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Under the doctrine of istishaab, an existing treatment is 
continued until there is evidence to the contrary. Under the 
doctrine of istihsaan a physician can ignore results of a new 
experiment because of some inclination in his mind based on 
clinical intuition. Under the doctrine of istislaah medical research 
can be carried out in the public interest although it causes 
inconvenience to individuals. 

Informed consent by a legally competent research subject is 
mandatory for research. Informed consent is based on the 
principle of intention. Of all the persons involved in research, the 
research subject who has the purest intentions because he is at 
risk. Others involved in the research may have selfish motives 
that are not in the best interests of the research subject. 
Informed consent does not legalize risky non-therapeutic 
research with no potential benefit. It is illegal to force 
participation, of the weak (prisoners, children, the ignorant, 
mentally incapacitated, and the poor) in research even if they 
sign informed consent forms. 

Findings of research should be widely disseminated either by 
teaching or by publication for universal benefit. Islam enjoins 
dissemination of knowledge and prohibits hiding or monopolizing 
knowledge. 

 آيما ويشر/ دين الذين يسيئون استعمال المواد على األطفال أثر الوال
إن سوء استعمال الكحول و العقاقير قـد أصـبح مـشكلة             :الملخص   

إذ وجد نتيجة لذلك ازدياد عدد األطفال الـذين         . متفاقمة في العالم العربي   
تأثروا بسوء استعمال ذويهم الخاطئ لمثل هذه المواد، خاصة وإن األطفال           

لتأثر منذ المرحلة الجنينية التي قد تظهر على شـكل تـشوهات            سريعوا ا 
ومن المخـاطر األخـرى المـصاحبة    . تصيب الجنين في مراحله المبكرة    

لتناول العقاقير و الكحول، الوالدة المبكرة وانتقال الفيروسـات المرضـية           
 .عن طريق الدم و إعاقة النمو العضوي والنفسي و االجتماعي للطفل

اسات أن هناك خطـورة أكبـر مـن مجـرد تطـوير             وقد بينت الدر  
اضطرابات في النمو و السلوك و االنفعال لدى األطفال وأن تناول األمور            
الخاطئ لمثل هذه العقاقير يعرض أطفالهم لمزيد مـن اإلهمـال وسـوء             

 .المعاملة

إن معظم األبحاث و الدراسات التي أجريـت بهـذا الخـصوص تـم        
 إال أن هناك دراسات مماثلة تم إعدادها في         .إجراؤها في أمريكا وبريطانيا   

بعض البالد العربية  وخاصة في اإلمارات العربية المتحدة حيث أشـارت            
هذه الدراسات إلى خطورة سوء استعمال المواد والكحول في األسرة تزيد           
من احتمال حدوث اضطرابات سلوكية وانفعالية لدى األطفال، باإلضـافة          

هـذا  . اطي لمثل هذه المواد من قبل األبناء أنفـسهم        إلى إمكانية انتقال التع   
ومما يجدر اإلشارة إليه أن هناك أدلة على أن المداخالت العالجية يمكـن             

 .أن تحسن مهارات اآلباء المدمنين مما يساعد في شفائهم

The impact of substance misuse on the children of 
substance misusing parents / Emma Whicher 

 عمر حسن كاسوال/ أخالقيات و أصول إجراء األبحاث البشرية  

األبحاث الطبية هي شكل من االجتهاد الملم من خالل تعاليم           :الملخص   
إن . الرسول عليه صلى اهللا وسلم في أن لكل داء دواء، و علينا البحث عنه             

النظرية اإلسالمية ألخالقيات البحث الطبي تعتمد علـى مقاصـد للـشريعة       
وإن تعرض أي واحـدة     . خمسة وهي الدين و الحياة والنسل والعقل والمال       ال

منها للخطر من أجل إجراء التجارب اإلنسانية غير المسموح بها قانونيا إال            
إن الهدف من األبحاث العالجية هو حماية الصحة        . بعد أخذ الموافقة الالزمة   

مـراض النفـسية و الحياة، وأبحاث العقم هدفها حماية النسل، و أبحاث األ         
هدفها حماية العقل، وأما األبحاث التي تبحث عن عالج أرخص فهي لحماية            

قواعد الشريعة الخمسة تبدد التضارب بين المقاصد، وقواعد الشريعة         . المال
العادات قاعدة القصد وقاعدة اليقين و قاعدة الضرر وقاعدة العرف أو            ׃ هي
 . المشتقاتقاعدةو

 عقيدة اإلستسهاب وعقيدة االستحسان وعقيـدة       وهناك قواعد أخرى مثل   
إن أخذ الموافقة الالزمة من األشخاص ذو األهلية القانونية هو          . االستصالح

. عمل إجباري قبل إجراء أي بحث علمي، والموافقة عادة تعتمد على القصد           
إن من األشخاص المشاركين في الدراسة من يوافق ولديه القصد المجرد أو            

رض نفسه للمخاطرة، وهناك آخرون يشاركون بالدراسة لدوافع        النقي ألنه يع  
ال يجوز قانونيـا إجبـار      . ذاتية  والتي ال تفيد الشخص المشارك بالدراسة       

الضعفاء مثل السجناء واألطفال والجاهل و العاجز نفسيا والفقير بالمشاركة          
إن نتـائج األبحـاث     . في األبحاث حتى و إن أعطوا الموافقة الخطية بذلك        

العلمية يجب أن تنشر وعلى نطاق واسع إما عن طريـق التعلـيم أو عـن                
إن اإلسالم يأمر بنشر المعرفـة      . طريق النشر وذلك من أجل فائدة البشرية      

 . المعرفةاحتكارويحرم إخفاء أو 

Ethics and etiquette of research / Omar Hassan Kasule 

Abstract : Medical research is a form of ijtihad inspired by the 
teaching of the prophet that there is a cure for every disease that 
must be searched for. The Islamic ethical theory on the 5 
purposes of the Law, maqasid  al shari’at (religion, life, progeny, 
the mind, and wealth). If any of the five is at risk permission is 
given to undertake human experiments that \  vould otherwise be 
legally prohibited. Therapeutic research fulfills the purpose of 
protecting health and life. Infertility research fulfils the purpose of 
protecting progeny. Psychiatric research fulfils the purpose of 
protecting the mind: The search  for cheaper treaments fulfils the 
purpose of protecting wealth. 

The 5 principles of the Law, qawa’id al shari’at. Resolve 
conflicts between and among the maqasid. Under the principle of 
intention, qa’idat al qasd, research is judged by is underlying and 
not expressed intentions. Under the principle of certainty, qa’idat 
al yaqeen, research is allowed if benefit expected from the 
experimental therapy outweighs the potential risks. The principle 
of custom, qa’idat al’aadat, is used to define stamdards of good 
clinical practice (GCP) as what the majority of reasonable 
physician consider as reasonable. 
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Methods : A computer search of the past two decades was 
conducted to identify relevant literature on MSbP abuse in 
children. 

Results : Despites DSM-IV diagnostic criteria for MSbP 
abuse, the diagnosis of MSbP has been challenged and 
politicized in highly litigant conscious western societies. This 
volatile situation galvanized further when mothers accused of 
intentionally murdering their children were released from the 
prison and likewise some mothers were detained in prisons 
when they did not intentinally kill their children, both types of 
judicial decisions were made in the shadow of MSbP. In the 
absence of truth and confession, it is difficult to decide whether 
or not the child died accidentally. Social custody of surviving 
children also evokes considerable media attention and hence 
physicians are apprehensive to take part in child abuse 
protection end related legal issues. 

Conclusion: The diagnosis of MSbP becomes difficult in 
case the mother murders the child and then defends herself. 
Physicians should essentially make early diagnosis of factitious 
disorders in children in order to both offer comprehensive 
management and protect them from fruther abuse. 

Keywords: Munchausen syndrome by proxy, DSM-IV criteria.  

ة       (الطب النفسي المبني على الدليل       ) طريقك لمتابعة المستجدات الطبي
 محمد الصغير/ 

ي المعرفة الطبية تقل قدرة المراجع       مع الزيادة المتسارعة ف    :الملخص  
إذا لم يـستطع الطبيـب النفـسي        . الطبية على متابعة المعلومات الجديدة    

الوصول إلى المعلومات الطبية المدعمة بالدليل فإنه يبقـى متـأخرا عـن           
 .التقدم العلمي

إن التقدم العلمي في مجال المعلومات الطبية والوبائيات قـدم منهجـا            
 الموجودة بين النتائج الحديثة للبحـوث العلميـة وبـين           علميا يسد الثغرة  

التطبيق العلمي اإلكلينيكي الذي يمارسه األطباء ليطور مـستوى الخدمـة 
هذا المنهج يسمى الطب المبني على الدليل والذي يؤكد         . المقدمة للمرضى 

أهمية االعتماد على الدليل العلمي المستخرج من األبحاث المنهجية العلمية          
 .ل أهمية االعتماد على الخبرة الذاتية الشخصية للطبيبويقل

هناك خطوات علمية لتطبيق الطب المبني على الدليل و ثمـة تقـسيم             
 .لمستوى األدلة وقوتها العلمية

تقدم هذه الورقة مدخال مختصرا للطب المبني على الدليل في مجـال            
 وطائفة مهمـة    الطب النفسي يشمل الطريقة التطبيقية والفوائد واالنتقادات      

 .من المراجع األساسية في هذا المجال

Evidence – Based psychiatry (Keeping up-to-date)/ 
Mohamed A. Al-Sughayir 

Absract : As medical knowledge rapidly increases, 
textbooks becomes out-of-date whatever effort is made to 
ensure that they are up-to-date. 

The psychiatrist, without knowing how to find the best 
available evidence, may become out of date. Advances in 
clinical epidemiology and medical informatics have introduced 
an  approach to close the gap between research and practice,  

 Abstract : Drug  and alcohol misuse are becoming an 
increasing problem in the Arab world. As a consequence there are 
a significant number of children affected by parental substance 
misuse in this region. Children are especially vulnerable to drug 
and alcohol misuse within the family. 

These affects can start in the prenatal period. Alcohol and 
benzodiazepines are associated with teratogenic effects. Other 
risks of drug ;issue include premature delivery, transmission of 
blood borne viruses and growth retardation. Parental drug and 
alcohol misuse impact on the development, psychological 
wellbeing and social situation of q child. Studies have shown a 
greater risk of developmental, behavioural and emotional 
disorders in these children. Furthermore there is an increased rate 
of childhood neglect and abuse. Most of the research into the 
impact of parental substance misuse has been in the UK and 
USA, however studies from the Arab region particularly the United 
Arab Emirates show evidence that  drug and alcohol misuse in the 
family is a risk factor for childhood emotional and behavioural 
disorders. There is evidence that family targeted interventions can 
improve parenting skills in substance misuses. It is also important 
for treatment services to consider the risks of an individual 
patient’s substance misuse on their children. 

 إبـراهيم  –نسيم آخطر قرشي  / تناقضات    ׃ تناذر مونكهاوزن عن قرب   
 الحقيل

 : الملخص 
 إن متالزمة مونكهاوزن عن قرب تشخيص خالفي و يتطلب          ׃األهداف   

 .المزيد من البحث

ة    تم القيام ببحث على شـبكة اإلنترنـت للعقـدين الماضـيين            ׃الطريق
 .للحصول على األدبيات المتوفرة حول هذه المتالزمة

ائج    بالرغم من مواصفات التشخيص الواردة عن هذه المتالزمـة          ׃النت
التقسيم األمريكي الرابع فإن التشخيص قد انتقد من قبل المجتمع الغربـي و             
الواعي نحو المقاضاة و هذا المتأجج تأثر أكثر عندما أتهت األمهات بالقتـل             

طفالهن ثم أطلق سراحهن من السجون وكذلك تأثر المجتمعات عندما          العمد أل 
سجنت أمهات لم يكن لديهن القصد في قتـل أطفـالهن، وكـال الحكمـين               

وفـي غيـاب    . القضائيين كانوا في إطار متالزمة مونكهاوزن عن قـرب        
الحقيقة و االعتراف فإنه من الصعب اتخاذ القرار فيما كانت وفـاة الطفـل              

 كما أن الحماية االجتماعية لألطفال الناجين تـؤدي بالعـادة           .حادثا عرضيا 
الهتمام إعالمي كبير تجعل من األطباء مترددين وحذرين من االنخراط من           

 .مشاكل األطفال و تبعاتها القانونية

 إن تشخيص متالزمة مونكهاوزن تصبح صعبة في حالة قتل          ׃الخالصة   
 األطباء القيام بالتشخيص المبكر     وعلى. الطفل و قيام األم بالدفاع عن نفسها      

لمثل هذه الحاالت في األطفال حتى يصبح مـن الممكـن تقـديم الرعايـة               
 .الشمولية لهم من المزيد من اإلساءة

Munchausen syndrome by proxy : controversises/Naseem 
A.Qureshi – Ibrahim Al Hoqail 

Absract : 

Objective : Munchausen syndrome by proxy (MSbP) is a 
controversial diagnostic entity and needs further research.  
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Knowledge of symptoms and treatment of schizophrenia 
and depression among Kuwaiti population / Salah Eid – Adel 
Alzayed 

Abstract :  

Background : Mental health literacy has been defined as 
the public knowledge and beliefs about mental disorders, 
enhancing the ability to recognize specific disorders. 

Aim: Firstly, to determine the degree of recognition and 
understanding of schizophrenia and depression in Kuwait 2003. 
Secondly, to measure the public attitudes towards various 
helpers, medical professions, and various treatment modalities. 

Method : Three hundred and nine Kuwaiti citizens were 
interviewed face to face by one of the authors. 

Results: The depressive vignette was correctly recognized 
by (25.8%). In all (56.6%) mentioned a category within the 
mental health sphere, where as (45.4%) did not consider any 
mental health problem. The schizophrenia vignette was correctly 
recognized by (3.9%), and a further (16.2%) recognized the 
condition as depressive episode. Generally, 53.2% mentioned a 
category within the mental health sphere. 10.4% considered the 
condition as a possession by an evil spirit. 

In both vignettes a low proportion of the responders 
considered general practitioners as helpful (25.2% & 11.7% 
respectively). On the other hand, family members and close 
friends were highly rated in both vignettes. 

شفى في األردن           سيين داخل المست /  الصحة النفسية لدى المرضى النف
  أمجد جميعان-محمد حمداهللا الدباس

ـ         : الملخص    يئة إن صحة األسنان لدى مختلف المرضى النفـسيين س
للغاية، وهناك قليل من المعلومات متوفرة لدينا عن الصحة الـسنية لـدى             

 .المرضى داخل المستشفيات النفسية في األردن

إن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم الصحة السنية والحاجـة           ׃ الهدف   
لوا قسم األمراض النفـسية     موعة من المرضى الذين أدخ    العالجية لدى مج  

 .في الخدمات الطبية الملكية األردنية

نهج    جراء الفحص العام للفم واألسنان، قام جميع المرضـى          قبل إ  ׃الم
الذين شاركوا في هذه الدراسة بتعبئة استبيان خاص بالصحة السنية والذي           

 .يشمل معلومات عامة والسلوك المتبع في العناية باألسنان

ائج     أغلبية المرضى كانوا يعانون من تسوس فـي األسـنان          إن   ׃النت
مـن  % ) 63( إن  . والتهابات اللثة وكذلك ترسبات وتآكـل فـي األسـنان         

 كـانوا   % )87( بحاجة إلى اقتالع ضرسين أو سنين، وأن        المرضى كانوا   
 .بحاجة إلى بحاجة إلى معالجة سنية تحفظية

ـ     تظهر الدراسة أن ص    ׃التوصيات    دى المرضـى   حة الفم واألسنان ل
وأن . داخل المستشفيات النفسية أسوأ بكثير مقارنة مع باقي أفراد المجتمع         

على جميع المهنيين العاملين في مجال الصحة النفسية إيالء االهتمام الالزم           
 .لصحة الفم واألسنان لدى المرضى النفسيين

Dental health of psychiatric in-patient in Jordan / 
Mohamed H Al-Dabbas – Amjad jumaian 

 thus improving the quality of patient care. This approach is 
called Evidence-Based Medicine (EBM). Evidence based 
medicine emphasizes the examination of evidence from clinical 
research and de-emphasizes unsystematic clinical experience 
and subjective rationale. To apply evidence from the medical 
literature to patient care, evidence-based process involves the 
application of certain systematic steps. Evidence-based 
practice assumes that some kinds of evidence are more valid 
and greater clinical applicability than others. This paper 
provides a brief introduction to evidence based psychiatry, its 
advantages, critique and suggested references that can be 
used to increase psychiatrist’s knowledge of evidence-based 
psychiatry. 

ة       ( عند نساء أردنيات     اضطرابات الطعام  ة تجميعي ناصر /  ) دراسة بحثي
  منى عبد الحميد–الشريقي 

الدالئل من الدراسات العربية والغير غربيـة األخيـرة         : الملخص   
أفادت أن أمراض اضطرابات الطعام ال تقتـصر علـى المجتمعـات            

هدفت هذه الدراسة إلى إجراء متابعة لخمس سيدات أردنيـات      . الغربية
 أمراض اضطرابات الطعام وتلقين العالج المعرفي المحفـز         عانين من 

استعمل لهـذا الغـرض     . للدافعية والعالج الدوائي لمدة خمس سنوات     
دراسة بحثية تجميعية لخمس حاالت من اضطرابات الطعام لمحاولـة          
معرفة العوامل اإليجابية والعوامل الـسلبية المـؤثرة علـى مـسيرة            

 .المرض

Eating disorders among Jordanian women ( A collective 
Case Study ) / Nasser Shuriquie – Mona Abdulhamid 

Abstract : Evidence from recent Arabic and other non-
western studies indicates that eating disorders are not restricted 
to the western societies. This study aimed to carry out a follow up 
of Jordanian Enhancement Therapy and medical treatment during 
most of a 5 year period. Collective case study methodology was 
used to examine 5 Eating disorders cases and discuss the good 
and the poor prognostic factors that may have affected the course 
of their illness. 

Key words: Eating disorders, anorexia, nervosa, bulimia 
nervosa, eating attitude test, motivation enhancement therapy. 

ويتيين           ين الك اب ب صـالح  / معرفة األعراض و العالج للفصام و االآتئ
  عادل الزايد-عيد

سية لدى المجتمعات تعرف علـى أنهـا        الثقافة الصحية النف  : الملخص   
مقدار المعرفة و المعتقدات حول األمراض النفسية لدى المجتمـع، والتـي            

 .تؤدي إلى قدرة العامة على التعرف على التشخيصات المرضية المختلفة

ومن هنا جاء هدف هذا البحث لتحديد قدرة المجتمع الكويتي للتعرف و            
ذلك لتحديد توجه العامة نحو عدد مـن  تفهم مرضى الفصام و االكتئاب، و ك 

األشخاص المحيطين بالمريض النفسي، و تصور العامة نحـو العالجـات           
 .النفسية المختلفة

ومن أجل التوصل لهذه النتائج فقد اتبع الفريق البحثي أسلوب االتـصال            
المباشر مع كافة من شارك في هذا  البحث من خالل استقصاء بحثي معـد               

 .سئلة، يتناول كافة المحاور المراد قياسها في هذا البحثمسبقا و محدد األ
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هو إدمان فعلي أم ال، وطرح أساليب العالج النفسية المختلفة للمقامرة في            
الفصل العاشروقدم دراسات علمية لحاالت في الفصل الحدي عشر مستعينا          

 .سبعين مرجع عربيبذلك في اكثر من تسعين مرجع أجنبي وخمسة و 

 الكتاب أعطتني بعدا شموليا لهذه الظاهرة المهملة فـي          هذاإن قراءة   
عالمنا العربي رغم شيوعها شيوعها وقلة الدراسات العربية التي تتناولها،          
كما أن اشكاليات القبول والرفض في المجتمع و الثقافة المعينة تجعل مـن             

يعتبر إضافة ثمينـة للمكتبـة      هذا الموضوع مثيرا ااإهتمام، وهذا الكتاب       
 .النفسية العربية

  مقدمة في علم النفس العصبي׃عنوان الكتاب 
 الدآتور محمد عبد الرحمان الشقيرات׃المؤلف 
  األردن- عمان- دار الشروق للنشر والتوزيع׃الناشر 

  2005׃ سنة النشر 

 -هذا الكتاب عن دار الـشروق للنـشر والتوزيـع         صدر   ׃الملخص   
، وهو من القطع الكبيـر فـي        2005ردن في شهر مارس آذار       األ -عمان

ثالثمائة صفحة، وقد قسم الكاتب الكتاب إلى ستة عشر فصال، وبدأ بتطور            
علم النفس العصبي ثم شرح في الفصل الثاني و الثالث والرابع والخـامس     
تركيب ووظائف الدماغ بأسلوب مبسط وسهل بإمكان القارئ المبتـدئ أن           

ق إلى فصوص الدماغ المختلفة في الفصل السدس والسابع         يفهمه، ثم تطر  
والثامن والتاسع ومميزات كل من هذه الفصوص ووظائفها و إصـاباتها،           
كما بحث متالزمات فصل الدماغ والدراسات التي أجريـت علـى هـذه             

وتناول الذاكرة واللغة والعمليات االنفعالية     . المتالزمات في الفصل العاشر   
ئف التنفيذية في الفصل الحادي عشر، وخصص الفـصل         واالنتباه والوظا 

الثاني عشر لألمراض واالضطرابات التي تصيب الجهاز العصبي سـواء          
التي تصيب األوعية الدماغية أو إصابات الـدماغ الرضـحية، الـصرع،         
أورام الدماغ، الصداع، العدوى، األمراض التنكسية، وفي الفصل الثالـث          

ذ الوالدة وعبر مراحل العمـر المختلفـة        عشر بحث فيه تطور الدماغ من     
والنمو المعرفي العصبي واالضطرابات المرتبطة بالجينات والكروسومات       
واالضطرابات المكتسبة، أما الفصل الرابع عشر فتطرق لصعوبات التعلم         
أسبابها، أنواعها وأعراضها وخصص الفصل الخامس عشر للتقييم النفسي         

فحص الوظائف المختلفة وأنهى الكتـاب      العصبي، واألساليب المتبعة في     
بموضوع التأهيل النفسي العصبي وبحـث التحـسن والـشفاء والمرونـة      

 واالتجاهات المختلفـة فـي      يوالتدخالت العالجية للتلف الدماغ   . العصبية
 .التعامل مع المشكالت السلوكية في التأهيل

 به  جاء كل هذا بلغة علمية واضحة سلسة واستخدم الكاتب كما ال بأس           
من المراجع العالمية واستعمل في النص الكلمات باللغة اإلنجليزية حتى ال           
يكون هناك خالف الترجمة، كما ألحق الكتاب بمعجم خاص بالكلمات التي           

 .استعملت في الكتاب والتي غالبا ما تستعمل في هذا المجال

ال بد من تهنئة الدكتور شقيرات على هذا اإلنجاز العلمي الذي يضيف            
 .ضافة مهمة إلى المكتبة العربية النفسيةإ

 Abstract: 

Background : Poor dental health has been reported among 
various psychiatric populations. Little information is available 
regarding the dental health of hospitalized psychiatric patients in 
Jordan. 

Aims: The aim of the study was to examine the dental health 
ant treatment needs of a group of psychiatric in-patients in 
Jordan. 

Methods: Before undergoing oral examination, subjects 
completed a questionnaire on dental hygiene, associated 
behaviors and demographic characteristics. Information regarding 
patients’ oral health was collected using plaque, gingival, and 
decayed, missing or filled teeth (DMF) indices. 

Results: A significant majority of patients had dental caries, 
gingival inflammation, oral plaque and tooth erosion. Sixty-three 
percent of patients needed dental extraction and eighty-seven 
percent required conservative dental treatment. 

Conclusion: Oral health of patient admitted to the psychiatric 
unit seems to be considerably worse than that of the general 
population. Mental health professionals should pay more attention 
to oral health psychiatric patients. 

Key words: Oral health, dental status; psychiatric in-patients. 
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صدر هذا الكتاب عن المجلـس الـوطني للثقافـة و            ׃الملخص   
  ضمن سلسلة عالم المعرفـة فـي شـهر   الفنون واآلداب في الكويت  

 ويقع الكتاب في مائتي صفحة من القطع الصغير         2005مارس آذار   
. وهو حسب إطالعي الكتاب األول في هذا المجال باللغـة العربيـة           

وقد شمل الكتاب على أحد عشر فـصال، خـصص األول للنظـرة             
التاريخية والثاني للمقامرة ومفاهيمها وتعريف المقـامرة المرضـية       

ي هذا المجال و الفـصل الرابـع        والفصل الثالث في منهج البحث ف     
تطرق إلى نظريات المقامرة و المدارس المختلفة التـي تناولتهـا،           
واسهب الكاتب في الفصل الخامس فس أسباب المقامرة وربط بـين           
المقامرة وسلوك المخاطرة، في الفصل السادس انتقل إلى الغرائـز          
الجزئية لدى المقامرين وفي الفـصل الـسابع تنـاول اضـطرابات            
الشخصية كما وردت في التصنيفات العالميـة و األمريكيـة لـدى            

 المقامر المرضي، وناقش جدلية ما إذا كان اإلدمان على المقامرة 
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