,الكثري من االهتمام للأ�شخا�ص ذي االحتياجات ال�شديدة
 وبالطبع لأنه ال ي�ؤمن �أ�صحاب القرار �أنه يمُ كن,�إلى عدد الأ�شخا�ص القليل
 لكن تق ّدم الدرا�سة الأوروبية التي قامت,عمل الكثري ب�أية تكاليف ُمتاحة
. �صورة �أكرث تفا�ؤال,على �ستة دول
�إن هذه لي�ست جمرد ق�ضية مل�ساعدة �أن ينتقل الأفراد من حالة البطالة
 بل هي ق�ضية خماطبة احتياجات الأ�شخا�ص,�إلى العثور على وظيفة
 �إن التوظيف م�صدر دخل وا�ستقالل.الذين يواجهون م�شاكل طويلة الأمد
أي�ضا ُم�ساهم كبري يف عملية العزل االجتماعي وتقرير امل�صري الذاتي
ً � وهو
أي�ضا تكاليف
�
و
فعالة
و�سائل
م
د
تق
IPS
الـ
أن
�
فيبدو
وبالتايل
والتعايف؛
ً
ّ
�صاحلة من حيث الفاعلية مل�ساعدة الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أمرا�ض
.نف�سية �شديدة ليقرتبوا من حتقيق �أهدافهم الوظيفية

�شكر وتقدير
لقد مت تدعيم ه��ذه الدرا�سة من قبل منحة من اللجنة الأوروبية
-2001 QLRT ,وم�ؤ�س�سة جودة احلياة و�إدارة برامج امل�صادر احلية
 وللدكتور, ووجب ال�شكر �إلى ماكهوج لتقدميه ن�صائح منهجية,00683
أي�ضا
ً �  و�شكر خا�ص,IPS بيكري لقيامه بتدريب العاملني مبجموهة الـ
 ودورن وماري�شكا,) وهم لوي�س (لندن, ذاتهاIPS للعاملني مبجموعة الـ
 وبيجاري (رمييني) وبارت�ش وميفري (زيورخ) وميكي ابيما وجان�سن,)(�أومل
أي�ضا ب�شكر
ً �  يتقدم الكاتب.) وكاراجينيف (�صوفيا,)وهوميل (جرونينجن
.فرينانديز (مدر�سة لندن لالقت�صاد) لتعليقه على امل�سودة ال�سابقة
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.والتي ت�ستطيع املجتمعات عن طريقها اال�ستجابة للمعاناة
Key words: Natural disaster, trauma, resilience and coping, emotional distress
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الذيNatural
من الزلزالdisasters
ومع الناجني
2004globally
�أ�سيا عامatقارة
الذي
are)14,15(
occurring
an�رضب
increasing
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especially
due
to
the
upward
trend
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hydro-mete و�أي�ضا مع الناجني من الفي�ضانات التي,)16( 2008 �رضب ال�صني عام
orological disasters (1,2). Most of these natural disasالدرا�سات
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التعاون
ا�سرتاتيجيات
�أن
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hardships.
لقد ا�ستخدمت �أغلب الدرا�سات حتى الآن �أ�سالي ًبا كمية مبقايي�س
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أبحاث
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ا�ستخدمت
 وقد,التعاون
لتقييم �أم��ر
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وقد
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� الذي �رضب
trauma,
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supportive
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(3).
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majority
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natuقاموا بهذه الدرا�سة جمموعة من اال�سرتاتيجيات التي �أ�ستخدمها الناجون
ral disasters occur in developing countries, where the
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والتخطيط ل
ماتوا
ited. This
important
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من
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Personal strength, religious belief and faith, and external
الو�سائل
support appear to play key roles in coping after
a massive disaster or major life events (8,9). A large number
of studies on coping have been conducted with hurriالواقعة
لقد كان املوقع الذي قامت فيه هذه الدرا�سة هو منطقة ماتارا
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ب�سبب
 خا�صة,متزايدة
 بن�سبsurvivors
الطبيعية حول العامل
حتدث الكوارث
survivors
(16), and
of 1998–2005
floods in
Bangladesh
(17).
All
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strategies
mediate
 و�أن �أغلب هذه الكوارث,)1,2( االجتاه املت�صاعد للأر�صاد اجلوية املائية
the impact of disaster.
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واقت�صادية كبرية
اجتماعية
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Only
a
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 من الأ�شخا�ص الذين يف%10-5 ق ّدرت املنظمة العاملية لل�صحة �أن فقط
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م�شاكل نف�سية
يتطور
� جمتمعات قد
ّ (5).الكوارث
vors manage
andلديهم
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The فيها
onlyأثرت
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conducted
�أنهwith
يبدو هو
 وكماAsian
,من ذلكtsunami
وما هو �أكرثsurvivors
,تدخل طبيwas
وحتتاج �إلى
 كبريةin
Tamil Nadu, India (4). The authors identified a range
يعتمدون
 وبالطبع,لديهم م�صادر يمُ كنها تخفيف ت�أثري الأ�سى وال�صدمة
of strategies used by survivors (e.g., accepting
loss and
الكوارث
حتدث �أغلب
والتدعيم اخلارجي
 املرونةto
م�صادر
على
tolerance
of .)3(
hardships,
social الداخلية
gatherings
remember
the dead,
Theيفmost
,النف�سية
 ال�صحةand
خدماتorganizing
التي تندر فيهاremarriages).
 وهي,الدول النامية
الطبيعيةcommon form of coping was spiritual (i.e., requiems, rituals,
أفراد
ويطرح هذا الأم��ر الكثري من الأ�سئلة الهامة عن كيف ي�ستطيع ال
and spiritual help-seeking). However, our understanding
معofويتعاملوا
 �أن ُيعاجلواparticularly
بالكوارث الطبيعية
واملجتمعات املت�أثرون
how survivors,
in non-Western
settings,
manage
and
mobilize
resources
to
cope
with
disaster
أي�ضا �أ�سئلة عن املكان الالئق
ً � و,ال�صدمة واخل�سارة الناجتة عن الكارثة
remains limited.
.النف�سيةqualitative
خا�صة التدخالت
,ال�صحة النف�سية
خلدمات
Using in-depth
methods,
we set
out to
investigate
the coping
strategies
adopted
survivors
of
الذين
اهتمامات الباحثني
من �أولى
واملرونة واحدة
الت�أقلمbyكان
لقد
the
2004
Boxing
Day
tsunami
in
Sri
Lanka
to
deal
with
 فتعتمد الإمكانية,)4,5( قدموا درا�سات عن املجتمعات املت�أثرة بالكوارث
a range of psychological and social problems.
) قبل وقت6( على الت�أقلم والتعايف من اخل�سارة مبجموعة من العوامل
METHODS
القوة
 فيبدو �أن,)7( الكارثة ويف �أثناء فرتة الكارثة وبعد فرتة الكارثة
الذاتية والأمي��ان واملعتقدات الدينية والدعم اخلارجي من الأم��ور التي
The setting of this study was the Matara district of
احلياة
او �أحداثSriالكبرية
الكوارث
أقلم بعد
�عملية الت
كبريا يف
دورا
تلعب
ً were
ً affected,
southern
Lanka,
where
19,744
families
2235 مع
were
people
died (18).
الناجني
الت�أقلمdisplaced,
الدرا�سات عنand
 من1342
قامت الكثري
 لقد.)8,9(
 الكبريةWe
conducted field work from October 2007 to September
 وهناك القليل من,)13-10( من �إع�صار كاترينا يف الواليات املتحدة
2008 in selected Grama Niladari divisions (the lowest
ُُتاحة التي �أ
ت�سونامي
أثرين من �إع�صار
جريت معusually
 الدرا�سات املtwo
administrative
unit�املت
in ال�سكان
Sri Lanka,
comprising
to three villages). Ethical approvals were obtained from
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وتويف  1342فر ًدا ( .)18وقد مت �إجراء العمل امليداين من �أكتوبر 2007
وحتى �سبتمرب  2008يف مقاطعات مخُ تارة من جراما نيالداري (الوحدة
احلكومية ال�سفلى يف �رسيالنكا ,والتي ت�ضم قريتني �أو ثالثة) .ومت احل�صول
على املوافقات الأخالقية من جلان الآداب باجلامعة امللكية بلندن وكلية
العلوم الطبية بجامعة �رسي جاياواردينبيورا ب�رسيالنكا.
لقد كان هذا يف �أول الأمر درا�سة كمية تقوم على مقابالت �شخ�صية
عميقة مع الناجني ,مع مالحظات الباحثني وم�صادر ر�سمية ثانوية تقدم
بيانات �إ�ضافية ,بالإ�ضافة �إلى ذلك قمنا با�ستخدام �أداتني للفح�ص –
وهما اال�ستطالع ال�صحي للمر�ضى )9,19-PRIME-MD (PHQ
ومقابالت الت�شخي�ص الدولية املُركبة ( ,)20,CIDIالق�سم  ,Kوذلك
للم�شاركني.
لتقدمي معلومات قيا�سية عن حالة ال�صحة النف�سية احلالية ُ
عاما و�أكرث بق�صد,
لقد مت اختيار املُ�شاركني البالغني من العمر ً 18
قائما على �شبكة عينات ُم�صممة �ساب ًقا والتي
وقد كان هذا االختيار
ً
تطورت لت�ضمن �أننا �أدخلنا كِ ال من الرجال والن�ساء وجمموعات عمرية
أي�ضا �أ�شخا�ص ذي خربات متنوعة مع ت�سونامي (�أي موت �إحدى
خمتلفة و� ً
�أف��راد الأ��سرة �أو فقدانهم وغريها من �أ�شكال الت�أثر �أو النزوح �أو �إعادة
التوطني).ولكي نزيد من تردد العينة ,مت اختيار جمموعات دينية و�أخالقية
واقت�صادية واجتماعية متنوعة ,ولكي نعني املُ�شاركني املُحتملني ,ح�صلنا
على قائمة ب�أ�سماء الأفراد املت�أثرين من ال�ضباط احلكوميني ,وبالتايل قد
تكونت العينة الأخرية من  38ناجي يف �سن الر�شد من  12مقاطعة تابعة
جلراما نيالداري ,ومن الأمانات العامة اجلزئية مباتارا ووليجاما ,وقد
كان منهم  21امر�أة و 17رجال.
لقد كانت املقابالت العميقة مع املُ�شاركني قائمة على مر�شد مو�ضوع
قد مت تطويره ب�صفة خا�صة لهذا امل����شروع ,وق��د ت�ضمنت املوا�ضيع
املفتاحية خربات متت يوم �إع�صار ت�سونامي ,وطبيعة اخل�سائر �أو النتائج
املرتتبة على �أحداث وردود الأفعال وطرق التعامل وم�ساحة الدعم املتاح
(الر�سمي والغري ر�سمي) .وقد كانت املقابالت تجُ رى يف منزل املُ�شاركني
�أو �أينما يختاروا ,وكانت كلها بالغة ال�سينهالي�س ,وقام بها �أول من قام
بهذه الدرا�سة ( )SEومت ت�سجيل كل منها ب�سماح من املُ�شاركني ,وقام
م�ساعدو الباحثني ب�أخذ ملحوظات ,وبعد االنتهاء من هذا العمل ,مت
ن�سخ املقابالت بطريقة حرفية باللغة ال�سينهالية وبعد ذلك ُترجمت �إلى
االجنليزية .قام �أول من قام بهذه الدرا�سة برتجمة كل املقابالت �أوال ,وبعد
ذلك مت مناق�شة كل من هذه املقابالت ب�شكل منف�صل باملقارنة بينها وبني
الن�سخة ال�سينهالية مع وجود �شخ�صني على الأقل من قدموا كتابات ممتدة
أي�ضا ثالث من �شارك يف هذه الدرا�سة (,)SE
باالجنليزية وال�سينهالية ,و� ً
بالإ�ضافة لذلك ,مت ا�ستخدام ملحوظات وم�صادر ثانوية.
لقد مت حتليل ن�سخ املقابالت با�ستخدام التحليل املو�ضوعي مع بع�ض
عنا�رص الأ�س�س النظرية (�أي ا�ستخدام املقارنة الدائمة وذلك لالنتقال �إلى
ما بعد تعريف املو�ضوعية الفردية لدرا�سة العالقة بني الأفكار كقاعدة
للمزيد من ال�صيغ النظرية) ,وقد مت عمل التحاليل باخلطوات التالية :قراءة
دقيقة للن�صو�ص وو�ضع تعليقات عليها وذلك لتعريف الأفكار �أو الرموز
الأولية ,ثم تعريف و�إعادة تعريف الرموز؛ ثم تطوير ترتيب �أعلى للمزيد من
اخلال�صات والفئات ,ثم ت�صفية الرموز والفئات ,وذلك عن طريق املقارنة

واملناق�ضة ,ثم تطوير �إطار عمل مو�ضوعي �شامل .لقد مت عمل الرتميز
بالتعاون �سو ًيا بني �أول من قام بالدرا�سة و�أكرب من قام بها �س ًنا ()CM
وقام بعد ذلك فريق البحث مبناق�شة الرموز ,وعندما مت االنتهاء من �إطار
ن�صا وح�صلنا على موافقة
الرتميز ,قمنا بتقييم مدى دقة الرتميز لـ ً 20
بلغت �أكرث من  ,%90وقام  NVivo7مب�ساعدة حتاليل البيانات (.)21

النتائج
لقد كانت املجموعة الدرا�سية تتكون من  21امر�أة و 17رجال ترتاوح
�أعمارهم بني  18و ,65كان  36منهم �سينهاليني واثنان م�سلمني ,ومل جند
�أيه م�شاركني تاميليني من جمموعة الدرا�سة ,فقد كان الأغلبية بوذيني
( )34و�أثنني �أحدهما كاثوليكي والآخ��ر م�سلم .كان هناك خم�سة من
امل�شاركني يعانون من جروح ج�سدية �شديدة �أثناء �إع�صار ت�سونامي ,و11
غريهم يعانون من جراح متو�سطة ال�شدة .وا�شتملت املجموعة الدرا�سية
أي�ضا على  20فر ًدا َمن الذين فقدوا فر ًدا �أو �أكرث من �أفراد �أ�رسهم ,وثالثة
� ً
منهم مل يعرثوا على �أج�ساد ذويهم املفقودين ,لقد �أخترب تقري ًبا كل فرد يف
املجموعة الدرا�سية هذه �أمر �إعادة اال�ستيطان ,بالإ�ضافة �إلى �أنهم قد فقدوا
ممتلكاتهم و�أعمالهم.
تدل نتائج الـ  PHQوالـ � CIDIأن خم�سة من املُ�شاركني يعانون
من ا�ضطرابات كرب ما بعد ال�صدمة وا�ضطرابات ج�سدية ال�شكل ,وثالثة
منهم يعانوا من حاالت اكتئاب �شديدة ,وهذا با�ستخدام معايري الت�شخي�ص
القيا�سية .وقد ظهر على �سبعة من امل�شاركني �أعرا�ض اكتئاب و\�أو قلق دون
�أن يتوافقوا مع معايري اال�ضطرابات ,وذلك �أثناء وقت جمع املعلومات.
تو�ضيحا ملجموعة من اال�سرتاتيجيات التي مت
لقد قدم املُ�شاركون
ً
تبنيها يف مراحل خمتلفة فيما بعد �إع�صار ت�سونامي ,وذلك ليتمكنوا من
أي�ضا اخلراب الذي متر
التعامل مع الأزمة العاطفية املبا�رشة وامل�ستمرة ,و� ً
به حياتهم وجمتمعاتهم ,ونقدم هذه اال�سرتاتيجيات يف الفقرات التالية.

املرونة والأميان
لقد �شعر الكثري من املُ�شاركني �أن الدافع ملقاومة الأزمة البد �أن ت�أتي
من ذاتهم ,وقد �أكدوا على �أهمية الدافع الذاتي والتوقعات االيجابية ,وفيما
ت�صور الأزمة العاطفية بكونها عدم وجود ثبات
يخ�ص هذا الأمر ,لقد مت ّ
وت��وازن ,ويكون الهدف الناجت هو �إع��ادة ت�أ�سي�س «الثبات العاطفي» �أو
«حالة عقلية ثابتة» ,وقد ق ّدم �أغلب امل�شاركني �أفكار عن الأمل والدوافع
للتغلب على ذكريات الأزمات وال�صعوبات.
فقد قال �إحدى امل�شاركني�« ,إين �أنظر �إلى كل �شيء بطريقة ايجابية,
وكنت �أحتلى بهذه ال�شجاعة طوال الوقت ,وهذه طبيعتي؛ فلم يكن لدي
توقعات متعذرة يف حياتي ,و�أين ال ا�ستاء من �أيه ظروف».
وقد حت ّدث الكثريون ,خا�صة من الن�ساء والبالغني ,عن �أهمية معتقداتهم
الدينية و�أميانهم بها ,وكانوا ي�سعون لأن يجدوا معنى خل�سارتهم من
�أميانهم مبعتقداتهم الدينية ,مثال ,يقول البوذيون �أن �إع�صار ت�سونامي كان
مثاال على التعليم عن التجارب التي قد ت�صيب احلياة.
املجلة العاملية للطب النفسي

73

أي�ضا« ,لقد خ�رسنا كل �شيء يف حلظة واحدة ,وقد �أ�صبحنا
قال �أحدهم � ً
بعد هذه احلادثة مبا�رشة يائ�سني وفقدنا كل �أمل للم�ستقبل ,وحتى يف
الوقت احلايل نحن ال ن�سعى وراء الأمور املتطورة ب�سبب هذه اخلربة التي
مررنا بها ,ونحن الآن ندرك طبيعة احلياة الزائفة ,وهذا ما يعلمه بوذا».
لقد كان امل�شاركون امل�سلمون والكاثوليك على قناعة ب�أن اهلل قد
�ساعدهم على الهروب من مثل هذه املحنة («�إن هذه �إرادة اهلل») و�أن اهلل
�سيحامي عنهم من �أيه حمنة قد ت�أتي يف امل�ستقبل.
�إن الأمر اجلدير بالذكر بحق هنا هو �أن كل هذه الأقاويل حتمل معني
أي�ضا ثقة كبرية يف قوة عليا تعمل على توفري احلماية �ضد
الق�ضاء والقدر و� ً
كل الأمور الغري متوقعة والتي ي�صعب التحكم فيها؛ وبهذا املعني تكون
القوة الداخلية التي و�صفها بع�ض الأفراد بقولهم �أنها مكنتهم من التعايف
من الأزمة العاطفية التي �أنتجها �إع�صار ت�سونامي ,تخرج من �أميانهم
مبعتقداتهم الدينية ,وما ي�ؤكد هذا االعتقاد هو ما يدعم �أحداث ت�سونامي
يف تعاليمهم الدينية.
ومع هذا ,لقد كان هناك بع�ض الأمور التي مل يتمكن �إع�صار ت�سونامي
من تف�سريها ,وذلك فيما يخ�ص املعتقدات الدينية ال�سائدة ,خا�صة بالن�سبة
ملن فقدوا عزيز لديهم ,وقد يكون هذا عالمة على الي�أ�س والغ�ضب لأن
معتقداتهم الدينية مل تقيهم من �آالم املعاناة ومل حتمي �أ�رسهم؛ مثال,
قد قامت �إحدى امل�شاركات يف هذه الدرا�سة بلوم اهلل بكونه قا�سي عليها
عندما �أخذ حياة �أبنتها البالغة من العمر � 6سنوات.
أي�ضا« ,ملاذا مل تتمكن تلك القوة اخلارقة للطبيعة التي
قال �أحدهم � ً
تنادي بها كل املعتقدات الدينية من �إنقاذ حياة ه�ؤالء ال�ضحايا؟ و�إذا
كان الأمر كذلك ,فما الهدف من الأميان بعقيدة دينية ,فبالرغم من كوين
كاثوليكية �إال �أن �أبنتي كانت ترتدد على املعبد مع جريانها كل يوم بويا
(�أي مكتمل القمر) ,ومل ت�ستطيع �أيه عقيدة دينية �أن تنقذ حياتها».
بالإ�ضافة �إلى ذلك ,تقرتح هذه املعلومات وب�شكل م�ؤقت �أن فقدان
الأميان بالعقيدة الدينية كان بالأمر ال�شائع بني من يعانون من م�شاكل
نف�سية طويلة الأمد ,وقد يعمل فقدان الأميان بعد املرور مبثل هذه الأزمة
على جتريد املرء من املعاين ذات اجلذور الثقافية واخلا�صة بفهم امل�صائب,
وبهذا الفعل تتفاقم الآالم واخل�سائر.

م�شاركة الآالم
لقد حتدث الكثريون من املُ�شاركني ,خا�صة من الن�ساء ,عن م�شاركة
م�شاكلهم و�آالمهم مع �شخ�ص قريب منهم يكون جدير بالثقة؛ فان التحدث
مع �آخرين ي�ساعد با�ستخراج ن�صائح ويقدم �صحبة هذا ال�شخ�ص ,لكن متتد
للم�شاركني
قيمة التحدث مع �آخرين �إلى �أبعد من هذا ,فقد كان �أكرث �أهمية ُ
هو «�إخراج الآالم من داخل �صدورهم» ,وقد يكون هذا �شكال من �أ�شكال
االعرتاف طل ًبا للراحة واحل�صول عليها عن طريق و�سيلة ُم�شاركة خربة
املعاناة.
قال �أحدهم« ,لقد متكنا من الو�صول �إلى �أو�صاف للموقف بينما كنا
جمي ًعا م ًعا وكان هناك تبادل �أفكار ,وكان اجلميع ُي�شاركون بخرباتهم».
لقد �أمتد هذا الأمر �إلى ما بعد الأ�صدقاء والأ�رسة ,مثال ,ذكر الكثريون,
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خا�صة البالغني منهم� ,أنهم حتدثوا مع قادة دينيني مثل الرهبان البوذيني
أي�ضا لقاءات
املحليني �أو كهنة الكني�سة �أو �شيوخ امل�ساجد .كانت هناك � ً
متعددة قامت بتنظيمها منظمات املعونة اخلا�صة بالقرى ,بهدف ُم�شاركة
«م�شاركة» عند و�صف هذه
اخلربات ,واجلدير بالذكر ا�ستخدام امل�صطلح ُ
الأن�شطة ,وعند خطر الإفراط يف التف�سري ,ي�شري هذا امل�صطلح �إلى �أهمية
الإف�صاح عن امل�صاعب ,والراحة التي تنتج من معرفة �أن الآخرين قد مروا
بخربات م�شابهة ,وعلى كل حال ,لقد ت�أثر كل فرد يف املجتمع� ,إلى حد ما,
ب�إع�صار ت�سونامي� ,أوقد يرتبط باملحنة التي نتجت عنه بدرجة ما.
لقد حتدث كل فرد تقري ًبا يف جمموعة الدرا�سة هذه عن �أهمية امل�صادر
االجتماعية الغري ر�سمية ,مثل ال�شبكات ال�شخ�صية التي تكون بني �أفراد
الأ�رسة والأ�صدقاء واجلريان يف التعامل مع النتائج العاطفية والعملية
لت�سونامي .لقد ظهر لدى الكثريين �أن الإح�سا�س ب�صالبة املجتمع وهيكل
دعم هذا الأمر؛ فقد
الأ�رسة القوي يف جمتمع �رسيالنكا التقليدي,كان ُي ّ
و�صف الأفراد الذين فقدوا فر ًدا من �أفراد �أ�رسهم �أمر احل�صول على دعم
كبري من الأ�رسة الذين �ساعدوا يف �أداء املهام �أو الواجبات التي كان يقوم
بها املتويف.
قال �أحدهم« ,لقد كان والدي امل�صدر الوحيد لدخل الأ�رسة ,وبالتايل
فقد �أ ّثر موته علينا بطريقة �شديدة ,لكن من اجليد �أن �أخينا الكبري و�أعمامنا
يقدمون لنا يد املعونة؛ فقد بد�أ �أخينا الكبري بعد �أن تويف والدنا بالعمل يف
أي�ضا بع�ض الأفراد
الفندق اخلا�ص بعمي ,وهو الآن َمن يعولنا .ي�ساعدنا � ً
من عائلة �أمي ,فهم يعطونا ماال ,وي�أخذنا �أخينا �إلى �أخذ الدرو�س امل�سائية,
وهذا كما كان يفعل �أبي يف املا�ضي».
أي�ضا �إلى ما بعد الأ�رسة  ,فهناك الكثري من الأقاويل
لقد �أمتد هذا الأمر � ً
التي تقرتح وبقوة �أن التما�سك الأ�رسي قد زاد بعد �إع�صار ت�سوناميُ .يق ّدر
الكثريون الدعم الذي قدمه القادة الدينيون و�أفراد املجتمع الغري مت�أثرين؛
فقد قام الكثري من املعابد البوذية والكنائ�س الكاثوليكية وامل�ساجد بتنظيم
خدمات تذكارية وغريها من الربامج الدينية مل�ساعدة التغلب على اخلوف
والأ�سى يف املجتمعات املت�أثرة.

التوغل يف الأمر
لقد علّق الكثري من املُ�شاركني بقولهم �أن الأن�شغالية ت�صلح يف التعامل
مع ال�ضغوط؛ فقد �أ�شار �أحد امل�شاركني قائال« ,عندما يكون العقل من�شغال
مب�شاعر ن�شطة ,لن يكون هناك م�ساحة للآالم» ,ومتا�ش ًيا مع هذا الأمر,
أي�ضا
�أ�شرتك الكثريون يف �أعمال و�أن�شطة ميار�سونها يف �أوقات الفراغ ,و� ً
يف الكثري من الطقو�س الدينية ,وذلك كو�سيلة تقدم لهم راحة من م�شاكلهم.
ففي املراحل املبكرة من �إع�صار ت�سونامي ,مت توجيه الكثري من اجلهود
مل�ساعدة الآخرين ,وقد �أعرتف الكثريون ب�أن القرى كانت �أكرث احتادا
من بعد �إع�صار ت�سونامي ,وقد �ساعدوا بع�ضهم البع�ض يف �أمر التنظيف
والبحث عن املفقودين و�إقامة اجلنازات ,وكان هناك الكثري من الأن�شطة
الريا�ضية ودورات الر�سم والدراما املُخ�ص�صة للأطفال ,وقد حققت الكثري
من هذه الأن�شطة �أهدافًا مزدوجة� ,أي حتقي ًقا للأمور ال�رضورية (التنظيف
واحل�صول على دخل مادي وملء وقت الفراغ) ولهو نف�سي وعاطفي .تقرتح

كبريا من الردود
جزءا ً
الطبيعة املجتمعية للكثري من الأن�شطة �أنهم قد كونوا ً
اال�شرتاكية – وهي طريقة �إعادة ت�أ�سي�س احلياة االجتماعية والثقافية
واالقت�صادية بعد الدمار الذي ت�سبب فيه �إع�صار ت�سونامي.
تقرتح �أقاويل امل�شاركني �أن الأ�شرتاك يف �أن�شطة دينية �أزداد ب�شدة
كثريا
�أثناء الأيام الأولى من بعد �إع�صار ت�سونامي ,مثال حتدث البوذيون ً
عن كيف �أنهم يمُ ار�سون الطقو�س الدينية مثل بودي بوجا (اال�ستحمام مباء
ولنب عند جذوع �شجرة البو) و�إ�ضاءة م�صابيح الزيت واال�ستماع والت�سبيح
للبرييث (تعاليم البوذا) ,وهذه كلها و�سيلة لالزدهار وتفادي ال�صعوبات
أي�ضا الت�أمل (يدعوها البوذيون انابانا �ساثي)
�أو القوات ال�رشيرة ,وقد ذٌكر � ً
كو�سيلة لتهدئة العقل .لقد كانت الطقو�س واملمار�سات الدينية يف حقيقة
الأم��ر بالأمر ال�سائد �أثناء �إع�صار ت�سونامي ,فهي تقدم الراحة الذاتية
والفر�ص لإعادة االندماج يف املجتمع وجتديده.

الأ�سى ال�شخ�صي واحلزن العام
�إن �أمر �إحياء ذكرى يف املكان الذي مت فيه حرق �إن�سان ما بعد موته
هي �إحدى الطرق ال�شائعة الحرتام املتويف يف الثقافة ال�رسيالنكية ,لكن مل
يكن هذا الأمر ممك ًنا بعد �أحداث ت�سونامي وذلك لأن الكثري من املوتى مل
يتم العثور عليهم والكثري منهم كانوا مدفونني يف مدافن جماعية .ولكي
يتمكن الأفراد والأ�رس من التعامل مع اخل�سائر و�صعوبة ممار�سة الطقو�س
التي يوقرها املجتمع ,قاموا بتبني عد ًدا من اال�سرتاتيجيات البديلة يف
حماولة منهم لإظهار االحرتام والتعامل مع ذكريات �أعزائهم من ماتوا.
فقد كان جتميع ال�صور والهدايا بالأمر ال�شائع ,بل وقد كانت الكثري من
ال�صور الكبرية ملن ماتوا ُمعلقة على الكثري من البيوت؛ وقد �أران��ا �أحد
املُ�شاركني خطابات كتبتها له زوجته ,وذكر �أنه كان ال يزال يحتفظ بها
أي�ضا ت�شييد متاثيل يف ذكرى من
ل ُتذكره بالأيام اجلميلة ال�سابقة .كان � ً
ماتوا بالأمر ال�شائع ,وذكر بع�ض املُ�شرتكني �أنهم قد ا�ستخدموا التعوي�ضات
احلكومية ب�أكملها يف هذا الن�شاط.
«لقد �أردن��ا �أن يكون لدينا �أميا ًنا قو ًيا بعقيدتنا الدينية ,وبالتايل
مار�سنا الكثري من الأن�شطة الدينية لأجل �أبننا املتويف؛ فقد ا�ستخدمنا كل
التعوي�ضات املادية التي ح�صلنا عليها عن موته على هذه الأن�شطة الدينية
ومل ننفق �أي �شيء على ذواتنا».
تعمل هذه التماثيل على حتويل الأ�سى ال�شخ�صي �إلى �شكل من �أ�شكال
احلزن العام ,يظهر فيه حب واحرتام للمتويف ,بل ويف حقيقة الأمر ُي�شارك
املجتمع م�شاعر احلزن واخل�سارة ,ويف نهاية الأمر يحدث �شفاء.

م�ساعادات خارجية
لقد حتدث الكثري من املُ�شاركني,عند ذكر كيف �أنهم تعافوا من �إع�صار
ت�سونامي ,عن االقرتاب من م�صادرهم اخلا�صة �أو من م�صادر الدعم التي
كانت هناك قبل الإع�صار (�أي الأ�رسة والأ�صدقاء والكني�سة واملعابد),
وعندما حتدث املُ�شاركون عن ردود �أفعال احلكومة وامل�ساعدات اخلارجية,
كانت الآراء خمتلطة؛ فقد قام بع�ض امل�شاركني باقتبا�س �أقاويل البيئة

املُدعمة التي تقدمها احلكومة والوكاالت الإن�سانية ,وذلك بكونها عامل
كبري يف العودة �إلى احلياة الطبيعية .لقد مت تنظيم بع�ض الأحداث الثقافية
مثل التربع بالطعام ,وذلك لرتويج املُ�شاركة املجتمعية وللت�شجيع على
امل�ساعدات .وب�سبب هذه الفكرة ,كان ال يزال الكثري من املُ�شاركني غا�ضبني
باعتبار ما ر�أوه من توزيع غري منتظم وتعوي�ض غري عادل ,واقرتحوا �أن
هذا �أنتج الكثري من املعاناة وت�سبب يف املزيد من ال�ضغوط.
وبعد �أح��داث ت�سونامي ,قامت بع�ض املنظمات اخلارجية بتوفري
تدخالت نف�سية للمت�أثرين من النا�س ,وبالرغم من حقيقة �أن عدد الأطباء
النف�سيني يف �رسيالنكا حمدود (ال نعرف الرقم الدقيق) �إال �أن «املُ�شريين»
و«الأطباء النف�سيني» وغريهم من حمرتيف الطب النف�سي قد مت �ضمهم �إلى
العديد من املنظمات املختلفة ,وما هو مثري لالهتمام هو �أن الق�ص�ص التي
قدمها املُ�شاركون تدل على �أن طلب مثل هذه اخلدمات بالأمر ال�ضعيف
ج ًدا ,وذلك لأن النا�س يرغبون �أكرث (عند طلب م�ساعدة خارجية) يف طلب
م�ساعدة املُعاجلني التقليديني �أو الأطباء التقليديني ,ويدخل حتت قائمة
أي�ضا الأطباء التقليديون (خا�صة
ه�ؤالء العرافون والب�صارون واملتنب�ؤن و� ً
�شيوعا هي
الأطباء االيورفيديني) ,وغريهم الكثري .وكانت �أكرث الأن�شطة
ً
الثيل ميثوروم (وهو طق�س دهن اجل�سد والر�أ�س بالزيت بهدف �إزاحة الأرواح
ال�رشيرة) ,وديهي كيبيلي (وهو ا�ستخدام القوات الروحية لإزاحة الأرواح
أي�ضا �أداء طقو�س هلل وللآلهة .وقد �أدلى املُ�شاركون �أن احل�صول
ال�رشيرة) و� ً
على م�ساعدة من املُعاجلني التقليديني كان بالأمر ال�شائع للتخل�ص من
م�شكالت النوم والأحالم املزعجة وال�رصاخ �أثناء النوم �أو الأرجتاع (�إدراج
الأحداث املا�ضية يف الأحاديث احلالية).

مناق�شة
متيز اال�سرتاتيجيات وامل�صادر التعاونية التي يف الق�ص�ص
يمُ كن �أن ّ
التي تالها املُ�شاركون عما ت�سببت فيه �أحداث ت�سونامي ,بني امل�صادر
التي كانت �شخ�صية ب�صفة عامة (�أو خا�صة� ,أي القوة الداخلية وااليجابية)
وامل�صادر االجتماعية (�أو عامة ,اي الدعم العاطفي من الأ�رسة والأ�صدقاء
وغريهم يف املجتمع من القادة الدينيني وق��ادة املعاهد املختلفة).
لقد تلونت الهيئة التي �سادت كل هذه اال�سرتاتيجيات بلون ال�شخ�صية
الروحية واالجتماعية للمجتمع ال�رسيالنكي ,بحيث ت�صبح اال�سرتاتيجيات
ال�شخ�صية واالجتماعية هي رد الفعل العام للخ�سارة واالحرتام (مثل ت�شييد
توفوا) ,وهكذا ,كانت ردود الأفعال ال�شخ�صية لها
ن�صب تذكارية ملن قد ّ
جذور يف املعتقدات ال�سائدة عن �أ�صل املحن ,بل وقد كانت ال�شجاعة
الذاتية ُتخرج من معتقدات قوية بتجارب احلياة و�إرادة اهلل ,وبالتايل,
كانت ردود الأفعال على التعاون بالأمر املُمكن ,بل وقد ت�شكلت بالقواعد
الثقافية واالجتماعية واملمار�سات يف �رسيالنكا.
لقد مت تق�سيم املُ�شاركني يف هذه الدرا�سة عن طريق قائمة قدمها
ال�ضباط احلكوميون املخت�صون ب�ش�ؤون القرى ,والتي قد �أدت �إلى خلق
جمموعة اختيارية ,وقد كان ي�صعب جتنب هذا الأمر� .إن الدخول على ما
لتدبر �أمر
يخ�ص القرى عن طريق ال�ضباط احلكوميني بالأمر ال�رضوري ّ
جمع املعلومات ,وذلك لأنه كان ُي�شتبه يف الكثريين الذين كانوا يقوموا
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بجمع معلومات .ولتقلي�ص هذه امل�شكلة ,قمنا مبحاولة اختيار املُ�شاركني
من قائمة �أكرب قام بتقدميها �ضباط حكوميون باالتفاق مع �شبكة العينة
خا�صتنا .لقد كانت بع�ض الآراء �أكرث �شهرة وذلك ب�سبب منهج �أخذ العينات,
مثال بالرغم من �أن العينة التي مت توظيفها يف هذه الدرا�سة تعك�س امليل
الديني ملقاطعة ماتارا و�سكان �رسيالنكا� ,إال �أنه كان ي�سود الق�ص�ص عن
ا�سرتاتيجيات التعاون الديني �آراء من البوذية ( %89من العينة) ,وذلك
باملقارنة مع الإ�سالم ( )%8والكاثوليكية (.)%5
ُعرفة يف درا�ستنا مع تقنيات
تت�شابه الكثري من اال�سرتاتيجيات امل ّ
التعاون التي تركز على امل�شاكل وتلك التي تركز على العواطف ,والتي قام
بتعريفها لعازر وفولكمان ( ,)22وقد كان هناك الكثري من اجلدل عن �أيه
نوع من اال�سرتاتيجيات (اال�سرتاتيجيات التي تركز على امل�شاكل �أم تلك
التي تركز على العواطف) �أكرث فاعلية ( ,)23وال ت�ستطيع البيانات املتوافرة
لدينا �أن تخاطب هذا الت�سا�ؤل ,لكن �أن الذي تفعله البيانات هو �أنها تقرتح
�أن هذا النوع من االنق�سام مفرط فى التخطيط ويتجاهل امللحوظة التي
تقول �أن الأ�شخا�ص ي�ستخدمون كِ ال النوعني من اال�سرتاتيجيات م ًعا ويف
مراحل خمتلفة ,وما هو �أكرث من ذلك هو االكت�شاف الأكرث برو ًزا يف هذه
الدرا�سة وهو �أن املدى الذي خلقه التعاون مع (�أو اال�ستجابة لـ) امل�صاعب
وامل�شكالت املختلفة عن طريق �إع�صار ت�سونامي هو اجتماعي وعام,
مثال �أن م�شاركة اخلربات وامل�شاعر مع �آخرين كنوع من االعرتاف �أو طلب
�شيوعا الذي ذكره املُ�شاركون يف درا�ستنا,
موا�ساة ,كان رد الفعل الأكرث
ً
وقد مت تعريف هذا يف درا�سات �أخرى قامت مع �ضحايا كارثة ما ()4,5
أي�ضا تتحدى فكرة �أن التعاون �أمر �شخ�صي �أويل.
وهي � ً
تدل اكت�شافاتنا �أن العقيدة الدينية تقدم �إط��ار العمل الأويل الذي
أي�ضا ردود �أفعال ناحيته� ,سواء
ُيعطي معنى لإع�صار ت�سونامي ويق ّدم � ً
�أكان رد الفعل هذا فعل ًيا (�أي الدخول يف ممار�سات دينية) �أو �أنه م�صدر
عاطفي (�أي �أميان) ,لكن ال يوجد هناك درا�سات عن دور العقيدة الدينية
�أو الأمور الروحية �أو كيف �أنهم ُي�ساهمون يف عملية التعايف بعد التعر�ض
لكارثة طبيعية ( ,)24وب�صفة خا�صة يف ثقافات �أ�سيا اجلنوبية (.)25
تدل الدرا�سات التي قامت يف الدول الغربية على الناجني من الكوارث,
�أن الأميان الديني والعقيدة الدينية يرتبطان ب�أعرا�ض �أقل من ال�ضغوط
العاطفية ( )11,13بينما يرتبط التعاون الديني ال�سلبي ب�ضغوط �أقوى,
وقد قامت درا�ستنا بتدعيم هذا الأم��ر� ,أي �أنه يبدو �أن الذين يظهر يف
�أحاديثهم القليل من الأميان �أنهم يعانون من الكثري من ال�ضغوط العاطفية
الطويلة الأمد .وبالن�سبة للكثري من امل�شاركنيُ ,ت�ساهم بع�ض املمار�سات
الدينية يف ال�صحة العاطفية واال�سرتخاء ,وتقرتح بع�ض الدرا�سات التي
ت�رشح ت�أثري طرق ال�شفاء الدينية والتقليدية على التعاون وجود ت�أثريات
ايجابية ,وخا�صة يف املجتمعات الغري غربية ( ,)26ويدل هذا على �أهمية
التكيف
الفهم ال�صحيح للتفا�سري االجتماعية والدينية للت�أقلم والقدرة على ّ
واملرونة يف ثقافات خمتلفة.
كثريا ما ي�ؤكد امل�شاركون على �أهمية املجتمعات املتما�سكة والأ�رس
ً
املمتدة بكونها م�صدر للم�ساعدة .لقد مت تعريف قوة الدعم االجتماعي يف
متكني الإن�سان على التعامل مع ال�ضغوط العاطفية التي تنتج من ال�صدمات,
وذلك يف الكثري من الدرا�سات ال�سابقة التي متت يف دول غربية وغري
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غربية ,وهذه قد �أكدت على خطر حدوث م�شاكل نف�سية يف ظل غياب الدعم
( .)4,9ومتا�ش ًيا مع االكت�شافات القدمية ,ت�ؤكد نتائج الدرا�سة �أن عدد من
امل�صادر الر�سمية والغري ر�سمية ,مثل املنظمات الر�سمية وحمرتفني الطب
النف�سي و�أفراد الأ�رسة والأ�صدقاء والقادة الدينيني واملعلمني ,ي�ستطيع كل
دعما عمل ًيا ونف�س ًيا ,و ُيحبذ احلماية والرتابط العاطفي يف
ه�ؤالء �أن يقدموا ً
املُجتمعات الن�صريية �أو االجتماعية ( ,)27لكن ت�ستطيع الكوارث الطبيعية
ال�شديدة ,مثل ت�سونامي الذي �أثر على جمتمعات ب�أكملها� ,أن ت�ؤ ّثر على توافر
الدعم الذي يحدث ب�شكل طبيعي ,تاركً ا الأفراد واملجتمعات ي�صارعون من
�أجل الت�أقلم – وقد حدث هذا ب�شدة يف الأيام ال�سابقة.
لدى احتياط الدعم النف�سي املتخ�ص�ص للمجتمعات املت�أذية تاريخ
طويل ,يبد�أ هذا التاريخ على الأقل مع جنود احلرب العاملية الأولى (,)28
وتقرتح االكت�شافات التي نتجت من هذه الدرا�سة �أن توافر الدعم النف�سي
املتخ�ص�ص كان بالأمر القليل �أثناء فرتة ما بعد �إع�صار ت�سونامي يف
�رسيالنكا� .إن االختيار الوحيد املتاح لكل الناجني يف دولة يبلغ تعداد
�سكانها  21مليون ن�سمة ,وبها فقط  25طبيب نف�سي متخ�ص�ص ()29
ولي�س بها �أطباء نف�سيني �إكلينيكيني ممار�سني ,هو االعتماد على دعمهم
االجتماعي والثقايف والديني ,لكن ي�أتي ال�س�ؤال عما �إذا كانت هذه
امل�ساعدة بالأمر الكايف عندما تكون كل املجتمعات مت�أثرة بكارثة كبرية
مثل �إع�صار ت�سونامي �أو يف مواقف بها درجة ال�صدمة اجلماعية ت�شمل
القوة الأخالقية للأ�رس واملجتمعات ,و�إذا كان الأمر كذلك ,فما هو ال�شكل
الذي ينبغي �أن ت�أخذه هذه املعونة .مل ي�ضع الكثري من املُ�شاركني يف
درا�ستنا هذه الكثري من الت�أكيد على احل�صول على معونة طبية ,ومل يدركوا
�أن ال�ضغوط �أو الأ�سى �أو القلق �أمرا�ض �أو حاالت حتتاج �إلى معونة طبية؛
ف�أن طلب معونة طبية نف�سية ال يزال بالأمر الغري �شائع بني الغالبية من
عامة النا�س يف �رسيالنكا ,وخا�صة ب�سبب فكرة العار املرتبطة بالتوا�صل
مع خدمات ال�صحة النف�سية �أو �أن يكون يف الأ�رسة من يطلب م�ساعدة هذه
اخلدمات.
هناك القليل ج ًدا من الأبحاث املتاحة عن ممار�سات التعايف التقليدية
والتي ُت�ستخدم ملعاجلة الأ�شخا�ص الذين يعانون من م�شاكل نف�سية
يف �رسيالنكا .ي�ؤكد �سوما�سوندارمي و�آخ��رون (� )30أن �أغلب املعاجلني
التقليديني قد ح�صلوا على تدريبات ودرو�س لتطوير املهارات يف بع�ض
�أنواع ممار�سات التعايف ,و�أن الكثري من ممار�سات التعايف يف �رسيالنكا
عبارة عن خليط من االيورفيدا وال�سيدها واملمار�سات املحلية والروحية,
وغال ًبا ما يكون �أفراد من �أ�رسة املري�ض متواجدين �أثناء جل�سات العالج
– وهذا يتناق�ض مع العالج النف�سي الغربي الذي فيه يتم ا�ستبعاد الأ�رس–
والتي بها فرتة �صالة وت�سابيح وتدليك بالأع�شاب ,وغال ًبا ما يكون
بااليورفيدا �أو و�سائل العالج املحلية فرتات حديث مطولة مع املُ�شارك عن
ظروف املري�ض احلياتية �أو الرفاهية االجتماعية ,بالإ�ضافة �إلى فح�ص
ج�سدي ( ,)31ويقدم هذا فر�صة للمري�ض ل ُيناق�ش حالته االجتماعية
والعاطفية بطريقة بها القليل من فكرة العار.
هناك الكثري من الأحاديث عن الدعم الذي تقدمه املنظمات الدينية,
خا�صة تقدميها احلماية وم��واد الإغاثة وترتيب برامج �إع��ادة التوطني
( .)25متتد االكت�شافات التي �أنتجتها هذه الدرا�سة �إلى ما بعد ذلك ,وتقرتح
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كبريا يف توفري دعم عاطفي
ً دورا
ً �أن القادة الدينيني ي�ستطيعوا �أن يلعبوا
.ونف�سي
وباالبتعاد عن االحتياج ال�رصيح للمعونة املادية والعملية مل�ساعدة
 تقرتح االكت�شافات التي �أنتجتها,املُ�صابني وامل�رشدين من جراء الكوارث
هذه الدرا�سة �أن تدعيم �إعادة ت�أ�سي�س امل�صادر التي حتدث ب�شكل طبيعي
 يمُ كنها �أن,والتي تتمكن املجتمعات عن طريقها من التعامل مع الآالم
, وفيما يخ�ص ق�ضية �رسيالنكا.�روج لل�صحة النف�سية الطويلة الأم��د
ّ �ت
قد يكون ت�سهيل �إعادة توحيد �أفراد الأ�رس املت�أثرين �أثناء فرتة الإزاحة
وال�سماح لهم بالتواجد م ًعا يف برامج �إعادة التوطني خطوة �سهلة التحقيق
 وعلى.أثرا
ً �ل�ضمان الدخول على الدعم الغري ر�سمي لأكرث الأ�شخا�ص ت
 �إن جهود �إع��ادة الت�أهيل التي ت�سعى �إلى �إع��ادة ت�أ�سي�س,نف�س املنوال
فر�صا لهذا النوع من امل�شاركة
ً عوائد و�أحداث اجتماعية وثقافية قد تخلق
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 ت�أثري عك�سي يعمل على فك متا�سك املجتمعات الأمر,عادلة وفا�سدة
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.�رسيالنكا
 تقرتح,وفيما يخ�ص التدخالت النف�سية والعناية ال�صحية النف�سية
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) عن الدعمIASC( الدليل املوجز التابع للجنة الدائمة اخلا�صة بالوكاالت
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 وبالتايل,احتياطى اخلدمات فيما بعد الكارثة القليل من االحتياجات
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Is the concept of “dimension” applicable to وجهة نظر
النفسي؟
«بعد» على األشياء التابعة للطب
psychiatric
objects?
ُ هل ينطبق التعبير
GERMAN E. BERRIOS1, IVANA S. MARKOVÁ2
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 و�أن,التعبري «قيا�س» ُي�ستخدم بطريقة جمازية
الأفراد املنطقيون �أن
tuted one of the early desiderata
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psychiatric
diagnosis”
and
their
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 فهناك,( �إن الكالب واملنا�ضد والف�ضائل لي�ست فقط �أ�شياء ت�سكن عاملنا1).
Although this enthusiasm seems to have somewhat waned,
والبع�ض
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,النف�سي
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 �أي,البع�ض �أن الأ�شياء التابعة للطب النف�سي هي مثل الكالب واملنا�ضد
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DIMENSIONS?
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meaning
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.)10,11( الفهم

لقد كتب الكثريون عن تطبيق التعبري « ُبعد» على ما يخ�ص الطب
ment. Dogs,
tables
are sufficiently
stable
in the
,5-DSM
ت�شييد الـ
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� منflowers
التعبري واحدة
مثال لقد �شكل هذا
,النف�سي
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dence, courage and justice), most sensible people would

القدمي يعتقد (وحتى �إذا كانوا �أ�شياء ُمهجنة) �أن الإعرا�ض النف�سية يمُ كن

 �سيظن البع�ض �أن هذه الأ�شياء لي�ست ُعر�ضة ب�أيه �شكل من الأ�شكال.)7,8(

that the concept of “measure” is being used in a metaphorical
way, and that what the scientist is doing is undertaking
a subما هي الأبعاد؟
jective form of “grading” and using numbers in a nonarithmetic way as labels for the levels of his scale.
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In this article, we put forward the view that, in addition
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etc.) الكلي
and جمموعها
abstractيفorإعرا�ض
ideal
(virtues,
thoughts,
Because
hybrid
objects
areمبحك
sui generis
in this لقيا�س
regard,
.)12(
قيا�س ال
عادلintentions,
االرتباط باملخ ُي
ومن مدى
.)6( »أبعاد
�« وندعوهم
,تقليدي
مزاياهم املكانية
 �أيit is
beauty, gods, numbers, etc.). Natural objects do exist in space the duty of psychiatrists to determine whether they can
النف�سي
 تبدو الأ�شياء املجردة مراوغة لهذا النوع من املعاجلة ومن الأجوبة الأخرى املحتملة لهذا ال�س�ؤال هو �أن ت�أثري التكهن,الناحية الأخرى
and time and this attribute makes them targets of measure- be dimensionalized at all. As far as we know, such a task
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قيا�سها (�أخذها) بتكهن نف�سي «عايل اجل��ودة» ,يليه حتاليل �إح�صائية
متطورة والتي قد تتمكن من حتويل الت�سمية الرقمية للفرتات الفا�صلة
�إلى «�أبعاد» ح�سابية حقيقية ( ,)13ومهما كانت الإجابة ,نحن جنادل �أن
البنية املهجنة للأعرا�ض النف�سية حتتاج �إلى فهم جيد قبل حماولة جعلها
«�أبعا ًدا».
لقد ذكرنا فيما �سبق �أن الأعرا�ض النف�سية (مثل الهالو�س وال�ضالالت
والو�سوا�س القهري واالكتئاب) �أ�شياء مهجنة ,و�أن ن�سبة ال�صفات اجل�سدية
واللفظية يف كل حالة قد تختلف ,وعند هذا احلد يمُ كننا �أن ن�ضيف �أنه من
أي�ضا �أن تكون مثل هذه الن�سب ُعر�ضة للتغيري لكل حالة وذلك
املُحتمل � ً
بينما تتحول من حالة �شديدة �إلى حالة مزمنة (�أي �أنه قد تختلف الهالو�س
وال�ضالالت يف املراحل املبكرة من الذهان عن «نف�س» الظاهرة �أثناء
املراحل املزمنة) (.)14
وب�شكل عملي ,يعني هذا �أن تطبيق نف�س النوع من �أدوات التكهن
النف�سي على كل الأعرا�ض النف�سية� ,أو على نف�س الأعرا�ض �أثناء املراحل
املبكرة وال�شديدة من اال�ضطراب ,قد يكون بالأمر الغري نافع ,ويرجع هذا
�إلى �أن اعتمادية املقيا�س و�صالحيته تعتمد على الثبات يف زمان ومكان
ال�شيء الذي تدعي قيا�سه .وبهذا املعنى ,تعتمد املقايي�س على حقيقة �أن
«�أبعاد» الأ�شياء التي يمُ كن قيا�سها �أو «مكوناتها» التي ُي�ستف�رس عنها
تحُ افظ على ن�سب احلجم واالندماج التابعة لل�شيء ,و�إذا كانت هذه لتتغري,
�سيكون املقيا�س عدمي الفائدة عند ا�ستخدامه يف اجلولة الثانية.
أي�ضا ,وفيما يخالف الآمال املتجددة ب�أن الروابط املخية
جدير بالذكر � ً
امل�ستقرة �س ُتكت�شف �رسي ًعا عن كل عر�ض نف�سي ,مل يحدث هذا الأمر حتى
الآن ,وحت�صل �أغلب (�إذا مل يكن كل) مقايي�س الت�شخي�ص التي ُت�ستخدم
حال ًيا على معلوماتها من الق�ص�ص اللفظية التي يقدمها املر�ضى والأقارب
ومن يالحظون ( .)15وبحكم التعريف ,ال تقبل هذه املعلومات �أن تكون
«�أب��ع��ا ًدا» ,وبينما لي�س هناك خط�أ يف ا�ستخدام املعلومات ال�شخ�صية
للح�صول على فكرة عن �شدة الأعرا�ض النف�سية �أو تغيرياتها� ,إال �أنه من
اخلط�أ �أن ندعو �أرقام الأ�صناف التي نلحقها مب�ستويات املقيا�س ب�أنها
«�أبعاد» ,فالت�سمية ال�صحيحة لهذا الفعل هو تدريج.

مفهوم التدريج
تظهر الأبعاد يف حالة الأ�شياء الطبيعية بفعل قيا�س ال�سمات املكانية,
�أما يف حالة الأ�شياء املجردةُ ,ت�ستخدم «الأبعاد» بطريقة جمازية ,وذلك
لأن مثل هذه الأ�شياء لن ُت�صاغ يف مكان .يف حقيقة الأمر� ,إن الأ�شياء
املجردة عبارة عن �أبنية� ,أي حزم من �صفات ت�أتي م ًعا يف �رسد ما (زهد
�أو تعقل �أو �شجاعة �أو عدالة) ,مثال ُت�ساعد الق�ص�ص الأخالقية يف تنظيم
وت�صنيف �أفعال الرجال وتقرر من ميلك «الكثري» من ف�ضائل معينة ,ولكي
نح�صل على هذه املقارنات ,قد تطور الكثري من �أ�شكال التقييم عرب التاريخ
ليقرروا مثال ما �إذا كان فعل ما «ظامل �أو عادل ب�شكل جزئي �أو �أنه عادل»,
لكن كيف يتم هذا التدريج؟ وعلى �أي �أ�سا�س يقوم التق�سيم الفرعي للفرتات
الفا�صلة؟ وهل �أ�سا�سياتها ثابتة مبا يكفي لتتحمل املقارنة ال�شخ�صية �أو
العرب �شخ�صية؟ (.)16
ومن هذا املنطلق� ,إن �أول فكرة يمُ كن �أن نقدمها هي �أن التدريج يتم
عن طريق الفئات التي تكون خارجية وال ت�ستقر يف ال�شيء ذاته (�أي �أنها
املقيم .لقد ر�أينا فيما �سبق �أن الأ�شياء
لي�ست بالأمر الداخلي لها) ,بل يراها ّ
املجردة (مثل الف�ضيلة) عبارة عن حزم من �صفات جتتمع م ًعا حتت ُم�سمى
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ما� ,أما التدريج فهو يعمل على مد كل من هذه ال�صفات عرب جمموعة
نقاط ُتعلّم ل�صفات ُمدرجة ,ال يكون فيها �أعلى الدرجات �أ�ضعافًا ريا�ضية
للدرجات الأقل ,وبالتايل ال يمُ كن �أن ُتعترب �أبعاد بل فقط درجات.
البد من التمييز بني التدريج والقيا�س؛ فهما عمليات نف�سية خمتلفة
وينتمون �إلى ميادين معرفية خمتلفة ,فالتدريج �شكل من �أ�شكال التقييم,
وبالتايل يقبل الفرو�ض مثل معتدل �أو عادل �أو منتظم �أو مالئم �أو خريي
وغريها الكثري ,وال يمُ كن �أن تنطبق عليها بع�ض ال�صفات مثل دقيق وجدير
دائما ما يراه
بالثقة و�صالح وح�سا�س ومحُ دد وحقيقي� .أن التدريج هو ً
الناظر ,وحقيقة �أن بع�ض املقيمينّ يثبتون على تقييمهم (�أي يف ربط
نف�س ال�صفة التدريجية بنف�س القيمة �أو الن�سبة) ال يجعل التدريج �شكال من
�أ�شكال القيا�سات .قد يرغب الأطباء النف�سيني يف ا�ستخدام الأرقام ك�صفات
تدريجية ,لكن �أن الذي يعجزون عن فعله هو �أن يقوموا بعمل عمليات
ح�سابية عليها .لي�ست الفكرة هنا هي �أنها بب�ساطة واح��دة من دالالت
الألفاظ ,لكن �أن االعتقاد ب�أن الأعرا�ض النف�سية واال�ضطرابات يمُ كن �أن
تكون �أبعا ًدا (�أي يمُ كن قيا�سها) يحمل املعني اخلاطئ ب�أن الأ�شياء التابعة
للطب النف�سي �أنواع طبيعية ,وكان (وال يزال) يحمل هذا املعنى نتيجة تقدم
تطور مناهج �أكرث نف ًعا
�أبحاث جتريبية باهظة الثمن وعقيمة ,بل ومتنع ّ
للطب النف�سي والأ�شياء التابعة له.
نحن جنادل �أن املقايي�س النف�سية لي�ست �أكرث من �صفات تدريجية و�أن
«الأبعاد» التي يدعون «قيا�سها» لي�ست �أكرث من �صفات ممتدة يف جماالت
اعتباطية.
ونظرا �إلى �أن  -1الأعرا�ض النف�سية �أ�شياء مهجنة� ,أي تتكون من
ً
�صفات ج�سدية وجتريدية ,و�أن  -2كل عر�ض نف�سي له تركيبة خمتلفة
أي�ضا عند مقارنته بنف�سه
عند املقارنة بينه وبني �أعرا�ض نف�سية �أخرى و� ً
يف تاريخ حياة مري�ض ما ,و�أن � -3أغلب املكونات اجل�سدية للأعرا�ض
النف�سية غري معروفة ,يمُ كننا ا�ستنتاج �أن كل ما تبقى لدينا لفعله هو تدريج
(تقييم) ال�شكوى ال�شخ�صية بكونها ما يحملها �أو يقولها املري�ض �أو الأقارب
�أو بكونها قائمة على ملحوظات �إكلينيكية .ال ترتبط التقييمات باملقايي�س
�أو الأبعاد؛ بل هي �صفات ُمدرجة تنطبق على الكثافات املتنوعة والتي قد
تظهر فيها اخل�صائ�ص.

ا�ستنتاجات
�إن الأبعاد �شكل من �أ�شكال القيا�سات التي يمُ كن تطبيقها فقط على
�صفات الأ�شياء التي توجد يف املكان والزمان� ,أي الأ�شياء الطبيعية,
ويمُ كن تقييم الأ�شياء التجريدية وال يمُ كن قيا�سها .وحتمل الأ�شياء املهجنة
(مثل الأعرا�ض النف�سية) �صفات من كِ ال النوعني ,وب�شكل مثايل البد �أن
يقبلوا القيا�س والتقييم ,وبطريقة عملية ,لي�س هذا هو احلال ,وهذا لأن بنية
ومكونات الأعرا�ض النف�سية ال تزال غري معروفة ,ف ُتعرف القليل من املواد
بخ�صائ�صهم الطبيعية ,ويعتمد تعريفهم ,على �أي حال ويف �أغلب احلاالت
على املعنى� ,أي الو�ضع الرمزي الذي يحتلونه يف �سياق الذاتية امل�شرتكة.
تقيم فقط (وال ُتقا�س),
يعني هذا �أن الأع��را���ض النف�سية يمُ كن �أن ّ
فالتقييم �شكل من �أ�شكال التدريج ,مبعنى �أن اخل�صائ�ص تكون ممتدة ولها
�صفات تدريجية وبها �صفات فرعية مثل الكثافة وال�شدة واملدة والتحمل
وغريها الكثري ,وبالتايل فت�ستطيع �صفات التدريج �أن تكون بالأمر النافع
يف و�صف و�إدارة الأعرا�ض النف�سية ,لكنها ال تقبل القيا�س الكمي ,وال
يمُ كن ُمعاملة ال�صفات الرقمية املرتبطة به على كونها �صفات حقيقة ,وال
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ت�صلح حتى ال�صفات التي مت تقييمها �أن ُتدعى «�أبعا ًدا» وينطبق نف�س هذا
 �إن حقيقة �أن الأعرا�ض النف�سية جتتمع.»القيد على «اال�ضطرابات النف�سية
 فاال�ضطرابات, ال جتعل التجمعات الناجتة �أقل كيفية,م ًعا بطرق معينة
. يمُ كن تدريجها �أو تقييمها, مثل الأعرا�ض النف�سية التي تكونها,النف�سية
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ق�ضايا الت�شخي�ص والإعتالالت امل�شرتكة

املراجع:

لقد تركزت الكثري من االجت��اه��ات القدمية للت�شخي�صات على داء
الذاتوية يف مرحلة الطفولة ,وقد ظهر عرب الوقت احتياجات �إلى اجتاهات
عمرا ,مثل يف الـ  DSM-III-Rوب�صفة خا�صة الـ
�أكرث
تطورا و�أطول ً
ً
 10-ICDوالـ  .DSM-IVوقد قدم �إدراك وجود جمموعة �أكرب من
الأمناط الظاهرية للذاتوية والأف��راد ذي القدرات الذهنية العالية الذين
يعانون من م�شكالت اجتماعية �شديدة (مثل الذين يعانون من ا�ضطرابات
ا�سبريجري) ق�ضايا ت�شخي�ص هامة والتي تبقي مو�ضوع جدل كبري وتنعك�س
يف نهج الـ  5-DSMاملُق ّدم حال ًيا ,و�سرنى كيف �سي�ؤثر الـ 5-DSM
على ممار�سات الت�شخي�ص.
تعر�ض املرء �إلى املزيد
�إن املعاناة من حالة ع�سرية مثل الذاتوية قد ّ
من ال�صعوبات ( ,)11وتقرتح املحا�رضة املتاحة حال ًيا معدالت مرتفعة
من امل�شكالت االكلينيكية ال�شديدة يف مرحلة البلوغ التي ت�شمل حاالت من
اخلوف واالكتئاب (وكالهما قد ي�ستجيبا لنماذج عالج خمتلفة) .وتبقى
حما�رضات العالج املحدودة واملتاحة والتي تخ�ص هذه املرحلة العمرية
أي�ضا الغياب العام للأبحاث التي تقوم على حاالت الذاتوية التي حتدث
و� ً
يف �سن الر�شد واملراهقة حجر عرثة كبري لفهمنا لأف�ضل مناهج التدخالت.
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ا�ستنتاج
يبدو �أن نتائج الذاتوية قد تطورت ب�شكل كبري عرب العقود العديدة
املا�ضية ,وهذا يعك�س ع��د ًدا من العوامل ,والتي ت�شمل تدخالت �سابقة
وو�سائل عالج متطورة .ويف نف�س الوقت ,يحتاج الكثري من الرا�شدين,
وحتى بينما يحيون ب�شكل م�ستقل� ,إلى دعم ,لكن يعمل غياب مناهج
العالج واخلدمات املتوافرة على حد معرفتنا بهذه الفئة من النا�س.
غال ًبا ما يكون هناك فجوة كبرية بني القدرات الذهنية واملقدرة على
تعميم هذه الأمور على موا�ضع «العامل احلقيقي» – ويمُ كن �أن تكون هذه
الفجوة بني الوظائف الذهنية واملهارات التالئومية هامة ج ًدا وقد تكون
واحدة من العوامل التي تخدم احلاالت التي متيل �إلى م�شكالت نف�سية
تعليما جامع ًيا �أو مهن ًيا ,لكن قد
�أخرى� .إن الكثري من الأفراد الآن يتلقون
ً
يكون لديهم م�شاكل م�ستمرة مع العزلة االجتماعية والتخاطب الأمر الذي
قد يزيد من خطر االكتئاب والقلق.
وتبقى االحتياطات البحثية واخلدمية يف هذا املجال من الأولويات
الهامة ج ًدا (.)11

DOI 10.1002/wps.20020

املجلة العاملية للطب النفسي

83

خطاب إلى رئيس التحرير

داء الذاتوية كعالمة إكلينيكية أساسية في الفصام
يركز بارنا�س يف الوثيقة التي قدمها يف عدد �شهر يونيو من جملة
عامل الطب النف�سي ع��ام ,2012على الت�شوي�شات الأ�سا�سية التي حتدث
لدى املر�ضى قبل بدايات ظهور داء الف�صام ( ,)1وقد �أ�شار بارنا�س �إلى الـ
 8-ICDالتي ُتعترب فيها الت�شوي�شات ال�شخ�صية عالمة �إكلينيكية �أ�سا�سية
للف�صام .وقد مت االحتفاظ بهذا املفهوم يف الـ 9-ICDمت�ضم ًنا ت�شوي�شات
يف الإرادة (ك�سل و�سلبية).
ويدعو ماج يف املقالة التي قدمها يف ذات العدد (� )2إلى �إجراء درا�سات
ت�صور لأ�سا�سيات الف�صام.
متابعة على منهج بارنا�س ,وذلك للح�صول على ّ
وقد ا�ستح�رضت هذه ال�صورة �إلى ذهني عملاً قدمه طبيب نف�سي دامناركي,
وهو دين (.)1975-1922
فقد قدم دين يف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي درا�سات متابعة على
مر�ضى يعانون من �أطياف الف�صام ( ,)3وقام بتعريف الذاتوية بكونها
ومدرك اجتماعيا يف العالقات ال�شخ�صية بني الأفراد,
«انحرافا
م�ستمرا ُ
ً
ويت�صف مبيل قوي باحلفاظ على م�سافة غري طبيعية بينه وبني الآخرين,
أي�ضا ميال لتبني اجتاها �سلب ًيا ,و�أن يكون املرء غري مبال عاطف ًيا» (.)4
و� ً
مري�ضا من �أ�صل  142يعانون من الف�صام املزمن
وقد �أكت�شف �أن 109
ً
مري�ضا
والذاتوية ,وذلك قبل ظهور بدايات املر�ض ,وهذا باملقارنة مع 52
ً
يعانون من ح��االت الف�صام العر�ضية (وه��ي يف غالب الأم��ر ا�ضطراب
ف�صامي عاطفي) ( ,)3وقد عملت النتائج التي ح�صل عليها دين على
ت�أكيد امللحوظات التي قدمها كرايبلني ,وهي �أن الذاتوية عالمة �إكلينيكية
�أ�سا�سية للف�صام ,وقد �ساهم منهج جي�ستالت الذي قدمه بارنا�س بالكثري
يف هذا الأمر.
لقد �أخ�برين دين �أثناء الدرا�سة التقييمية على مقايي�س االكتئاب
والهو�س (� )5أن �أكرث احلاالت التي ر�آها �شدة عن ت�شوي�شات االت�صال كانت
لدى مري�ض يعاين من داء االكتئاب الهو�سى ,لكن ال يظهر الت�شوي�ش يف
هذا الداء خارج النوبات ال�شديدة ,بحيث �أنه ي�صف خ�صال �شخ�صية ,وهذا
بعك�س الف�صام (.)4
أي�ضا بع�ض التعليقات عن امل�شكالت العملية
يق ّدم ماج يف هذه املقالة � ً
اخلا�صة بنموذج بارنا�س ,ومن بني هذه التعليقات ما يقول �أنه من املمكن
�أن يكون �أ�سا�س حي�ستات بالأمر الفعال ج ًدا �إذا �أ�ستخدمه خرباء جادين,
�إال �أنه بالأمر ال�ضعيف يف املمار�سات الإكلينيكية التقليدية ( .)2ومن هذا
املنطلق ,تتفق كلمات دين مع اهتمامات ماج ,وهي «�أنه من احلقيقي
�أن قدرة الأطباء النف�سيني على ر�ؤي��ة ظالل خفية يف االت�صال يختلف
ب�شكل كبري ,وبالطبع قد تعمل الأمنية الطبيعية بوجود ات�صال على خداع
الكثري من الأطباء النف�سيني حتى يقوموا باملبالغة يف تقدير عالقتهم مع
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مر�ضاهم� .إن هذا الأمر غري منا�سب على �أيه حال ,وذلك �إذا كانت تعتمد
معايري قاطعة للت�شخي�ص ,مثل الذاتوية ,على �شخ�صية الطبيب النف�سي,
دورا �أ�سا�س ًيا
وقد ت�صبح م�شكلة حقيقية �إذا كان حجم خربته وكفاءته يلعب ً
يف الأحاديث الإكلينيكية».
أي�ضا �أنه «عندما يقوم الطبيب بتقييم حالة ذاتوية حمتملة
ذكر دين � ً
 ...ينبغي عليه �أن يحاول �أن ُيغم�ض عينيه عن الأعرا�ض الأخ��رى ,مثل
ت�شوي�ش التفكري والهالو�س وال�ضالالت؛ ففي بع�ض الأحيان تقرتح هذه
الأعرا�ض وجود ت�شخي�ص بالف�صام والذي قد ينحاز �إليه الطبيب يف �صالح
داء الذاتوية» ( .)4وعند حماولة �إخفاء �أعرا�ض �شنايدر من الدرجة الأولى
عن �أعني الأطباء النف�سيني التابعني لع�رص الـ  DSM-IVبهدف الرتكيز
على املظاهر الأ�سا�سية للف�صام� ,أ�ستنتج ماج م�سب ًقا �أن مفهوم الذاتوية
ي�ستحق الكثري من االنتباه ,كما �أعاد تقدميه بارنا�س ( ,)7ونحن نثق �أنه
البد من �إدخال هذا العن�رص يف اجلدل احلايل الذي يف املجلة.
Per Bech
Psychiatric Research Unit, Mental Health Centre North
Zealand, University of Copenhagen, Dyrehavevej 48,
DK-3400 Hillerod, Denmark

املراجع:
1. Parnas J. The core Gestalt of schizophrenia. World
Psychiatry 2012;11:67-9.
2. Maj M. The self and schizophrenia: some open issues.
World Psychiatry 2012;11:65-6.
3. Dein E. Personlighedstyper ved skizofreni og
skizofreniforme psykoser. Nordic J Psychiatry
1964;18:88-105.
4. Dein E. On the concept of autism. Acta Psychiatr Scand
1966;191:124-35. 5. Bech P. Clinical psychometrics.
Oxford: Wiley Blackwell, 2012.
6. Maj M. Critique of the DSM-IV operational diagnostic
criteria for schizophrenia. Br J Psychiatry 1998;172:45860.
7. Parnas J, Bovet P. Autism in schizophrenia revisited.
Compr Psychiatry 1991;32:7-21.
DOI 10.1002/wps.20021

خطاب إلى رئيس التحرير

االنتقال من تدريبات الطب النفسي إلى االشتغال به :دراسة استقصائية عن
الوضع الوظيفي لألطباء النفسيني املبتدئني في  35دولة
�إن االنتقال من مرحلة تدريبات الطب النف�سي �إلى اال�شتغال امل�ستقل
التطور املهني لكل طبيب نف�سي؛ فتحدد
فيه مبثابة خطوة هامة ج ًدا يف
ّ
هذه املرحلة التي مير بها كل طبيب نف�سي اختياره يف التخ�ص�ص الفرعي,
أي�ضا على توافر الأطباء
وبالتايل فت�أثريها هام على امل�سار املهني للمرء و� ً
النف�سيني يف مناطق خمتلفة من تخ�ص�صاتنا.
وبالرغم من مدى �أهمية فرتة التطور املهني هذه �إال �أنها ال ُتدر�س كما
ينبغي ( ,)1وت�ضام ًنا مع هدف اجلمعية العاملية للطب النف�سي ()WPA
الذي هو «تدعيم التقدم املهني ملهنة الطب النف�سي للأطباء النف�سيني
املبتدئني حول العامل» ( )2قام �أع�ضاء جمل�س جمعية الأطباء النف�سيني
املبتدئني التابعة للجمعية العاملية للطب النف�سي ( )WPAبعمل بحث
لدرا�سة هذه املرحلة بتفا�صيل �أكرث ا�ستفا�ضة (.)3
وقد مت تطوير ا�ستفتاء على �شبكة االنرتنت يتكون من � 27س�ؤاال يغطي
 -1العامل الذي ي�ؤثر على اختيار التخ�ص�ص النف�سي و�إعداد العمل-2 ,
�إتاحة العمل -3 ,و�إتاحة التدريب وتوفري الفر�ص املُحددة لهذه الفرتة.
ع�ضوا يف املجل�س �أن ُي�شاركوا يف هذا اال�ستطالع
وقد طُ لب من ال�ستني
ً
ع�ضوا كانوا ميثلون  35دولة
كخرباء ب�أحوال بالدهم ,وا�ستجاب منهم 40
ً
من خم�سة قارات ,وبلغ معدل اال�ستجابة .%66
هناك تقارير تقول �أن اختيارات العمل غال ًبا ما تت�أثر ,بل وتت�أثر
ج ًدا بالتغيريات ال�شخ�صية ,مثل توقعات الأجور ( )40\30واالهتمامات
ال�شخ�صية ( )40\29وتوافق احلياة ال�شخ�صية ( ,)40\27وهذا �أكرث من
ت�أثرها بالعوامل اخلارجية ,مثل التوقعات االجتماعية ( )40\13والبيئة
ال�سيا�سية ( .)40\10وما هو مثري لالهتمام هو وجود تقارير عن ت�أثري
قوي لعدم امل�ساواة العامة على االختيارات الوظيفية يف ثالثة دول,
بالإ�ضافة �إلى ذلك ,ذكر �ستة مجُ يبني من �أ�صل � 40أن يف بلدانهم يقوم
«طرف �آخر» بتحديد موقع التدريب ,ولي�س الطبيب النف�سي .ويف  12دولة
�أخرىُ ,تعترب الرواتب املرتفعة واحل�صول على تدريبات تخ�ص�ص فرعية
كمكافئة لتعيني �أطباء نف�سيني يف املناطق املحرومة.
لقد حكم �أغلب اخل�براء على خطر ان�ضمام الأط��ب��اء النف�سيني �إلى
�صفوف العاطلني مبا�رشة بعد احل�صول على تخ�ص�ص يف الطب النف�سي
أمرا غري حمتمل �أو غري محُ تمل على الإطالق ( ,)40\37لكن ذكر
بكونه � ً
�أكرث من ن�صفهم (� )40\21أنه من ال�صعب �أو من ال�صعب ج ًدا احل�صول
كثريا �إلى العمل يف امل�ست�شفيات
على الوظيفة التي يرغبون فيها؛ ف ُينظر ً
اجلامعية والعيادات النف�سية اخلا�صة بكونها اختيارات عمل محُ ببة ,وعن
هذا الأمر ,هناك تقارير على �أن توافر فر�ص عمل يف امل�ست�شفيات اجلامعية
«بالأمر ال�سيئ» �أو «ال�سيئ جدا» يف  21دولة من �أ�صل  ,40بالإ�ضافة �إلى
ذلك ,قدم  14ممثال من �أ�صل  40تقارير تقول ب�أنه مل يكن ممك ًنا يف دولهم
�أن يعني املرء نف�سه طبي ًبا نف�س ًيا م�ستقال بعد انتهاءه من التدريب ,بل وقد
ذُكر البع�ض �أن احلدود التي تقيمها احلكومة فيما يتعلق بعدد املنا�صب
املتاحة ومدة اخلدمة الإلزامية – والتي و�صلت �إلى � 9سنوات يف �إحدى
الدول – ب�أنها عوامل تقييد.
وبالرغم من �أن االنتقال من فرتة التدريب النف�سي �إلى املمار�سة

امل�ستقلة يرتبط مب�ستويات عالية من ال�ضغوط والقلق وال�صعوبات التي
يواجها ال�شباب من الأطباء النف�سيني مع العناية باملري�ض (� ,)4إال �أن
اال�ستطالع ي�ؤكد على غياب دعم حمدد �أثناء هذه الفرتة .هناك تقارير
أي�ضا تقول ب�أن  8مجُ يبني فقط من �أ�صل � 40أقروا ب�أنه يوجد فر�ص تدريب
� ً
حمددة لتطوير املهارات النف�سية اخلا�صة «بالعامل احلقيقي» ,مثل القيادة
م�ست�شارا
والإدارة ,بينما �أقر  19جمي ًبا �أنه ي�ستلزم يف بلدانهم وجود
ً
(نا�صح) �أثناء التدريبات النف�سية ,وقد تقل�ص هذا العدد �إلى  11للأعوام
الأولى من العمل كمتخ�ص�ص.
�إننا نرى �أنه البد من اعتبار االنتقال من التدريبات النف�سية �إلى العمل
امل�ستقل بالطب النف�سي باملهمة املعقدة بل وخطوة الزمة لالحرتاف يف
مهنتنا هذه ,فهي ت�ستحق انعكا�س ذاتي من الأطباء النف�سيني ال�شباب
أي�ضا من خلق فر�ص
دعما من احتاد الأطباء النف�سيني ,والبد � ً
و� ً
أي�ضا ً
تدريبات خا�صة لفرتة االنتقال هذه ,بالإ�ضافة �إلى ذلك نحن ن�ؤمن �أن
وجود مكافئات قد تكون اجتاها منا�س ًبا �أكرث من و�ضع قيود بهدف جذب
ال�شباب من الأطباء النف�سيني للعمل يف املناطق املحرومة من الدولة �أو يف
املجاالت املهم�شة من الطب لنف�سي ( .)5وبينما قد يعمل االجتاه الأخري
على املدى الق�صري� ,إال �أنه قد يكون بالأمر املرهق للأطباء النف�سيني
وخطرا على التوظيف الطويل الأمد.
ً
Florian Riese1, Clare Oakley2, Marie Bendix3,
Piirika Piir4, Andrea Fiorillo5
;1Psychiatric University Hospital, Zurich, Switzerland
;2Institute of Psychiatry, King’s College, London, UK
3Psychiatric Clinic Southwest, Karolinska University
;Hospital Huddinge, Stockholm, Sweden
;4Psychiatry Clinic, University of Tartu, Estonia
5Department of Psychiatry, University of Naples SUN,
Naples, Italy

املراجع:

?1. Riese F, Salvi V, O’Leary P et al. Not quite there yet
The transition from psychiatric training to practice as a
psychiatric specialist. In: Fiorillo A, Calliess I, Sass H
(eds). How to succeed in psychiatry — a guide to training
and practice. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012:147-60.
2. Maj M. Report on the implementation of the WPA Action
Plan 2008-2011. World Psychiatry 2011;10:161-4.
3. Fiorillo A, Brambhatt P, Elkholy H et al. Activities of the
WPA Early Career Psychiatrists Council: the Action Plan
is in progress. World Psychiatry 2011;10:159.
’4. Looney JG, Harding RK, Blotcky MJ et al. Psychiatrists
transition from training to career: stress and mastery. Am
J Psychiatry 1980;137:32-6.
5. Gunther OH, Kurstein B, Riedel-Heller SG et al. The role
of monetary and nonmonetary incentives on the choice of
practice establishment: a stated preference study of young
physicians in Germany. Health Serv Res 2010;45:21229.
DOI 10.1002/wps.20022
املجلة العاملية للطب النفسي

85

خطاب إلى رئيس التحرير

التطبيب النفسي عن ُبعد في الهند
أمرا جي ًدا �أن �أقر�أ املقالة التي قدمها جرادي ( )1والتي جاءت
لقد كان � ً
يف عدد �أكتوبر عام  2012من جملة عامل الطب النف�سي ,و�أن جند ما
يوازيها من خرباتنا يف تقدمي خدمات تطبيب نف�سية يف املناطق الريفية
يف تاميل نادو بالهند.
لقد ب��د�أت م�ؤ�س�سة �أبحاث الف�صام (� )SCARFأ�ستخدام التطبيب
النف�سي عن ُبعد عام  2005كجزء من برنامج التدخالت النف�سية ل�ضحايا
مكو ًنا
�إع�صار ت�سونامي ومنذ ذلك الوقت قامت بتطويره حتى �أ�صبح ّ
متكاملاً لربنامج التوعية الأجتماعية خا�صتها .لقد كانت اخلدمات ُتق ّدم
يف �أول الأمر عن طريق خطوط �شبكة اخلدمات الرقيمة املوحدة (,)ISDN
وبعد ذلك ومع �إتاحة زيادة عر�ض النطاق الرتددي ,حتولنا �إلى النطاق
العري�ض .ويف عام  2010وبدعم من تاتا ايدوكي�شن ترا�ست قمنا بتو�سيع
خدماتنا لت�شمل مقاطعة بودوكوتاي ,قمنا بريادة تو�صيل خدمات
التطبيب النف�سي عن ُبعد على �أر�ضية متنقلة.
وقد غطت اخلدمة املتنقلة �أكرث من  156قرية مبعدل �سكان ي�صل �إلى
 ,300,000وتركز اخلدمة يف الوقت احلايل فقط على الأفراد الذين يعانون
من ا�ضطرابات نف�سية �شديدة ونق ّدر �أنه حوايل  1,000من الأفراد �سينتفعوا
من هذه اخلدمة يف خالل ثالثة �سنوات.
ُتق ّدم خدمة التطبيب النف�سي عن ُبعد املتنقلة والتابعة لـ SCARF
يف حافلة قد مت حت�ضريها ب�شكل تقليدي ,وحتتوي على غرف �أ�ست�شارة
و�صيدلية؛ ففي غرفة اال�ست�شارة تجُ رى الأت�صاالت بني الأطباء النف�سيني
املتمركزين يف �شيناي واملر�ضى واملعتنني بهم ,وذلك عن طريق �شا�شات
تليفزيونية كبرية وكامريات عالية النقاء ,وذلك با�ستخدام و�صالت انرتنت
ال�سلكية.
وبعد الأنتهاء من اال�ست�شارة عرب �شا�شة التلفاذ ,يقدم الطبيب و�صفة
طبية �إلى العيادة النف�سية للتطبيب النف�سي عن بعد والتي بداخل احلافلة,
أي�ضا مقابالت
اي�ضا .هناك � ً
والتي ُت�رصف من ال�صيدلية التي باحلافلة ً
متابعة ,والعالج املُق ّدم بال تكلفة مادية ,وهذا مكون �رضوري للربنامج �أي
أي�ضا حقيقة �أنه تندر العقاقري النف�سية
�أنه يق ّدر احلالة املادية للمري�ض و� ً
يف ال�صيدليات باملناطق الريفية.
يح�صل كل مري�ض على ت�سجيل خا�ص به ,ويعمل هذا على ت�سهيل
متابعة العناية وامل�شاركة باملعلومات بني حمرتيف العناية ال�صحية؛ فهي
أي�ضا الو�صفة الطبية و�أيه فحو�صات
مف�صل و� ً
تقدم الت�شخي�صات ب�شكل ّ
تتعلق بالأمر والتي البد �أن تتم للمري�ض ب�شكل م�ستقل ,مثل اختبار الدم
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�أو الـ .EEG
وبعي ًدا عن اال�ست�شارة عن ُبعد ,تق ّدم هذه العملية تدخالت نف�سية,
والتي منها تعليم نف�سي للذين يقدمون العناية للمري�ض ,وهذه يتيحها
أي�ضا ت�أكيد على �أهمية �أن يح�صل
العمالء بال�صحة االجتماعية .هناك � ً
املري�ض على وظيفة وذلك عن طريق خمططات تقدمها احلكومة والقطاع
التطوعي .ويتم مراقبة العمالء يف جماالت ال�صحة عن طريق �شا�شات
مراقبة وزيارات دورية يف املوقع.
أي�ضا يف هذه العملية هو تطوير الوعي عن الأمرا�ض
من العوامل الهامة � ً
أي�ضا التعرف
النف�سية؛ فيعمل الفهم القليل عن الداء على ت�أخري العالج و� ً
املبكر عليه وبالتايل ُيعزز فكرة العار التي مير بها املري�ض� .إن القرويني
من الفئات امل�ستهدفة حلمالت التوعية والتي ت�شمل املل�صقات والكتيبات
وامل�رسحيات والأفالم ,و ُتعر�ض هذه الأمور على �شا�شة تليفزيونية ت�صلح
للم�شاهدة من م�ؤخرة احلافلة ومت عملها ب�صفة خا�صة لتعليم الأفراد عن
أي�ضا طريقة التطبيب
عالمات واعرا�ض اال�ضطرابات النف�سية .ي�رشح الفيلم � ً
النف�سي عن ُبعد و�أهداف الربنامج.
ناجحا يف �رشح جدوى تقدمي خدمة
كان
وبالرغم من �أن هذا الفيلم
ً
التطبيب النف�سي عن ُبعد� ,إال �أن الكثري من التحديات تزيد من �أحمال
أي�ضا تركز ب�شدة على فكرة جرادي ( )1التي تقول �أن
املر�ضى املتزايدة ,و� ً
التطبيب عن ُبعد يوزع م�صادر �أكرث من خلق كفاءة �إ�ضافية.
وب�شكل عام ,لقد كانت خربتنا �أيجابية مبا يكفي ,وهي ت�شجعنا لأن
نو�سع �أبحاث الربنامج .من املمكن �أن ُيثبت دمج هذه اال�سرتاتيجية يف
برنامج ال�صحة النف�سية �أنه بالأمر النافع ج ًدا ,خا�صة يف الو�صول �إلى
املناطق النائية .ومع التقدم احلديث يف ت�سهيالت الأت�صال يف الهند ,انه
الوقت املنا�سب لأ�ستغالل الأحتمالية املرتقبة للطبيب النف�سي عن ُبعد.
Rangaswamy Thara, John Sujit
Schizophrenia Research Foundation, Chennai, India
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اخلا�ص باجلمعية العاملية للطب النف�سي ,وذلك
بهدف �أن يكون ت�صفحه بالأمر ال�سهل للم�ستخدم,
أي�ضا ل ُي�سهل �إدارت��ه من قبل الكاتب  ,وكذلك
و� ً
أي�ضا ل�ضمان ج��ودة املكونات وجمالها الذي
� ً
يقوم على البنية التحتية.
�إن ه��ذا املوقع الإل��ك�تروين متاح للجميع,
ولي�س هناك كلمة مرور ,وهذا الأمر ُي�ساهم يف
ال�شفافية التنظيمية و�سهولة الو�صول �إلى �أعمال
اجلمعية العاملية للطب النف�سي ب�شكل عام .يقدم
أي�ضا فر�صة ملحرتيف الطب النف�سي
هذا الأم��ر � ً
والغري حمرتفني للو�صول �إلى املواد التعليمية
بكل اللغات.
وق��د مت تلخي�ص ال�صفحة الرئي�سية ,مما
جعل الأم��ر �سهال ليالحظه املُ�ستخدم ب�سهولة؛
تنظيما
ف�أن حمتويات ال�صفحة الرئي�سية �أكرث
ً
وتق�سيما الآن ,وقد �سهلّت كل هذه التغريات على
ً
امل�ستخدم لأن ُيتابع املحتويات و ُيظهر �أولوية
ملا يريده.
لقد مت تطوير نظام البحث والقائمة اجلانبية,
وه��ذا يمُ كّن امل�ستخدم من الت�صفح ب�سهولة.
�أما من جهة امل�ساعدة يف البحث ,فهناك نظام
تف�صيلي وهذا ُيعطي امل�ستخدم و�سيلة لتعقب
الأماكن التي زارها بني الربامج والوثائق ,وقد
مت ت�صميم هذا النظام وتطبيقه ,وبالتايل يتمكن
امل�ستخدمون من معرفة كيف ي�صلون �إلى هناك
بينما يت�صفحون.
لقد مت ت�صنيف البنية التحتية وترميز قاعدة
البيانات وذل��ك لإدارة الوثائق واالجتماعات
وامللفات �أو �أيه بند مت ا�ستخدامه يف املوقع ,وقد
أي�ضا ترميز كل ال�صفحات ترميزا منهجيا
مت � ً
ومعاجلتها بلغة تو�صيف الن�ص التلقائية
).(HTML
لقد مت بناء نظام �إدارة ملحتويات ال�شبكة,
وهذا ي�ساعد يف تق�سيم و�إدارة املحتويات ويجعل
م��ن ال�سهل خلق خريطة للموقع .وتظهر كل
ال�صفحات واملكونات يف قالبها اخلا�ص ,ومن
ال�سهل ت�شكيل كل الأم��ور الب�رصية والقوالب.
وقد مت ا�ستخدام حمرر الن�ص ”“WYSIWYG
� ,(What You See Is What You Getأي �أن
ما تراه هو ما حت�صل عليه) على منطقة الإدارة
وذلك لتقلي�ص كم الأخطاء املطبعية وغريها من
أي�ضا لإتاحة �إ�ضافة �صور �أو
الأخطاء امل�شابهة ,و� ً
روابط �أو  pdfو\�أو ملفات  doc.ل�صفحة ما.
لقد مت �إع��ادة ت�سمية امل��واد املتفاعلة على
املوقع الإل��ك�تروين وحتميلها بح�سب موقعها
يف البحث الرئي�سي .يقدم نظام الوثائق اجلديد
أي�ضا يف
قابلية ال�ستخدام املحتوى على املوقع و� ً
منطقة الإدارة .ولقد �أ�صبحت و�سيلة حتميل مواد
جديدة ُم�صممة بطريقة منهجية ,وه��ذا يعطي
فر�صة لإ�ضافة تطبيقات تفاعلية ,مثل ت�سجيالت

فيديو ومنطقة حماية كلمة الدخول (�إذا كنا يف
حاجة �إلى ذلك) وت�سجيل للتطبيقات ,وغريها
الكثري ,وبالتايل مت ت�صميم و�إ�ضافة وحدة قيا�س
تدعم الفيديوهات والعرو�ض التقدميية لق�سم
«التعليم الإل��ك�تروين التابع للجمعية العاملية
للطب النف�سي».

املحتوى
يعك�س حمتوى املوقع الإلكرتوين بل ويعيد
ت�شييد �أن�شطة كل مكونات اجلمعية العاملية
للطب النف�سي ,وهو ي�ضم حال ًيا �أكرث من 3500
بن ًدا ,ويغطي �أخبار كل مناطق �أن�شطة اجلمعية
ومكوناتها .جتد على املوقع كل �أعداد اجلريدة
الر�سمية للجمعية العاملية للطب النف�سي وعامل
الطب النف�سي ,و�أدوات الدرا�سات العليا اخلا�صة
بالأطباء النف�سيني وم��واد تعليمية للجمهور
العام لق�ضايا ال�صحة النف�سية وم��واد ت�صف
أي�ضا
خربات ناجحة يف جمال ال�صحة النف�سية و� ً
معلومات عن �أن�شطة ق�سم �سكرتارية اجلمعية
واملقابالت واملن�شورات والق�سم العلمي.
ي�ضم �أكرث �أق�سام املوقع زيارة جملة عامل
الطب النف�سي؛ فيتمكن الأطباء النف�سيون من
كل �أنحاء العامل من االط�لاع عليها ويقومون
بتحميل اجلريدة بال مقابل م��ادي ,وذل��ك لي�س
أي�ضا بالكثري من لغات
فقط باللغة االجنليزية بل � ً
العامل� ,سواء كان ذلك للأعداد ب�شكل كامل �أم
للجرائد الفردية �أو امللخ�صات باللغة الأ�سبانية
وال�صينية والرو�سية والفرن�سية والعربية والرتكية
واليابانية والبولندية والرومانية وااليطالية.
أي�ضا تطوير برنامج التعليم الإلكرتوين
لقد مت � ً
التابع للجمعية العاملية للطب النف�سي عام ,2010
و ُيغطي ه��ذا الربنامج الكثري من الفيديوهات
أي�ضا مقدمات
عن حم��ا��ضرات علمية قيمة و� ً
ا�ستعرا�ضية من امل ��ؤمت��رات التابعة للجمعية
العاملية للطب النف�سي ,ب��د ًءا من اختيارات من
امل�ؤمتر العاملي للجمعية عام  2009بفلورن�س.
يوجد حال ًيا  33فيديو ملحا�رضات ,مت حتميلها
ب�شكل ال��ـ  ,ppt.بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ,يوجد
أي�ضا على املوقع برنامج تعليمي �إلكرتوين عام
� ً
يهدف �إلى تقدمي معلومات علمية عالية اجلودة
وم�ضمونة عن ال�صحة النف�سية والطب النف�سي,
وذلك لغري املهتمني بالطب النف�سي.
أي�ضا املنتجات التعليمية اخلا�صة
ت�شمل � ً
باجلمعية العاملية للطب النف�سي والتي متاحة
على املوقع بال تكلفة مادية ثالثة جمموعات
من الأفالم تقوم على �سل�سلة من الكتب التابعة
للجمعية واملتخ�ص�صة يف التعريف وعلم
الأوبئة وعلم توالد الأمرا�ض واجلوانب الثقافية
والتكاليف الثقافية والتكاليف الطبية و�إدارة
املجلة العاملية للطب النفسي
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االعتالل امل�شرتك لالكتئاب مع مر�ض ال�سكري
و�أم��را���ض القلب وال�رسطان ( .)3-1تتاح هذه
أي�ضا فيما ي�صل �إل��ى  17لغة ,وهذا
الأف�ل�ام � ً
بالإ�ضافة �إلى االجنليزية (االجنليزية والفرن�سية
والربتغالية والأ�سبانية والإيطالية والأ�ستوانية
والكرواتية والأملانية وال�سويدية واالندوني�سية
أي�ضا
والبنغالية واليابانية) .يوجد على املوقع � ً
وحدة قيا�س تعليمية وجمموعتني من الأفالم
عن الأمرا�ض النف�سية يف مر�ضى يعانون من
ا�ضطرابات نف�سية �شديدة مت تطويرها بوا�سطة
اجلمعية العاملية للطب النف�سي (.)4,5
بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك ,ي�ضم موقع اجلمعية
بع�ض الوثائق الالزمة ملنفعة تطوير مراقبة
اجلودة الأخالقية والعلمية ملهنتنا ,مثل �إعالن
م��دري��د على املعايري الأخ�لاق��ي��ة (كما ذكرها
االجتماع العام للجمعية العاملية للطب النف�سي
يف بيون�س �آير�س يف احل��ادي ع�رش من �سبتمرب
عام )2011؛ ومن��وذج اجلمعية للتعليم العايل
والتعليم اجل��ام��ع��ي اخل��ا���ص بالطب النف�سي
وال�صحة النف�سية؛ وتو�صيات لعالقات الأطباء
النف�سيني ومنظمات العناية ال�صحية للعاملني
أي�ضا الروابط النف�سية
يف جمال الطب النف�سي و� ً
ب�صناعة الأدوي���ة ()6؛ وتو�صيات على �أف�ضل
املمار�سات يف التعامل مع م�ستخدمني اخلدمة
واملعتنني بالأ�رسة ()7؛ واملن�شورات الإر�شادية
التابعة للجمعية واخل��ا���ص��ة بتنفيذ العناية
ال�صحية النف�سية املجتمعية ()8؛ وكيفية حماربة
فكرة العار املرتبطة بالطب النف�سي والأطباء
النف�سيني ( )9والعناية ال�صحية النف�سية لدى
املهاجرين ( )10والرتويج لل�صحة النف�سية لن�سل
الأف���راد الذين يعانون من ا�ضطرابات نف�سية
�شديدة (.)11

الأداء
يرافق �أداء املوقع الذي يحظى بالكثري من
القبول العاملي حتاليل دوري��ة؛ نرى هنا �أداء
املوقع منذ ظهوره ,وهي فرتة متتد بني الثاين
ع�رش من �أبريل عام  2010وحتى الثاين ع�رش من
�أكتوبر عام .2012
وكما ُيظهر اجلدول  ,1قد قام بزيارة موقع
اجلمعية العاملية للطب النف�سي يف هذه الفرتة من
العامني والن�صف العام �أكرث من  200,000فر ًدا,
مما ي ��ؤدي �إل��ى ما يزيد عن  300,000زيارة,
وقد كانت هذه الزيارات من  209دولة\مقاطعة
ُتغطي كل �أنحاء العامل .ولنالحظ �أن عدد الدول
التي متلك فيها اجلمعية العاملية للطب النف�سي
ع�ضوية جمتمعات وطنية هو  ,117ويعني هذا �أن
اجلمعية العاملية للطب النف�سي ت�صل �إلى ما بعد
حدودها التنظيمية عن طريق املوقع الإلكرتوين
اخلا�ص بها.
يدخل على املوقع �أف��راد جدد طوال الوقت,
وت�صل ن�سبة الزائرين اجلدد  ,%69وينعك�س هذا
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أي�ضا يف حقيقة �أن  %68من زوار املوقع
الأمر � ً
ي�صلون �إليه عن طريق «البحث على االنرتنت»,
بينما عرفه  %17من ال��زوار عن طريق «مواقع
�إر���ش��ادي��ة» و� %15آخ��ري��ن ع��ن طريق «توجيه
مبا�رش».
جدول � :1إح�صائيات املوقع الإلكرتوين التابع
للجمعية العاملية للطب النف�سي (� 12أبريل 2010
وحتى � 12أكتوبر )2012
عدد الزوار
عدد الزيارات
الدول\املقاطعات
عدد الزيارات يف اليوم الواحد
(بالتقريب)
عدد ال�صفحات لكل زيارة (بالتقريب)
عدد زيارات عناوين ال�صفحات
(واحدة على الأقل)
عدد عناوين ال�صفحات التي �شُ هدت

215,836
313,916
209
348
3.36
3134
1,054,151

الت�أثري
�إن واح��دة من املعايري الأك�ثر ا�ستخداما
لقيا�س ت��أث�ير امل��واق��ع ه��و «بيج ران��ك �شيك»
”�( “Page Rank Checkأي فح�ص رتبة
ال�صفحة) ,وهي خدمة جمانية تقدمها �رشكة
جوجل .وتدل قيمة البيج رانك هذه على �أهمية
موقع\�صفحة ما ,ولكونها وحدة قيا�س مجُ ردة
لأهميتها املرجعية ,تت�شابه جي ًدا مع �أفكار
النا�س املو�ضوعية� .إن رت��ب��ة �صفحة موقع
اجلمعية العاملية للطب النف�سي هو �( 10\7أي �أن
قيمة رتبة ال�صفة  7نقاط من  10نقاط مُمكنة),
وهذا يعك�س ت�أثري عايل باملقارنة مع مواقع
�إلكرتونية �أخرى ُم�شابهة.
ولكوين محُ رر اجلمعية العاملية للطب النف�سي
وال�سكرتري العام لها ,كنت �أعمل على ت�سهيل هذه
العملية بالتعاون مع �أع�ضاء اللجنة التنفيذية
التابعني للجمعية لعام  2011-2008و-2011
أي�ضا طاقم ال�سكرتارية القدمي واحلايل,
 2014و� ً
وهم �آنا اجن�سرتوم وفران�شي�سكا �سوجتيو وباميال
أي�ضا طاقم تكنولوجيا املعلومات
اتيا�س ,وكذلك � ً
اخلا�ص بنا يف الوكالة املتمركزة يف ا�سطنبول
وهي �ساجليك بها�سي�سي ,ونحن نقدر حما�ستهم
ودعمهم وجمهوداتهم املميزة.
�إن امل��واق��ع الإلكرتونية يف حقيقة الأم��ر
أي�ضا عمل م�ستمر,
�أر�ضية مرنة ج�� ًدا ,وه��ي � ً
دائما من الدخول على املزيد من
حيث يمُ كننا ً
التطورات ,و�أين لأمتنى �أن ي�ستمر م�ستخدمو
املوقع الإلكرتوين التابع للجمعية العاملية للطب
النف�سي يف م�ساعدتنا على تطوير جودته وذلك
عن طريق �إر�سالهم م�ساهماتهم وتعليقاتهم.
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.5-DSM  والـ11-ICD التوافق بني الـ
ل��ق��د مت��ت ال��ك��ث�ير م��ن ال�����دورات املتعددة
 يف �إطار11-ICD واملرتبطة بتطورات ال��ـ
,االجتماع العاملي اخلام�س ع�رش للطب النف�سي
والذي ُعقد يف بونو�س بالأرجنتني يف �سبتمرب
 و�أ�شتمل على ن��دوات خا�صة,2011 من ع��ام
-ICD جاءت حتت عنوان «تطوير تق�سيمات الـ
 فيما يخ�ص الدرا�سات, لال�ضطرابات النف�سية11
, بامل�شاركة مع رييد,»امليدانية والآراء العاملية
وهو �ضابط منظمة ال�صحة العاملية امل�سئول عن
.هذه العملية
�إن عامل الطب النف�سي هي واحدة من القنوات
الأ�سا�سية التي تمُ كن جمتمع الطب النف�سي الدويل
من االطالع على اجلديد فيما يخ�ص تطورات الـ
 لقد مت ن�رش مقالة خا�صة يف اجلريدة.11-ICD
كُ تبت حتت �إ��شراف جمموعة امل�شورة الدولية
 والتي تلخ�ص فل�سفة11-ICD اخلا�صة بالـ
أي�ضا �أول تقرير يخ�ص
ً �) و2( هذه الو�سيلة بالكامل
املجموعة التي تعمل على الإع��اق��ات الذهنية
) وا�ستطالع دالئ��ل ومقرتحات تق�سيمات3(
 اخلا�صة با�ضطرابات الطعام11-ICD ال��ـ
 وقد مت جتميع العديد من الوثائق.)4( والتغذية
املُقدمة من املجموعة التي تعمل يف ا�ضطرابات
املزاج والقلق يف ملحق �إ�ضايف خا�ص للجريدة
أي�ضا العديد من الإ�سهامات املتعلقة
ً �  وظهر,)5(
ب��الأم��ر يف ق�ضايا حديثة ج��اءت يف اجلريدة
 يمُ كن �أن جتد املقاالت ال�سابقة على.)25-6(
www.( موقع اجلمعية العاملية للطب النف�سي
.)wpanet.org
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