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للطب النفسي المجلة العالمية
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 ونقدر هذا المجهود.  



4   املجلة العاملية للطب النفسي

�أي  »عاملني«؛  نعي�ش يف  �لب�رش  نحن  �أننا   )1 )مثل  ُيقال  كان  لطاملا 
عقلنا,  �إليه  ينتمي  �لذي  �لعامل  وهو  و�جل�سدية,  �حليوية  �مل�سببات  عامل 

وعامل �ملعاين و�لرموز و�ل�سياقات �خلطابية و�لعالقات �لب�رشية.
�لتي ُيكن  �لأمور  ُنهجه وقو�نينه, وهي  �لعاملني  لدى كل من هذين 
در��ستها ب�سورة منف�سلة, وقد مت يف حقيقة �لأمر در��ستها ب�سكل منف�سل 
�لذي  �لع�سبية, وهو �ملجال  �لعلوم  لعدة عقود؛ فمن ناحية, هناك جمال 
�لتاأثري�ت  عن  منف�سلة  حيوية«  »�آلة  بكونه  �لب�رشي  �ملخ  تد�ر�ش  فيه  مت 
�لجتماعية. وعلى �لناحية �لأخرى, هناك جمال �لعلوم �لجتماعية, وهو 
�لعقلية  �لعمليات  عن  بعيًد�  �لب�رشية  �لعالقات  عامل  تد�ر�ش  فيه  مت  �لذي 

باعتبارها غري متعلقة بالأمر باأي �سكل من �لأ�سكال )2(. 
لقد عملت هذه �لزدو�جية على و�سع �لطب �لنف�سي يف �لو�سط, وب�سفة 
�لع�سبية-حيوية  �لآر�ء  قامت  وقد  �لعقلية.  �ل�سطر�بات  ق�سية  عامة 
مبو�جهة  �لنف�سية,  بال�سطر�بات  �خلا�سة  �جتماعية  �لنف�سية-  و�لآر�ء 
بع�سها �لبع�ش لعدة عقود, وذلك لي�ش فقط يف �ملوؤلفات �لعلمية و�ملوؤلفات 
ا يف تد�رك �لأفر�د �لذين يعانو� من تلك �ل�سطر�بات, وهم  �لعامة بل �أي�سً
�أ�سا�سي  �لذين غالًبا ما يعربون عن م�سكالتهم مب�سطلحات حيوية ب�سكل 
�أو مب�سطلحات نف�سية - �جتماعية ب�سكل �أ�سا�سي )3(. لقد مت در��سة نوعية 
للمر�سية  حم��ددة  ولغة  حديث  وج��ود  �إل��ى  و�لحتياج  �لنف�سية  �خل��رب�ت 
�لأع�ساب  �إما »علم  باأنه �سيكون  �لنف�سي  �لطب  �لنف�سية, ومت كثرًي� حتذير 
�لإكلينيكي«, مما �سيجعله يحل �ملر�سية �لنف�سية �لو�سفية حمل �ملقايي�ش 
»�أمر��ش  �لنف�سية هي بحق  , وذلك لأن �ل�سطر�بات  �ل�سلوكية و�حليوية  
خمية« )مثل 4(, �أو يتبنى منوذج نف�سي �جتماعي, مما يعمل على ت�سوير 
�لبيئية  للمو�قف  �مُلدركة  �ل�ستجابات  يخ�ش  فيما  �لنف�سية  �ل�سطر�بات 

�ملعادية �أو �إ�سكاليات �لعالقات �ل�سخ�سية )مثل 5(.
ُيكن  بحيث  بالفعل  موجد�ن  ذكرهما  �ل�سابق  �لعاملني  �أن  وحيث 
در��ستهما ب�سكل م�ستقل, ول ُيكن �ختز�لهما �إلى بع�سهما �لبع�ش �أو در��سة 
�أنه لي�ش  كل و�حد ب�سكل كامل بو��سطة �ملفاهيم �لتي تخ�ش �لآخر, يبدو 
من �سك. لكن ولكونهما م�ستقلني عن بع�سهما �لبع�ش, يبدو �أن �لأمر غري 
�لذي نحيا  �لب�رشية  و�لرموز و�لعالقات  حُمتمل؛ فوجود عامل من �ملعاين 

فيه نحن �لب�رش هو بالأمر �ملمكن فقط بو��سطة مدى تعّقد عقولنا.  
يتم يف �لوقت �حلايل تو�سيح عمليات �ملخ �لتي تدخل يف تطبيق �لعديد 
�لعالمات  و��ستقبال  �لتعاقب  )مثل  �لجتماعية  �ل�سلوكيات  جو�نب  من 
�لجتماعية �لوجهية و�لغري وجهية, و�إدر�ك وفهم �حلالت �لعقلية �خلا�سة 
وتطوير  �لجتماعية,  �ل�سياقات  يف  للعو�طف  �لذ�تي  و�لرتتيب  بالآخرين, 
ومر�قبة �لرو�بط �لجتماعية( )مثل 6-9(. بالإ�سافة �إلى ذلك, يت�سح يف 
�لوقت �حلايل �أنه لي�ش فقط حالت تلف �لدماغ �أو �لت�سوه �لذي ُيكن �أن يوؤثر 
ا باإمكان �خلرب�ت �لجتماعية �ملبكرة  على �ل�سلوكيات �لجتماعية, بل �أي�سً
�أن توؤثر على تطوير وتكوين �ملخ ووظائفه, وبالتايل حتدد ��ستجابة �لفرد 

�لالحقة لالأحد�ث �لجتماعية )مثل 10(.
 ُيحتمل �أن تظهر �أغلب �ل�سطر�بات �لنف�سية من تفاعل ديناميكي بني 
»�لعاملني« �ملذكورين �سلًفا, وبالتايل لي�ش فقط �أنه ل ُيكن للخلل �لوظيفي 

�إ�سكاليات �لعالقات �لب�رشية �أن تو�سح هذه �ل�سطر�بات, بل  �أو  �لع�سبي 
�أن حتى تعريف ما هو »�أويل« وما هو »ثانوي« قد يكون يف غالب �لأمر 

ممار�سة غري نافعة �أو م�سللة. 
وهذ� هو �ل�سبب ور�ء �أن جمال تخ�س�سات �لعلوم �لع�سبية �لجتماعية 
»�لعلوم  باأنها  �لقول  فُيمكن  �لنف�سي,  �لطب  يف  كبري  و�هتمام  �أهمية  ذ�ت 
�لأ�سا�سية« �لتي تتنا�سب جيًد� مع �لطبيعة �لتكاملية للطب �لنف�سي كنظام 
وفى  بل  متبادل,  �زدر�ًء�  هناك  كان  عقود  فلعدة  ولذ�  �إكلينيكي.  �سلوكي 
بع�ش �لأحيان حتدًيا جدلًيا بني �لعلوم �لع�سبية و�لعلوم �لجتماعية, كما 
ينطبق على �لطب �لنف�سي, مما قد ي�سبح �لآن عالقة مثمرة تعمل على توليد 
ا اأمناط ظاهرية تدخليه, ومن املمكن  مناذج جديدة واأدوات بحثية, واأي�ضً
نف�سية  تدخالت  تطوير  يف  �حلايل  �جلمود  على  �لتغلب  يف  ت�ساهم  �أنها 

جديدة.
�أج�ساد  )�أو  ككائنات  وجودنا  �أن  �أي  جم�سدة«؛  »كائنات  �لب�رش  نحن 
حتتوي على عقول( يف عامل ج�سدي وككائنات يف عامل به تفاعالت, �أمر 
�لنف�سية  �ل�سطر�بات  تتطلب  لذلك,  وكنتيجة   ,)11( قوية  ب�سورة  مت�سل 
�لجتماعية(  �لع�سبية  �لعلوم  )تو�سحه  �لتخ�س�سات  متعدد  بحثًيا  �إطاًر� 

وخرب�ت �إكلينيكية تكاملية )يقدمها �لطب �لنف�سي(.
بالطب  فقط  لي�ش  جم�سدة«  »كائنات  �أننا  حقيقة  ترتبط  وبالطبع 
�جل�سدية,  لالأمر��ش  يكون  قد  �لطب.  جم��الت  بكل  ا  �أي�سً بل  �لنف�سي, 
�سخ�سي يف  �جل�سد, مكون  و��سحة يف  ب�سورة  متو�جدة  كانت  �إذ�  وحتى 
�أن يتم تعريفه  �إلى  تعيينها و�إظهارها وم�سارها. وقد يحتاج هذ� �ملكّون 
ا يف  يف �لتقييمات �لكلينيكية, و�أن يوؤخذ يف �حل�سبان عند �لعالج )و�أي�سً
تف�سري �ل�ستجابات للعالج(, و�أن يتم در��سته بو��سطة �لأبحاث �لتي تقدمها 
�لعلوم �لجتماعية )مثل در��سة �إعادة فح�ش �لأحد�ث �لعاطفية �ملكروهة 

لدى �لفر�د �لذين يعانو� من �أمر��ش �لقلب و�لأوعية �لدموية(.
يف هذ� �ل�سوء, قد يتوقف �لطب �لنف�سي عن متثيل »��ستثناًء�« يف جمال 

�لطب, بل وقد ي�سبح »منوذًجا« ُيكننا �ل�ستفادة منه.
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EDITORIAL

Adherence to psychiatric treatments and the public
image of psychiatry
MARIO MAJ

Department of Psychiatry, University of Naples SUN, Naples, Italy

Accepting the idea that a person you love has a psychotic
disorder is not easy. You will tend to deny the seriousness
of the problem and to believe or hope that those experien-
ces or behaviours will just go away, that this is only an exis-
tential crisis which will clear up spontaneously.

Accepting the idea that your loved one has to take an
antipsychotic medication which is going to interfere with
his mental processes and may have significant physical
side effects is also not easy. You may prefer a less invasive
treatment such as a talk therapy, or hope that a psychoso-
cial approach providing friendship skills, job counseling
and a supportive environment be sufficient. These senti-
ments may re-emerge periodically as the pharmacothera-
py is ongoing.

Nowadays, consulting the Internet will be a common
coping strategy under these circumstances. You will try to
explore what scientists, or people who have faced the same
situation, think about psychiatric diagnoses and pharmaco-
logical treatments.

Well, if you are a close relative or a friend of a person
with a psychotic disorder who has been prescribed an anti-
psychotic medication, and you are navigating the Internet
during these days, you will have a shocking experience.
You will read on prominent websites that “psychiatric
diagnosing is a kind of spiritual profiling that can destroy
lives and frequently does” (1); that “psychiatry is a pseudo-
science, unworthy of inclusion in the medical kingdom”
(2); that “psychiatric drugs are toxins to the brain; they
work by disabling the brain” (1); and that “psychiatric
drugs increase the chronicity of major mental disorders
over the long term” (3). You will read that “the way psychi-
atry is now practiced” is marked by “the frenzy of diagno-
sis, the overuse of drugs with sometimes devastating side
effects, and widespread conflicts of interest” (4). You will
learn that psychiatric diagnoses, contrary to those made by
the other medical specialties, are not based on biological
tests, being therefore invalid (e.g., 5), and that psychotropic
drugs are not only useless, but “worse than useless”: their
prescription explains why the incidence of mental disor-
ders is continuously increasing worldwide (6).

One could argue that all this is not surprising, that we
can find on the Internet all kinds of rubbish, and that psy-
chiatry has always been under attack. But that appraisal
would not be correct. In more than 30 years of work at
the international level, I have never seen such a massive
campaign in so many countries against the validity of
psychiatric diagnoses and the efficacy of psychiatric treat-

ments, especially medications, and I have never experi-
enced such a weak and ambiguous response by our
profession, with so many prominent figures in the field
just arguing against each other and actually reinforcing
the bad public image of psychiatry. We can be sure that
patients and families are watching all this, and that the
impact on the adherence to our treatments is going to be
sensible.

Of course, everybody is free to say what he wants, even
if driven by ideological acrimony or vested interests, and
someone may believe in good faith that innovative ways of
diagnosing and treating mental disorders will emerge in
the medium or long term as an outcome of this quarrel.
However, I think it is fair to our present-day patients and
their families, as well as to the many thousands of psychia-
trists who honestly exercise their profession worldwide,
to emphasize some points which may help them swim
against this current.

The first point is that the unavailability of laboratory
tests does not invalidate psychiatric diagnoses. It is not
true that psychiatry is unique in the field of medicine in
making diagnoses which are not “based on biological
tests”. There are, indeed, several non-psychiatric conditions
(migraine and multiple sclerosis being good examples)
which are diagnosed today without specific laboratory
tests, and many others which have been correctly diag-
nosed for decades on the basis of their clinical picture
before any laboratory test became available (7). Further-
more, most laboratory tests in medicine are “probabilistic,
not pathognomonic, markers of disease” (8): they “will
helpfully revise diagnostic probabilities, rather than con-
clusively rule in or rule out a diagnosis” (7), and their
results will have to be interpreted using clinical judgment.
Moreover, the availability of laboratory tests has not
prevented some non-psychiatric diseases which lie on a
continuum with normality – such as hypertension and dia-
betes – to be the subject of controversy as to the appropri-
ate “threshold” for the diagnosis (e.g., 9). In fact, whether
blood pressure or glycemic levels are normal or pathologi-
cal depends on the clinical outcomes they predict, and the
relevant evidence may under some circumstances (e.g.,
during pregnancy for glycemia) be unclear or controver-
sial (e.g., 10). Indeed, “the lack of a gold standard against
which to judge different claims around how to define dis-
ease” and the “highly subjective decisions” needed to eval-
uate “what constitutes sufficient distress or risk to warrant
a definition of caseness” have been recently identified as
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6   املجلة العاملية للطب النفسي

�لنف�سية  لل�سحة  �ساملة  �لعاملية خلطة عمل  �ل�سحة  تبني جمعية  �إن 
لالأعو�م من 2013 �إلى 2020 يف مايو من عام 2013, يقّدم �ملثال �لأكرث 
لتعزيز  �للتز�م من جانب �حلكومات  و�سوًحا حتى يومنا هذ� عن زيادة 
�لأولوية �مُلقدّمة �إلى �ل�سحة �لنف�سية من خالل �ملبادئ �ل�سحية و�ل�سيا�سة 

�لعامة.
وتلك  �لغنية  و�ل��دول  و�ل�سغرية  �لكبرية   – �ل��دول  كل  �أن  حقيقة  �إن 
وجود  مع  �لنف�سية  لل�سحة  عامة  روؤية  وجود  على  و�فقت  قد   – �لفقرية 
خطو�ت للو�سول �إلى �لأهد�ف �ملقررة يف فرتة زمنية حمددة, يقدم دليال 
و��سًحا عن مدى قوة �للتز�مات �ل�سيا�سية �حلالية بال�سحة �لنف�سية حول 

�لعامل.
تقدم هذه �ملقالة خطة عمل �ل�سحة �لنف�سية �خلا�سة مبنظمة �ل�سحة 
�لعاملية لالأعو�م من 2013 �إلى 2020 )�خلطة( )1( وتقرتح بع�ش �لأن�سطة 

�لتي ُيكن �أن يقوم بها �لأطباء �لنف�سيون لت�سهيل تطبيقاتها. 

عملية تطوير اخلطة

لقد مت تطوير �خلطة كنتيجة مبا�رشة خلطاب قدمته �جلمعية �لعمومية 
�لعاملي  �لعبء  عن   2012 عام  من  مايو  يف  �لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة 
من  ومن�سقة  �ساملة  ��ستجابة  �إل��ى  و�لحتياج  �لنف�سية  لال�سطر�بات 

�لقطاعات �ل�سحية و�لجتماعية على م�ستوى �لدولة.
منظمة  من  �لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة  �لعمومية  �جلمعية  طالبت  لقد 
منظمات حكومية  مع  بالتعاون  �خلطة  بتطوير  تقوم  �أن  �لعاملية  �ل�سحة 
با�ست�سارة  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  قامت  وقد  ووطنية,  وحملية  دولية 
عدد كبري من �أ�سحاب �مل�سالح �ملختلفني لتطوير م�رشوع �خلطة, ولعبت 
�لنف�سي  �لطب  جمعيات  من  عدد  ا  و�أي�سً �لنف�سي  للطب  �لعاملية  �جلمعية 
�مُلقرتحة  �ملتعددة  �مل�ساريع  �إلى  مدخالت  تقدمي  يف  فعال  دوًر�  �لوطنية 
للخطة. ل يقوم هذ� �لأمر فقط ب�سمان �أن �خلطة �ستغطي كل �لنو�حي �لتي 
ا تعمل على  �أي�سً بل  �أ�سحاب �مل�سالح  �لعديد من  ُتعترب هامة من جانب 

زيادة �لتز�مهم للم�ساركة يف تطبيق �خلطة.
النف�ضية  ال�ضحة  �ضعف  نقاط  تقدم  اأ�ضا�ضية  فنية  مقالة  ن�رش  مت  لقد 
وخماطرها )2(, وذلك لت�سهيل و�سع م�رشوع �خلطة. لقد تد�ر�ست �جلمعية 
�لعمومية ملنظمة �ل�سحة �لعاملية م�رشوع �خلطة وقامت بتبنيها يف مايو 
لل�سحة  ُمكر�سة  ر�سمية  عمل  خطة  �أول  كانت  هذه  ولأن   ,2013 عام  من 

�لنف�سية يف كل �لتاريخ, ُيكن �عتبارها قر�ًر� تاريخًيا هاًما.

مكونات اخلطة

و�أهد�ف  �ساملة  وقو�عد  وهدف  روؤية  على  بناًء�  �خلطة  تنظيم  مت  لقد 
وخطو�ت يليها جمموعة من �ملوؤ�رش�ت �لتي لبد من حتقيقها على مد�ر 8 

�أعو�م )1(.
�ل�سحة  فيه  ز  وحُتفَّ ُيقدَّر  بعامل  طاحمة؛  بكونها  �خلطة  روؤي��ة  تتميز 
ا يتمكن �لأفر�د �لذين  �لنف�سية ومُتنع فيه �ل�سطر�بات �لنف�سية, وفيه �أي�سً
�ل�سحية  �لرعاية  مر�كز  على  �لدخول  من  �ل�سطر�بات  بهذه  يتاأثرون 
يف  وذلك  �لثقافية,  �لناحية  من  و�ملنا�سبة  �جلودة  �لعالية  و�لجتماعية 
ا ممار�سة حقوق �لإن�سان,  �لوقت �ملنا�سب حتى يتحقق �لتعايف, ويتم �أي�سً
و�مل�ساركة  �ل�سحة  من  �ملمكنة  �مل�ستويات  �أعلى  على  للح�سول  وذل��ك 

�لفعالة يف جمتمع خايل من �لو�سمة و�لتمييز.
�لدويل  �لنفاذ  مثل  �ل�ساملة؛  �لقو�عد  من  عدد  على  �خلطة  هذه  تعتمد 
و�لتغطية �لو��سعة, حقوق �لإن�سان , �ملمار�سة �لتي تقوم على �لدليل, دورة 
حياة منهجية, نهج متعدد �لقطاعات, و �أي�سًا متكني �لفرد �لذي يعاين من 

��سطر�بات نف�سية و�إعاقات نف�سية. 
�أربعة �أهد�ف رئي�سية وهم:  تقوية �لقياد�ت �لفعالة  تركز �خلطة على 
ومتجاوبة  وموحدة  �ساملة  نف�سية  رعاية  تقدمي   , �لنف�سية  �ل�سحة  و�إد�رة 
لتنفيذ  �ملجتمع  على  تعتمد  مو��سع  يف  �ل�سحية  �لرعاية  خدمات  ا  و�أي�سً
�أنظمة  وتقوية  �لنف�سية,  �ل�سحة  جم��ال  يف  �لوقائية  �ل�سرت�تيجيات 

�ملعلومات و�لبحث و�لدليل لل�سحة �لنف�سية. 
�خلطو�ت  من  عدد  ُمدعمة من جانب  �لأهد�ف  هذه  و�حدة من  كل  �إن 
�ملعينة �لتي تقوم بها �لدول �لأع�ساء ومنظمة �ل�سحة �لعاملية و�ل�رشكاء 
باخلدمات  يخت�ش  �لذي   2 رقم  �لهدف  ي�سمل  مثال  و�ملحليني,  �لدوليني 
خم�سة خطو�ت وهم:  �إعادة تنظيم �خلدمة , تو�سيع �لتغطية , تقدمي عناية 
�لطو�رئ  خدمات  يف  �لنف�سية  �ل�سحة  مر�كز  وجود   , ومتجاوبة  متكاملة 
�إلى  وبالإ�سافة  �لفو�رق.  وخماطبة  �لب�رشية  �ملو�رد  وتطوير   , �لإن�سانية 
حتى  وذل��ك  للتنفيذ,  �لختيار�ت  من  عدد  تقدمي  مت  �لو��سعة,  �خلطو�ت 
تتنا�سب مع �لدول يف كل �ملو�قف �ملختلفة فيما يخ�ش �أنظمتهم �ل�سحية 

و�إتاحة �ملو�رد. 
�لتقّدم  لقيا�ش  �أه��د�ف  �ستة  من  مكونة  جمموعة  من  �خلطة  تتكون 
يف   %20 بن�سبة  زيادة  �لأه��د�ف  على  �لأمثلة  ت�سمل  �لتنفيذ.  يف  �لعاملي 
معدل  يف  و�نخفا�ش  �ل�سديدة  �لنف�سية  لال�سطر�بات  �خلدمات  تغطية 
�لنتحار بن�سبة 10%. ومن �ملتوقع �أن تقوم �لدول بتطوير �أهد�فها �لوطنية 

�خلا�سة وذلك للم�ساهمة يف حتقيق �لأهد�ف �لعاملية. 
من   2014 ع��ام  بيانات  بتجميع  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  تقوم 

خطة عمل منظمة الصحة العاملية
لألعوام  النفسية  بالصحة  اخل��اص��ة  العاملية  الصحة  منظمة  عمل  خطة 
: ماذا يستطيع أن يقوم به األطباء النفسيون لتسهيل  من  إلى 

تطبيقها؟

WHO ACTION PLAN

WHO’s Mental Health Action Plan 2013-2020: what
can psychiatrists do to facilitate its implementation?
SHEKHAR SAXENA, MICHELLE FUNK, DAN CHISHOLM

Department of Mental Health and Substance Abuse, World Health Organization, Geneva, Switzerland

Adoption of the Comprehensive Mental Health Action
Plan 2013-2020 by the World Health Assembly in May
2013 provides the clearest example to date of the increasing
commitment by governments to enhance the priority given
tomental health within their health and public policy.

The fact that all countries – large and small, rich and
poor, and from all regions of the world – have agreed on a
common vision for mental health along with objectives to
reach defined targets within a specified time period, gives
ample testimony to the strength of current political commit-
ment formental health across the world.

This paper briefly introducesWorld Health Organization
(WHO)’s Mental Health Action Plan 2013-2020 (the Plan)
(1) and proposes some activities by psychiatrists that can
facilitate its implementation.

THE PROCESS OF DEVELOPING THE PLAN

The Plan was developed as a direct consequence of a dis-

cussion by the World Health Assembly in May 2012 on

global burden of mental disorders and the need for a com-

prehensive, co-ordinated response from health and social

sectors at the country level.
The Assembly requestedWHO to develop the Plan in col-

laboration with international, regional and national non-
governmental organizations. WHO consulted a very large
number of diverse stakeholders to develop the draft Plan;

the WPA as well as a number of national psychiatric associ-

ations played an active role in providing inputs to the vari-

ous drafts of the Plan. This not only ensured that the Plan

covered all the areas considered important by various stake-

holders but also increased their commitment to contribute

to the implementation of the Plan.
A background technical paper on vulnerabilities and risks

for mental health (2) was published to facilitate the drafting
of the Plan. The World Health Assembly considered the
draft Plan and adopted it in May 2013. This being the first
formal Action Plan dedicated to mental health in the entire
history ofWHO, it can be considered a landmark.

THE CONTENTS OF THE PLAN

The Plan is organized around a vision, a goal, cross-

cutting principles, objectives and actions, followed by a set
of indicators and targets to be achieved in 8 years (1).

The vision of the Plan is ambitious: a world in which
mental health is valued and promoted, mental disorders are
prevented and in which persons affected by these disorders
are able to access high quality, culturally appropriate health
and social care in a timely way to promote recovery and
exercise the full range of human rights to attain the highest
possible level of health and participate fully in society free
from stigma and discrimination.

The Plan relies on a number of cross-cutting principles:
universal access and coverage, human rights, evidence-based
practice, life course approach, multisectoral approach and
empowerment of persons with mental disorders and psy-
chosocial disabilities.

The Plan focuses on four key objectives: to strengthen
effective leadership and governance for mental health; to
provide comprehensive, integrated and responsive mental
health and social care services in community-based set-
tings; to implement strategies for promotion and preven-
tion in mental health, and to strengthen information sys-
tems, evidence and research for mental health.

Each of these objectives is supported by a number of spe-
cific actions by member states, WHO and international and
national partners. For example, objective 2 on services
involves five actions: service reorganization and expanded
coverage, integrated and responsive care, mental health in
humanitarian emergencies, human resource development
and addressing disparities. In addition to the broad actions,
a number of options for implementation are given to suit
countries in very diverse situations in terms of their health
systems and resource availability.

The Plan includes a set of six targets to measure global
progress in its implementation. Examples of targets include
20% increase in service coverage for severe mental disor-
ders and decrease in rate of suicide by 10%. Countries are
expected to develop their own national targets to contribute
to the achievement of global targets.

WHO is collecting data in 2014 from each of the 194
member states on the core set of indicators and will publish
these as the Mental Health Atlas 2014. Having already pub-
lished similar atlases in 2001, 2005 and 2011 (3), as well as
more than 80 country profiles based on WHO-AIMS (4),
some comparisons across time will be possible on global,
regional and national levels.
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من  �لرئي�سية  �ملجموعة  يف  وذلك  ع�سوة,  دولة   194 �ل�  من  و�ح��دة  كل 
�ملوؤ�رش�ت و�ستقوم بن�رش هذه بكونها �أطل�ش �ل�سحة �لنف�سية لعام 2014. 
وبعد تقديها جمموعة م�سابهة من هذ� �لأطل�ش يف �لأعو�م 2001 و2005 
�أهد�ف  على  تقوم  خمتلفة  لدول  ملًفا   80 من  �أكرث  ا  و�أي�سً  ,)3( و2011 
�ملمكن  من  �سيكون   ,)4(  )WHO-AIMS( �لعاملية  �ل�سحة  منظمة 
عاملية  م�ستويات  على  وذلك   , �لوقت  مرور  مع  �ملقارنات  بع�ش  �إتاحة 

وحملية ووطنية.    
هذه  تطبيق  لتعزيز  �لنف�سيون  �لأطباء  به  يقوم  �أن  ُيكن  �ل��ذي  ما 

�خلطة؟
 

االأطباء النف�سيني كاأع�ساء يف اجلمعيات الطبية

باإمكان �جلمعية �لعاملية للطب �لنف�سي, وهي متثل �أكرث من 200,000 
طبيًبا نف�سًيا يف كل �أنحاء �لعامل, تعزيز تطبيق هذه �خلطة, وذلك بو�سائل 
و�سائل  تطوير  ت�سمل  �لنف�سي  للطب  �لعاملية  �جلمعية  �أه��د�ف  �إن  هامة؛ 
وتطوير  �لنف�سية  �ل�سطر�بات  من  و�لوقاية  �لنف�سيني  للمر�سى  �لعناية 
)5(. وتتفق هذه  �لنف�سيني  �لنف�سية و�حلفاظ على حقوق �ملر�سى  �ل�سحة 
�لعاملية  �جلمعية  ا  �أي�سً عملت  لقد  �خلطة.  هذه  �أهد�ف  مع  جيًد�  �لأهد�ف 
�لنف�سي مع منظمة �ل�سحة �لعاملية يف تنظيم هذه �خلطة, و�سيمتد  للطب 
�لدعم �لذي تقدمه �جلمعية �لعاملية للطب �لنف�سي و�أع�سائها �ملكونني من 
وذلك  كثرًي�  �سيمتد  �خلطة,  هذه  تنفيذ  يف  ي�سرتكون  و�لذين  جمعية   135

للتاأكد من وجود تقدم يف خمتلف �لدول.  
لقد مت تعريف خطو�ت حمددة لالأع�ساء �لدوليني و�لأع�ساء �لوطنيني 
يف هذه �خلطة, وباإمكان هذه �أن تقّدم قالًبا لبناء �ملزيد من �لتعاون بني 
و�حلكومات  �جلمعيات  من  و�أع�ساءها  �لنف�سي  للطب  �لعاملية  �جلمعية 
ومنظمة �ل�سحة �لعاملية. هناك �حتياج �إلى دعم من جمعيات طبية مثل 
�جلمعية �لعاملية للطب �لنف�سي, وذلك لتطوير وتقدم �ل�س�ش و�لت�رشيعات 
مقدمي  م�ساركة  ت�سمل  �لتي  �ل�سحية  �خلدمات  تنظيم  و�إع��ادة  �لوطنية 
لالأفر�د  �لإن�سان  حقوق  وحماية  مهامهم  يف  متخ�س�سني  �لغري  �لرعاية 
�لذين يعانو� من ��سطر�بات نف�سية بحيث يتفقو� مع بنود حقوق �لإن�سان 
�إلى �حتياجات دول  �لدولية و�ملحلية. لبد من تقدمي مزيًد� من �لهتمام 
�لتقنية  �مل��و�رد  تندر  حيث  �ملتو�سطة  �لأج��ور  ودول  �ملنخف�سة  �لأج��ور 

و�ملالية.

االأطباء النف�سيني هم قادة ال�سحة النف�سية يف بلدهم 

غالًبا ما يكون �لأطباء �لنف�سيون يف مر�كز بارزة يف وز�ر�ت �ل�سحة 
�أو يف �ملر�كز �لأكاديية؛ وهم غالًبا ما يكونو� قادة ورو�د �ل�سحة �لنف�سية 
يف بالدهم, و�إذ� كانو� على وعي بخطة عمل �ل�سحة �لنف�سية و�للتز�مات 
�أكرث فاعلية يف  �أن يكونو�  �لتي قامت بها �حلكومة ب�سورة دولية, ُيكن 
– بح�سب �لقت�ساء  تاأييدهم ب�سبب دورهم �لقيادي, وقد ي�سمل هذ� �لأمر 
– تطوير �خلطة �لوطنية وزيادة �ملو�رد وتطوير �لتحالف بني �لتخ�س�سات 

ل�سالح �ل�سحة �لنف�سية. 

االأطباء النف�سيني كمقدمي اخلدمة 

لدى �خلطة �جتاهات و��سحة حول �لعنا�رش �لأ�سا�سية لتوفري �لرعاية 

�ملو�رد  ��ستغالل  حول  �قرت�حات  ا  و�أي�سً �لجتماعية  و�خلدمات  �ل�سحية 
�لأطباء  وباإمكان  فعالة.  بطرق  �خلدمات  هذه  لتو�سيل  �ملتاحة  �لب�رشية 
ت�سهيل  �خلدمة,  تو�سيل  فريق  يف  بارزين  �أع�ساء  لكونهم  �لنف�سيني, 
يديرها  �لتي  �مل��و�رد  تلك  خا�سة  �ملتاحة,  للمو�رد  �لفعال  �ل�ستخد�م 
ا, مثل �ملمار�سني �لعاميني و�ملمر�سني  مقدمو رعاية �سحية �أقل تخ�س�سً
و�لعاملني يف جمال �لرعاية �ل�سحية. ي�سمل هذ� �لأمر �مل�ساركة يف �ملهام 
�أن يعمل على تعزيز  �إ�رش�ف �لأطباء �لنف�سيني. باإمكان هذ� �لأمر  ودعم و 

تغطية �خلدمة بينما ي�سمن وجود جودة عالية من �لرعاية.

االأطباء النف�سيني كمعلمني ومدربني 

و�ملمر�سني  �لأطباء  وتدريب  تعليم  يف  �لنف�سيون  �لأطباء  ي�سرتك 
�أطباء نف�سيني. وغالًبا  �لنف�سية و�لذين منهم  و�لعاملني يف جمال �ل�سحة 
ما تكون �ملناهج �لتدريبية �لتي ي�ستخدمونها قدية ول تتو�فق مع حالة 
�ملبادئ  م�ساحبة  مع  �خلطة,  تلك  فباإمكان  وبالتايل  �حلالية,  �لبيئة 
مو�د  تقدمي   ,)6( �لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة  �لتابعة  �لكلينيكية  �لتوجيهية 
�ل�سيا�سات وتنظيم �خلدمات مكوًنا  �أن ت�سّكل  ا  �أي�سً تدريبية منا�سبة. لبد 
�أ�سا�سًيا للتدريب, وذلك لأن هذه �ملهار�ت بالأمر �لالزم للدور �لذي تلعبه 
�أن يقومو�  �لنف�سيني  �لعديد من �لأطباء  �لذي يحتاج  �لعامة, وهو  �ل�سحة 

به.

االأطباء النف�سيني كباحثني

 وبالرغم من �لحتياج �إلى ممار�سات و�أ�س�ش تعتمد على �لدليل, �إل �أن 
و�لأجور  �ملنخف�سة  �لأجور  دول  �أغلب  من  �لنف�سية  �ل�سحة  �أبحاث  نتائج 
�ملتو�سطة قليله للغاية )7(. �أن تلك �خلطة تقوم بتجميع �ملعلومات �لالزمة 
�ل�سحة  �لتي تقوم على خدمات  �أبحاث, خا�سة تلك  وتقييم بر�مج وعمل 
وتنظيم  عمل  �لنف�سيني  �لأطباء  وباإمكان  �ل��دول,  من  �لعديد  يف  �لنف�سية 
هذه �لأن�سطة, وذلك لت�سهيل تطبيق �خلطط �لوطنية وحتقيق �أهد�فهم �لتي 

تتما�سى مع �خلطة �لعاملية.  

اخلامتة

لقد عملت خطة عمل �ل�سحة �لنف�سية �ل�ساملة لالأعو�م من 2013 �إلى 
يعمل  �لنف�سية  �ل�سحة  جمال  يف  جديد  لنهج  �لطريق  متهيد  على   2020
�لطريق لنهج  ا متهيد  و�أي�سً �لتي تقوم على �ملجتمع,  �لرعاية  على تدعيم 
�لتعايف مع وجود تقدير كامل حلقوق �لإن�سان وذلك لالأفر�د �لذين يعانو� 

من �إعاقات نف�سية ونف�سية �جتماعية.
لقد مت �لت�سديق على �للتز�مات �ل�سيا�سية لهذ� �لنهج, وذلك على �أعلى 
م�ستوى من جانب وز�ر�ت �ل�سحة, �إل �أنها على �لنقي�ش مع �حلقيقة �لتي 
على �أر�ش �لو�قع. لدى �لأطباء �لنف�سيني, كرو�د �أ�سا�سيني لل�سحة �لنف�سية 
يف بالدهم, دوًر� �أ�سا�سًيا وم�سوؤولية لتغيري �حلالة �لر�هنة, وذلك عن طريق 

�إعادة �لتو�فق مع �أهد�ف �خلطة ومبادئها.
�إن �أهد�ف عام 2020 �لطموحة لل�سحة �لنف�سية بالأمر �ملمكن, �إل �أنها 
�ستتطلب �أن يتبنى �لأطباء �لنف�سيون هذ� �لنهج �جلديد و�أن يعملو� بالتعاون 
الأكادميية  والأو�ضاط  النف�ضية  ال�ضحة  جمال  يف  الآخرين  العاملني  مع 

وفئات �ملجتمع.  
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�سكر خا�ض

لقد مت ن�رش هذه �ملقالة بف�سل �أتفاق مع منظمة �ل�سحة �لعاملية, وهي 
�لتي ت�ستحق حق �لن�رش.
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»�إن  قائال,   ICD-10 �ل�  مقدمة  يف   1992 عام  �سارتوريو�ش  كتب 
 ,)vii لتق�سيمات هي طريقة لروؤية �لعامل عند نقطة ما يف �لزمن« )1, �ش�
�خلا�ش   DSM-5 �ل�  �إلى  �ملوجه  �لرد  يقرتح  عاًما,  ثالثني  مرور  وبعد 
�لنف�سي  �لطب  علوم  عامل  �أن   )APA( �لأمريكية  �لنف�سي  �لطب  بجمعية 

فو�سوي.
�لع�سبية  �لعلوم  موؤ�س�سات  �أكرث  كمدير  يكتب  وهو  �أن�سيل,  ن�رش  وقد 
�لتمويلية قوة يف �لعامل, وهي �ملعهد �لوطني لل�سحة �لنف�سية يف �لويات 
و�لتي  �ل�سا�سية,  �لنقدية  �ملقالت  من  و�حًد�  ن�رش   ,)NIHM( �ملتحدة 
�إلى  �لنتقال  يف  ف�سلت  قد   DSM �ل�  على  تقوم  �لتي  �لأبحاث  �أن  تقول 
مدونة  يف  �أن�سيل  �أّك��د  وق��د  باملر�سى.  �لعناية  يف  ملمو�سة  حت�سينات 
�أن   ,NIMH ل�  �لتابعة  �لبديلة  �لبحث  جمال  ملعايري  عمل  �إط��ار  تقّدم 
وقد   .DSM )3( �ل�  فئات  بعيًد� عن  �أبحاثه  توجيه  �سُيعيد   NIMH �ل� 
�أو�سحت �لأطر�ف �ملتنازعة بعد ذلك �أن �ل� DSM يبقى �أ�سا�ًسا مفيًد� يف 
�لعمل �لإكلينيكي)4(, لكن يجعل هذ� �لأمر عامل �لعلوم �لنف�سية يف خطر؛ �أي 
�أنه تخ�س�ش يفتقر �إلى �إطار عمل نظري مّوحد, مع وجود باحثني يعملو� 

 .APA �و�ل NIMH �على �لتق�سيم بني �ل
ا  وُيدرك �لطب �لنف�سي فوق كل �سيء �أن �لأزمة هي مبثابة فر�سة و�أي�سً
تهديد, ونحن نهتم يف هذه �ملقالة بالفر�ش �لتي جاء بها �جلدل �حلايل 
لي�ش  عالمة  مبثابة  هو  �جلدل  هذ�  �أن  ونقرتح  �لنف�سية,  �لتق�سيمات  حول 
على �لتنافر �لنظري, بل باحلري على �لتحديات �ملعينة و�خلا�سة بالعلوم 

�لنف�سية, وهذ� بح�سب ما قد مت �إدر�كه من �ل�سياق �لتاريخي.
لقد قام حديًثا بع�ش �ملتحدثني مبخاطبة هذه �لتحديات بح�سب �لعديد 
من �لآر�ء �لنظرية )�نظر رقم 5 مثال(, �إل �أننا بدل من ذلك, �سناأخذ يف هذه 
�ملقالة �لروؤية �ملطّولة و�لتي تقدمها �لثالثة فرت�ت زمنية من �لطب �لنف�سي 
متو�سطة  فرتة  يف  و�أخ��رى  مبكرة  فرتة  يف  و�حدة   – �لع�رشين  �لقرن  يف 
وثالثة يف فرتة متاأخرة. وت�سري كل فرتة زمنية �إلى عدد من �لدرو�ش �لتي 
�إلى �ملمار�سة. ونحن ن�ستخل�ش  �أكرث فاعلية من �لبحث  تتمثل يف �نتقال 

�أنه باإمكان هذه �لدرو�ش �أن ت�سع �لطب �لنف�سي يف مقدمة �لعلوم �لطبية 
�لنتقالية للقرن �لو�حد وع�رشين.

التابع  العام  املر�سي  النف�ض  وعلم   1913 زمنية:  فرتة  اأول 
جلا�سبري 

�إن �لفرتة �لزمنية �لأولى هي عام 1913, وهو �لعام �لذي مت فيه ن�رش 
بالأحد�ث  )6(. فبعد �لحتفال  �لتابع جلا�سبري  �لعام  �لنف�ش �ملر�سي  علم 
و�ملن�سور�ت يف �لقرون �لقليلة �ملا�سية, كتب جا�سبري علم �لنف�ش �ملر�سي 
»�أول  وهي  �لع�سبية,  �لعلوم  يف  �لتقدم  وقت  كثرًي�  ي�سبه  وقت  يف  �لعام 
مرحلة بيولوجية يف �لطب �لنف�سي«, ول يز�ل �لتحدي �لذي و�جهه جا�سبري 

هو ذ�ت �لتحدي �ملتمثل يف �لنتقال �لذي نو�جهه نحن �ليوم.
�لع�سبية  �لعلوم  يف  وفيل�سوف,  نف�سي  طبيب  وهو  جا�سبري,  عمل  لقد 
قد  �أن م�ستقبلها  يوؤمن  �أنه كان  �إل   ,)8( �إمكانياتها  وكان على يقني بكل 
�ل�سطر�بات  باأن  خا�سة  وب�سفة  مقتنًعا  ا  �أي�سً كان  ج��ًد�,  كبري  �أ�سبح 
ا �لتف�سري�ت �ل�سببية �لتي تقدمها  �لنف�سية تتطلب �إدر�ًكا كبرًي� وكذلك �أي�سً
علوم �ملخ )9(. لقد كان هذ� جوهر حتدي جا�سبري, وهو حتدي �لنتقال. �إن 
�نتقال �لأبحاث و�سول �إلى �ملمار�سة يعني ل �سيء �أكرث �أو �أقل من �لنتقال 
بني �لكت�سافات �ملو�سوعية لعلوم �ملخ وعامل �حلياة �لذي يحمل �لكثري 

من �ملعاين يف خرب�تنا �ملو�سوعية �ليومية.  

جتنب »الر�سائل ال�سغرية التي حتملها االأ�ساطري«

�إًذ� فما هي �لدرو�ش �مل�ستفادة من عام 1913؟ �أول, �أنه لبد �أل نقلل 
من مدى �سعوبة �لتحدي؛ فعندما ناأتي �إلى �لتحدي �لنظري جند �أن �لنتقال 
�مل�سكالت  لكل  �مل�سدر  ذلك  �أعماق  �إلى  ياأخذنا  و�مل�سببات  �ملعاين  بني 
�لفل�سفية, �أي �لعالقة بني �لعقل و�ملخ. لقد �أحدث �لفال�سفة تقدًما يف هذ� 

مقالة خاصة 
إلقاء نظرة طويلة : إطار العمل الناشئ لعلوم الطب النفسي االنتقالي 

SPECIAL ARTICLE

Taking the long view: an emerging framework for
translational psychiatric science
KENNETH W.M. FULFORD

1, LISA BORTOLOTTI
2, MATTHEW BROOME

3

1Faculty of Philosophy, University of Oxford, Oxford, UK; 2Department of Philosophy, University of Birmingham, Birmingham, UK; 3Department of Psychiatry,
University of Oxford, Oxford, UK

Understood in their historical context, current debates about psychiatric classification, prompted by the publication of the DSM-5, open up
new opportunities for improved translational research in psychiatry. In this paper, we draw lessons for translational research from three time
slices of 20th century psychiatry. From the first time slice, 1913 and the publication of Jaspers’ General Psychopathology, the lesson is that
translational research in psychiatry requires a pluralistic approach encompassing equally the sciences of mind (including the social sciences)
and of brain. From the second time slice, 1959 and a conference in New York from which our present symptom-based classifications are
derived, the lesson is that, while reliability remains the basis of psychiatry as an observational science, validity too is essential to effective
translation. From the third time slice, 1997 and a conference on psychiatric classification in Dallas that brought together patients and carers
with researchers and clinicians, the lesson is that we need to build further on collaborative models of research combining expertise-by-
training with expertise-by-experience. This is important if we are to meet the specific challenges to translation presented by the complexity of
the concept of mental disorder, particularly as reflected in the diversity of desired treatment outcomes. Taken together, these three lessons – a
pluralistic approach, reliability and validity, and closer collaboration among relevant stakeholders – provide an emerging framework for
more effective translation of research into practice in 21st century psychiatry.

Key words: DSM, RDoC, ICD, psychiatric classification, mind and brain, social sciences, reliability, validity, collaborative research, expertise-
by-experience, values-based practice

(World Psychiatry 2014;13:110–117)

“A classification – N. Sartorius wrote back in 1992 in the
preface to ICD-10 – is a way of seeing the world at a point
in time” (1, p. vii). Thirty years on, the response to the pub-
lication of the American Psychiatric Association (APA)’s
DSM-5 (2) suggests that the world of psychiatric science is
in disarray.

T. Insel, writing as Director of the world’s most powerful
neuroscience funding institution, the USA’s National Insti-
tute of Mental Health (NIMH), spelled out one of the main
critiques, that DSM-based research had failed to translate
into tangible improvements in patient care. In a blog intro-
ducing NIMH’s alternative Research Domain Criteria
(RDoC) framework, Insel indicated that “NIMH will be re-
orienting its research away from DSM categories” (3). The
sparring parties subsequently clarified that DSM remains a
helpful basis for clinical work (4). Yet, this left the world of
psychiatric science still apparently at risk: a discipline lack-
ing a unified theoretical framework, with researchers divid-
ed betweenNIMH and APA.

But a crisis, as psychiatry above all recognizes, is an
opportunity as well as a threat, and it is with the opportuni-
ties opened up by current debates over psychiatric classifi-
cation that we are concerned in this paper. Understood in
their historical context, we suggest, these debates are a mark
not of theoretical incoherence but rather of the particular
and specific challenges of psychiatric science.

Recent commentators have addressed these challenges
from a number of theoretical perspectives (see for example,
5). In this paper we take instead the long view provided by

three time slices from 20th century psychiatry – one early,
one middle and one late century time slice. Each time slice
points a number of lessons for more effective translation of
research into practice. Embraced with confidence, we con-
clude, these lessons could put psychiatry very much at the
forefront of 21st century translational medical science.

FIRST TIME SLICE: 1913 AND JASPERS’ GENERAL
PSYCHOPATHOLOGY

Our first time slice is 1913, the year of publication of K.
Jaspers’ General Psychopathology (6). Celebrated in recent
centenary events and publications (7), Jaspers wroteGener-
al Psychopathology at a time like our own of rapid advances
in the neurosciences, psychiatry’s “first biological phase”,
and the challenge he took up remains verymuch at the heart
of the challenge of translation we face today.

Jaspers, a psychiatrist as well as philosopher, had worked
in the neurosciences and was well aware of their potential
(8). But their ambitions, he believed, had become over-
blown. He was concerned in particular that mental disor-
ders demand meaningful understanding as well as the caus-
al explanations delivered by the brain sciences (9). This was
the essence of Jaspers’ challenge. And it is the challenge of
translation. Translation of research into practice means
nothing more nor less than translating between the objec-
tive findings of the brain sciences and the meaningful life-
worlds of our everyday subjective experience.
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ا  بح�صب ما هو مفهوم من ال�صياق التاريخي, يعمل اجلدل احلايل حول التق�صيمات النف�صية, والذي حتث به املن�صورات اخلا�صة بالـ DSM-5, يعمل على فتح فر�صً
ا لالأبحاث االنتقالية من ثالثة فرتات زمنية للطب النف�صي يف القرن الع�رشين؛ فمن  جديدة الأبحاث انتقالية حديثة يف الطب النف�صي. نحن نقدم يف هذه املقالة درو�صً
اأول فرتة زمنية, وهي عام 1913 والذي فيه مت ن�رش علم االأمرا�ض النف�صية العامة التابع جلا�صبري, امل�صتفاد هو اأن البحث االنتقايل يف الطب النف�صي يتطلب نهًجا 
تعددًيا ي�صمل ب�صكل مت�صاوي علوم العقل )والتي ت�صمل العلوم االجتماعية( واملخ. ومن الفرتة الزمنية الثانية, وهي عام 1959 ,مت عقد اجتماع يف والية نيويورك, 
والذي اأقتب�ض منه التق�صيمات احلالية املبنية على االأعرا�ض النف�صية, و امل�صتفاد هو اأنه بينما اأن املوثوقية تبقى اأ�صا�ض الطب النف�صي كعلم للمالحظة, تكون ال�صالحية 
ا باالأمر الالزم لالنتقال الفعال. ومن الفرتة الزمنية الثالثة, وهي عام 1997 والذي فيه مت انعقاد موؤمتر عن التق�صيمات النف�صية يف مدينة داال�ض, وهو الذي جمع  اأي�صً
بني املر�صى ومقدمي الرعاية والباحثني واالأطباء االكلينيكيني, وامل�صتفاد هو اأننا بحاجة اإلى اأن نبني املزيد على النماذج التعاونية لالأبحاث التي جتمع بني اخلربة 
املكت�صبة عن طريق التدريب واخلربة املكت�صبة عن طريق اخلربة يف حد ذاتها. اإن هذا االأمر هام اإذا كنا �صنواجه حتديات االنتقال التي يقدمها تعّقد مفهوم اال�صطرابات 
النف�صية, وب�صفة خا�صة كما تظهر يف تنوع نتائج العالج. وباأخذ الثالثة درو�ض مًعا – نهج تعددي باالإ�صافة اإلى التنوع وال�صالحية والتعاون االأقرب بني اأ�صحاب 

امل�صالح ذي �صلة وثيقة باملو�صوع – نقّدم اإطار عمل نا�صئ النتقال اأكرث فاعلية من االأبحاث اإلى جمال املمار�صة يف الطب النف�صي يف القرن الواحد وع�رشين.

التعاونية, اخلربة بوا�صطة اخلربة  االأبحاث  ال�صالحية,  العلوم االجتماعية, املوثوقية,  العقل واملخ,  النف�صية,  التق�صيمات   ,DSM, RDoC, ICD :كلمات مفتاحية
يف حد ذاتها, املمار�صة التي تقوم على القيم

)عامل الطب النف�صي 2014؛117-110:13(  



10   املجلة العاملية للطب النفسي

�ليوم  �لروؤي �ملفيدة عما قد ي�سبح  �لكثري من  �لأمر منذ عام 1913, مع 
م�سكلة يف �لنتقال بني �مل�ستويات �لتحت �سخ�سية و�مل�ستويات �ل�سخ�سية 

لالأد�ء )10(, �إل �أن م�سكلة كهذه ل تز�ل باقية.
وباملقابل, ومع وجود م�سكالت من هذ� �لنوع �ل�سديد ب�سورة غريبة, 
قال  فكما  »حلول«,  بوجود  �لدع��اء�ت  جتاه  باحلذر  نتحلى  �أن  لنا  لبد 
�ل�ساخر �لأمريكي ميلكان بتهكم, »هناك د�ئًما حل �سهل لكل مع�سلة ب�رشية 
�لنف�سي  �أن �لطب  وخطاأً!« )11(, ومن �ملعروف  ومعقول  بارع  حل  �أي   –
يتاأرجح بني هذه »�حللول«. �إن تاريخ �لطب �لنف�سي كما قد و�سفه �ملوؤرخ 
و�لطبيب �لنف�سي �لأملاين, هوف, هو تاريخ مليء بحالت �لف�سل �ملتكررة, 
حتى �أ�سبح عبارة عن »ر�سالة �سغرية حتملها �لأ�ساطري« )12(. لقد كان 
و�سول  �لنف�سي  �لطب  يف  بيولوجية  فرتة  �أول  �نهيار  حيال  قلًقا  جا�سبري 
�لقلق  �لكثري من  �أن هناك  �أ�سطورة تقوم على �ملخ فقط, وقد لحظنا  �إلى 
�مل�سابه, �إل �أنه لي�ش يف حمله �ليوم )13(. بالإ�سافة �إلى ذلك, وبعيًد� عن 
�أ�سو�أ حالت �نتهاكات  تقدم �لعمل يف �لعناية باملر�سى, فاإن و�حدة من 
�لطب �لنف�سي ترجع �أ�سولها �إلى ر�سالة م�سدرها �أ�ساطري )�لبد�ية بالنو�يا 

�حل�سنة( )14(.
م�ستقبلية,  �أ�سطورية  ر�سالة  �أيه  �ل�سمود �سد  �إلى  �لأمر  ي�سل  وعندما 
ربط  �إلى  �أن�سيل  �ل�ساأن. ييل  بهذ�  وعًد�  يقدم   RDoC �ل�  �أن  نعتقد  نحن 
�لف�سل يف �نتقال �لأبحاث �لتي تقوم على �ل� DSM بانهماكها يف �لبحث 
يف  �ملوثوقية  �إلى  �سنعود   .)3( موثوق  ب�سكل  حتديدها  ُيكن  �عر��ش  عن 
 DSM �لفقرة �لتالية, �إل �أنه يف مفهوم هوف, قد �أ�سبحت �ملوثوقية يف �ل�
�أ�سطورية �أخرى, وعلى �لناحية  – ر�سالة  �سائًبا  �أن�سيل  كان  حال  – يف 
�إطار عمل  �لأخرى, لقد ظهر �إطار عمل �ل� RDoC كبنية �رشيحة لتقدمي 

مفتوح و�سامل ي�سم عدًد� كبرًي� من مناذج �لأبحاث )15(. 

م�سادر النهج التعددي

�أنه ل يوجد ندرة يف  �إل  بالطبع لي�ست �لنو�يا �حل�سنة بالأمر �لكايف, 
�مل�سادر لبناء نهج تعددي. ترت�وح علوم �لعقل �حلديثة بني �لعلوم �ملعرفية 
و�لعلوم ذ�ت �ل�سلة باملعرفة )16(, مع قابليتها للو�سائل �حل�سابية )17, 
18( عن طريق �لعلوم �لجتماعية وعلوم �لإن�سان )�لأنرثوبولوجي(, و�لتي 
�لجتماعية  �لتف�سري�ت  لنظريات  �مُلثبتة  �لنتقالية  �لحتمالية  ت�سمل 
�إلى   )20  ,19( �خلرف  مر�سى  رعاية  مثل  جوهرية  جمالت  يف  للمعنى 
من  �لو�قعية  �لظو�هر  من  وغريها  »�لطبيعية«  للظو�هر  جديدة  تطبيقات 

�لناحية �لكلينيكية )21, 22(.
وبالرغم من ذلك, �إن �خلطر يف كل هذه �لختالفات هي �أنه بينما �أن 
�أ�سطورية  ر�سالة  يف  �ملتمثل  �مل�سدود  �لطريق  تتجنب  قد  �لنف�سية  �لعلوم 
�آخري, ت�سبح عبارة عن ف�سائل وجزيئات, مثلما �أ�سبح عليه �لطب �لنف�سي 
مع نهاية �جلزء �لأول من �لقرن �لع�رشين )23(. نتجه �لآن �إلى در�ش جديد 

من علوم منت�سف �لقرن �لع�رشين. 

التابع  التق�سيم  واجتماع  عام   الثانية:  الزمنية  الفرتة 
ملنظمة ال�سحة العاملية يف نيويورك

عن  موؤمتر  و�إل��ى  عام   �إلى  جا�سبري  من  �لآن  وب�رشعة  ننتقل 
�لتق�سيمات �لنف�سية و�لذى مت �نعقاده حتت �إ�رش�ف منظمة �ل�سحة �لعاملية 
�لتي  �لتق�سيمات  خرجت  �ملوؤمتر  هذ�  فمن  �لأمريكية.  نيويورك  ولية  يف 

تقوم على �لعر��ش, �أي ِكال من �ل� ICD و�ل� DSM, �إل �أن ق�سة كيفية 
تفا�سيل  �إلى  تفتقد   1959 عام  موؤمتر  من   DSM و�ل�   ICD �ل�  خروج 
�لتابعة للقرن �لو�حد  متثل مفتاًحا لفهم كيف قد تتفادى �لعلوم �لنف�سية 
ا فخاخ �لتجزئة. �سنقوم �أول يف  وع�رشين فخاخ �لر�سائل �لأ�سطورية و�أي�سً
هذ� �جلزء بتقدمي ق�سة موؤمتر عام 1959, وذلك بح�سب �لن�سخة �ملنقحة 

و�لقيا�سية, وبعد ذلك �سن�ستخرج درو�ًسا جديدة.
قامت  كالتايل:   )23,24( �لكثريون  يق�سها  كما  �لق�سة,  جرت  لقد 
�لأمريكية بهدف  نيويورك  �لعاملية بعقد موؤمتر يف ولية  �ل�سحة  منظمة 
مبثابة  �لأمر  هذ�  كان  وقد  �لنف�سية.  �لتق�سيمات  على  دويل  �أتفاق  حتقيق 
�سائدة  كانت  �لتي  �لفو�سى  لأن  وذلك  �لعاملية,  �ل�سحة  ملنظمة  �أولوية 
يف علم ت�سنيف �لأمر��ش يف ذلك �لوقت, وب�سفة خا�سة يف جمال �لطب 
�لنف�سي, كانت تقف يف طريق حماولتها لتاأ�سي�ش بيانات وبائية �ساحلة 
هذ�  عمل  فقد  وبالتايل  �لعامل.  يف  �لأمر��ش  �أنت�سار  ن�سب  معدلت  عن 
�لِكبار  �لنف�سيني  �لأطباء  �ملوؤمتر على جمع جمموعات دولية �سغرية من 

يف ذلك �لوقت, لعمل تو�سيات. 
�ل�سمالية,  �أمريكا  من  �لعلوم  يف  متميز  فيل�سوف  ��ستدعاء  مت  وقد 
وهدف  طبيعة  عن  �أولية  مبحا�رشة  �ملوؤمتر  لفتتاح  وذلك  هيمبيل,  وهو 
�لتق�سيمات �لنف�سية, وذلك ��ستناد� �إلى عمله يف نظرية للعلوم ُتدعى �ملذهب 
�لتجريبي �ملنطقي )مظهر من مظاهر �لفل�سفة �لو�سعية, 25(. وقد حتدث 
هيمبيل عن كيف �أن �لعلوم تتطّور من مر�حل و�سفية �إلى مر�حل نظرية. 
ثم قيل �أنه �أقرتح �أن �لتق�سيمات �لنف�سية �أ�سبحت جُمزئة لأن �لطب �لنف�سي 
�لنظرية  تقوم على  �لنف�سية  تق�سيمات لال�سطر�بات  ُينتج  �أن  كان يحاول 
مدى  تتطّور  فقد  وبالتايل  و�سفية.  مرحلة  يف  كعلم  منّوه  يز�ل  ل  بينما 
�لرت�جع  �لنف�سية عن طريق  �لتق�سيمات  �ل�ستخد�م(  )�لتفاق يف  موثوقية 
– وبعد ذلك و�سع �لتق�سيمات  – على �لأقل يف تلك �ملرحلة  عن �لنظرية 

�لنف�سية على �لعر��ش �لتي يتم �لتعارف عليها بو��سطة �لو�سف.
هيمبيل,  بر�أي  �أخذ  قد  �ملوؤمتر  �أن  لت�سيف  �لتقليدية  �لق�سة  وت�ستمر 
�إلى منظمة  �لو�سفية  �لتق�سيمات  �أنه قد مت تقدمي تقرير بالهدف من  وهو 
�ل�سحة �لعاملية )26(, ومت حت�سري قامو�ش م�سطلحات لل� ICD-8 يقوم 
موثوقية  حت�سني  يف  �لقامو�ش  هذ�  جناح  �أدى  وقد   )27( �لعر��ش  على 
�ل�  �لعر��ش يف  على  تقوم  كاملة  تق�سيمات  �أول  �إلى  �لنف�سية  �لتق�سيمات 
ا �إلى نهج و�سفي يقوم على  )28( ICD-9 و�ل� )DSM-III )29, و�أي�سً
�لعر��ش ياأتي من �لحتياج �إلى �ملوثوقية �لتي �أ�سبحت �أ�سا�ش �لطبعات 

.DSM-5 �لالحقة لِكال �لتق�سيمات و�لتي ت�سمل �ل�
�إن �لكثري من تفا�سيل هذه �لق�سة �سحيًحا, �إل �أن �لتف�سيل �لأ�سا�سي, 
موؤمتر  من  �ليوم  �مُلتعلمة  �لدرو�ش  مفتاح  مبثابة  هو  �لذي  �لتف�سيل  �أي 
�أقرتح  �لفيل�سوف هيمبيل هو �لذي  �أنه مل يكن  �لنف�سي هو  نيويورك للطب 
�لأطباء  من  و�ح��د  هو  بل  �لعر��ش,  على  تقوم  تق�سيمات  �إل��ى  �لنتقال 

�لنف�سيني �حلاليني, وهو ليوي�ش )30(.
ُتظهر ن�سخة طبق �لأ�سل للموؤمتر �حلقيقي )مت ن�رشه يف 31( �أن هيمبل 
قد �أكد يف حقيقة �لأمر على �أهمية تطوير �ملوثوقية يف علوم �لطب �لنف�سي, 
�إل �أن �لأمر �لذي كان يف عقل هيمبل �أثناء تقديه ملحا�رشته هو موثوقية 
�لوليات  )يف  �لوقت  ذلك  يف  �ل�سائدة  �لنف�سي  �لتحليل  مناذج  يف  �لبحث 
�لطب  �لنهج يف  هذ�  �أمكانية  ر�أي  من  هو  ليوي�ش  كان  لقد  لكن  �ملتحدة(. 
�لنف�سي �لوبائي. بالإ�سافة �إلى ذلك, لقد نادى ليوي�ش بوجود نهج تعددي, 
للبحث  �لذي يقوم على �لعر��ش هو  �لنهج  باأن  وذلك بعيًد� عن �لعتقاد 
عن �لدو�ء �ل�سايف �لذي �سياأتي. وفيما يخ�ش »�لعمل يف �ملجال �لوبائي« 

1959

1959
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قال ليوي�ش )مع وجود عمل منظمة �ل�سحة �لعاملية يف عقله(, »علينا �أن 
�أنف�سنا على  �لفئات �لتي تقوم على �ملفاهيم �لنظرية و�أن نح�رش  نتجنب 
�لعر��ش(«,  على  تقوم  �لتي  )�أي  و�لو�سفي  �لعملي  �لنوع  من  �لتق�سيمات 
وتابع ليوي�ش كالمه قائال �أنه لأهد�ف �أخرى ت�سمل �أهد�ف بحثية �أخرى, 
قد تكون �لأبحاث �ملربحة بالأمر �لالئق جًد� وذلك لأي تق�سيم يقوم على 

نظرية تبدو قابلة للعمل« )30, �ش 34(. 
يقرتح هذ� �لتف�سيل �مل�ستنبط يف حد ذ�ته من ق�سة موؤمتر عام 1959, 
�سيًئا عن �لحتياج �إلى تعاون ثنائي �لجتاهات بني �لفل�سفة و�لطب �لنف�سي 
)30(. �سنعود فيما يلي �إلى �أهمية �لتعاون يف جمال �لأبحاث, �أما �لآن نريد 
�أن نتعلمه من تلك �لق�سة �مُلنقحة ملوؤمتر 1959,  �أن نرّكز على ما ُيكن 

وذلك بالتعاقب مع موثوقية �لتق�سيمات �لنف�سية و�سالحيتها.

احلفاظ على املوثوقية 

نن�سى  �أل  �لنف�سية  �لتق�سيمات  باأزمة  م�سو�سني  نحن  بينما  �ملهم  من 
�لتي تقوم على �لعر��ش مع  �لتق�سيمات  �إلى  كيف كان �لنتقال �لأ�سلي 
�لتح�ّسن يف �ملوثوقية, بالأمر �جليد. يف حقيقة �لأمر, كان يبدو للكثريين 
يف ذلك �لوقت �أن �لطب �لنف�سي قد �أتى �أخرًي� �إلى عمر فيه يبدو كعلم طبي 
 DSM )29( �و�ل ICD )28( �و�أن نهج �لتق�سيمات �جلديد عن طريق �ل

كان بالأمر �ملعمول به يف �أجز�ء كثرية حول �لعامل. 
�لتوقعات  من  �لكثري  وج��ود  مع   – ب�سيطة  �سكوك  فهناك  وبالتايل 
تقوم  �لتي  �لتق�سيمات  ف�سلت  عندما  باأنه   – �حلدود  �أبعد  �إلى  ت�سل  �لتي 
تظهر  �أن  لبد  كان  مبكًر�,  قدمته  �لذي  �لوعد  تو�سيل  يف  �ملوثوقية  على 
�ملدونة  �لأمر يف  �أن�سيل هذ�  �لأمل, ويو�سح  �لكثري من خيبة  �ملقابل  يف 
خا�سته بقوله, »�إن قوة كل و�حدة من طبعات �ل� DSM هي �ملوثوقية ... 
 DSM �و�أن نقطة �ل�سعف هي غياب �ل�سالحية« )3(, ويبدو �أن موؤيدي �ل
»جدول  و�سع  عند  وريجري  وفري�ست  كوبفري  من  كل  جادل  لقد  يو�فقون. 
�لذي  �لو�سفي  �لنهج  قوة  باأن   »DSM-V �أعمال �لبحوث �خلا�سة بال� 
يقوم على �ملوثوقية تكمن يف »قدرته على حت�سني �لتو��سل بني �لأطباء 
 ,)xviii لكلينيكيني و�لباحثني, ولي�ش على �سالحيته �لقائمة« )32, �ش�
�إليه بحق هو حتّول منوذجي  »�إن ما نحتاج  ويو��سلون حديثهم بقولهم, 
 DSM �غري ما هو معروف �ليوم باإمكانه �أن يتجاوز حمدوديات منوذج �ل

 .)xix حلايل« )32, �ش�
�أما ليوي�ش – ولي�ش هيمبيل – لكان قد ر�أي �أن �أي �نخفا�ش يف م�ستوى 
�ملوثوقية هو طريق خمت�رش يعود �إلى �أزمة ت�سنيف �لأمر��ش �لتي منها 
قد خرج �لطب �لنف�سي بنتائج موؤمتر نيويورك عام 1959. �إن هذ� بالأمر 
لن يكون هناك  �أكيدة,  بدون وجود مالحظات متكررة  لأنه  �لالزم, وذلك 
هناك  يكون  لن  موثوق  متكرر  بحث  وجود  وب��دون  موثوق,  متكرر  بحث 
تر�جع  �آخر عن خماطر  �لأمر يف من�سور  ليوي�ش يف حقيقة  لقد حّذر  علم. 
�لطب �لنف�سي عن �سو�بط علوم �ملالحظة؛ ففي �ملقدمة �لتي كتبها يف �ل� 
�لنف�سي متيقًظا يف حمايته  �لطب  يبقى  �أن  �لحتياج  �أّكد على   ICD-9

»لبو�بة �ملالحظة« )33(.   
وبالتايل فاأول �لدرو�ش �مُل�ستفادة من موؤمتر عام 1959 هذ� هو �أنه �إذ� 
�أردنا جتنب �لعودة �إلى �لتجزوؤ و�لفو�سى, لبد لنا �أن ن�سّجع �ملوثوقية, ول 
�لتنفيذ  نحط من قدرها, فاأن ف�سل �لأبحاث �لتي تقوم على �ل� DSM يف 
ل ياأتي من فرط التكال على املوثوقية, بل باحلري من فرط التكال على 
�لعر��ش �لتي مت تعريفها بطرق موثوقة. تتنا�سب ن�سخة ليوي�ش وهيمبيل 

لق�سة �ملوؤمتر هذ� مع طموح �ل� RDoC. وقد �أكد �أن�سيل و�آخرون )15(, �أن 
�إطار عمل ي�سمل  �أن يكون  �لق�سد منه  بل كان  تق�سيًما,  لي�ش   RDoC �ل�
�مل�ستقبلية  �لبحاث  نتائج  ل�ستيعاب  وذلك  نظرية,  وجود  مع  �لعر��ش 
�لتي �ستت�سع لُنهج تعددية من ذلك �لنوع �لذي كان يفكر فيه ليوي�ش, وذلك 

  .DSM �عند �لنف�سال عن قاعدة �لعر��ش �ملق�سورة �لتابعة لل

مع اإ�سافة ال�سلحية

�أن نتعلمها من موؤمتر عام 1959  �لتي ُيكن  �لر�سالة  فاأن  وبالتايل 
هي عن �لت�سبث بال�سالحية كاأ�سا�ش علوم �ملالحظة, �إل �أنه ل يوجد �سيء 
يف هذه �لر�سالة عن �لتخلي عن �ملوثوقية, بل على �لعك�ش من ذلك, فت�سري 
�لو�سفية  �ملر�حل  من  �لعلوم  تطور  عن  هيمبيل  حلديث  ليوي�ش  تف�سري�ت 
�أن�سيل وكوبفري و�آخرون )يف  �إلى �هتمام  ُت�سري  �إلى �ملر�حل �لنظرية, كما 

�لقتبا�سات �ل�سابقة( مبدى �أهمية �ل�سالحية.
�إن ما تعنيه �ل�سالحية يف �لعلوم �أمر ل ُيكن �لتهرب منه. لقد كان لدى 
هيمبيل يف حما�رشته لعام 1959 �لكثري ليقوله عن �ل�سالحية, لكن كان 
كل ما قاله فني �إلى حد كبري مما كان له �لقليل من �لتاأثري على �لتطور�ت 
�لالحقة يف �لتق�سيمات �لنف�سية )30(. ومنذ ذلك �لوقت, لقد �أثبت �ملذهب 
�لتجريبي �ملنطقي يف حد ذ�ته, كنظرية هيمبيل �لقيادية, �أنه بعيد كل �لبعد 
�لكثري  يف  مثل  للتب�رّش,  كم�سدر  مفيدة  تبقى  �أنها  �إل  �لعلوم,  طبيعة  عن 
من �ملفاهيم �لتي ُي�ساء فهمها )يف جمال �لطب �لنف�سي ( عن »�لت�سغيلية« 
)25(. لكن عندما ياأتي �حلديث �إلى �ل�سالحية, جند �أن روؤى جديدة قد �أتت 
ت�سابه  وهناك  �ملنطق.  تتعدى  �لتي  �لتجريبية  �لعلوم  فل�سفة  من  باحلري 
�لعلوم  فيل�سوف  عمل  يف  ظهر  �لذي  وهو  �حلايل,  للجدل  خا�ش  نوع  من 
�لفيزياء,  �أنه حتى يف جمال  �أظهر  �لذي  �ل�سمالية, وهو فاين,  �أمريكا  من 
يف  �ل�سالحية  معايري  تكون  بل  لل�سالحية,  ذهبي  معيار  هناك  يوجد  ل 
�لغر�ش« بح�سب ما  »�لتنا�سب مع  ُيدعى  �لعلوم مو�سوعة حملًيا يف نهج 

يبدو منا�سًبا ملن يعنيهم �لمر )34(.
ا مع �ل�سالحية, هناك تنا�سب جيد بني  وبالتايل فمع �ملوثوقية و�أي�سً
ليوي�ش  روؤية  تتبع  و�ليوم.   1959 عام  ملوؤمتر  هيمبيل  مع  ليوي�ش  ق�سة 
�لتعددية للعلوم �لنف�سية �لتي تقوم على �لنظرية و�لتي تبدو للمهتمني بها 
»قابلة للعمل بل ومربحة«, تتبع معيار �ل�سالحية �لتابع لفاين )1999( 
و�ملو�سوع حملًيا »ليتنا�سب مع �لغر�ش«. وبتقدينا للفرتة �لزمنية �لثالثة 
و�لأخرية, ناأتي �إلى ما تعنيه �ل�سالحية �لتي »تتنا�سب مع �لغر�ش«, وب�سفة 

خا�سة للبحث �لنتقايل يف �لطب �لنف�سي يف �لقرن �لو�حد وع�رشين. 

الفرتة الزمنية الثالثة: عام 1997 وموؤمتر داال�ض الذي يتحدث 
عن التق�سيمات

قام  و�ل��ذي   ,1997 ع��ام  د�ل���ش  ملوؤمتر  �لتاريخية  �لأهمية  تعود 
قد  �أنه  �إلى  �سادلري, تعود  �لأمريكي,  و�لفيل�سوف  �لنف�سي  �لطبيب  بتنظيمه 
جمع ولأول مرة وعلى �أ�س�ش تعاونية كل جمموعة من جمموعات �أ�سحاب 
فقط  لي�ش  �أي  �لنف�سية,  بالتق�سيمات  يهتمو�  و�لذين  �لأ�سا�سيني  �مل�سالح 
ا �ملر�سى ومقدمي �لرعاية. لقد  �أي�سً �لأطباء �لإكلينيكيني و�لباحثني, بل 
مدينة  يف  �مُل�سابهة  �ملوؤمتر�ت  من  �سل�سلة  �إلهام  على  د�ل�ش  موؤمتر  عمل 
لندن, و�لتي قام با�ست�سافتها ق�سم �ل�سحة �لتابع للملكة �ملتحدة بالحتاد 
�إلى ظهور برنامج تعاوين  �أدى بدوره  مع منظمة �ل�سحة �لعاملية, و�لذي 
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عن �ملمار�سات �جليدة يف تقييمات �ل�سحة �لنف�سية )35(. 
�لأطباء  بني  �لقريب  �لتعاون  �أن  هذ�  �لأخ��ري  �لق�سم  يف  نوؤكد  نحن 
�لإكلينيكيني/�لباحثني و�ملر�سى/مقدمي �لرعاية هو و�حد من �ملفاتيح 
�لأ�سا�سية لل�سالحية �لتي »تتنا�سب مع �لغر�ش« يف �أبحاث �لطب �لنف�سي 
�لنتقالية, و�أن هذ� �لأمر �رشوري وذلك لأن �لطب �لنف�سي مميز كعلم طبي, 
وذلك لأنه يهتم لي�ش بانتظام هذ� وتلك يف �أجهزة �لإن�سان )فطبيب �لقب 
يهتم بالقلب و�لأوعية �لدموية(, بل يهتم مبا يدعوه فيل�سوف �لعقل, ويلكيز, 
�حلقيقية  �لأفر�د  �ختالفات  �أن  كيف  �سندر�ش   .)36( �حلقيقي«  »�لإن�سان 
تنعك�ش يف ثالثة حتديات �أمام »�ل�سالحية �لنتقالية« �لتي يقدمها مفهوم 

�ل�سطر�ب �لنف�سي, وهي معانيها �جلدلية وتعّقد �عر��سها وقيمها. 

ال�سلحية االنتقالية واملفاهيم اجلدلية لل�سطراب النف�سي 

�لقرن  من  �لثاين  �لن�سف  من  طويلة  لفرتة  �لنف�سي  �لطب  كان  لقد 
�لع�رشين مالحًقا بال�سوؤ�ل عما هي طبيعة �ل�سطر�ب �لنف�سي. �إن مثل هذ� 
�لنوع من �لأ�سئلة لي�ش بالأمر �جلديد؛ فمنذ �لع�سور �لكال�سيكية )37( وعرب 
ثقافات متعددة )38( كان ُينظر �إلى �ل�سطر�ب �لنف�سي بطرق عدة ترت�وح 
�لنف�سي  �لطبيب  قّدم  �أن  وبعد  لكن  �لنف�سية(,  )�أو  و�لأخالقية  �لطبية  بني 
ما  �لنف�سي  �ل�سطر�ب  باأن  يقول  �لذي  �ملت�سكك  �دعاوؤه  ز��زس,  �لأمريكي, 
م�سبوًقا  غري  تكاثًر�  و�ل�سبعينيات  �ل�ستينيات  �سهدت   ,)39( خر�فة  �إل  هو 
بني  �جلدل  وي�ستمر  بل   ,)40( �لنف�سية  �ل�سطر�بات  عن  خمتلفة  ملفاهيم 

مناذج خمتلفة حتى يومنا هذ�. 
لكن لي�ش لدينا هنا م�ساحة و��سعة لنتحدث عن »�سلبيات و�إيجابيات« 
�ملو�قف  ملخ�ش  عن   41 )�أنظر  �جل��د�ل  ه��ذ�  يف  �ملختلفة  �لنماذج  كل 
�لأ�سا�سية(, لكن  من �لطرق �لتي قد ت�ساعدنا على فهم هذ� �جلدل ككل هو 
�عتباره نز�ًعا بني »�لثقافات« �ملتعددة للطب �لنف�سي, �أي �لنماذج �ملختلفة 
�لعاملني  من  للعديد  �لنف�سية  �ل�سطر�بات  عن  �ملتعددة  �لآر�ء  متّثل  �لتي 
�لنف�سيني  و�ملتخ�س�سني  )�لأط��ب��اء  �لنف�سية  �ل�سحة  يف  �ملتخ�س�سني 
�أن  وبعد  وبالتايل  �لرعاية.  �ملر�سى ومقدمي  �آر�ء  ا  و�أي�سً و�لجتماعيني( 
�أدركنا هذ� �لأمر, ي�سبح �ل�سوؤ�ل �حلقيقي عن �ل�سالحية �لنتقالية لي�ش �أي 
بل ملاذ�, مبعني �آخر, لن يكون �ل�سوؤ�ل �أي من �لنماذج �مُلقرتحة �سحيحة, 
بل يكون ملاذ� يدور �جلدل حول �ل�سطر�بات �لنف�سية بينما ل يوجد جدل 

حول �ل�سطر�بات �جل�سدية. 
�لذي يبد�أ بلماذ�  �ل�سوؤ�ل  �أن ُيجيبو� على  �إلى  �لنف�سي  ييل نقاد �لطب 
�ل�سطر�بات  تعريف  ا  �أي�سً �ل�سعب  من  لكن  �لتعريف,  �سعوبات  بح�سب 
�جل�سدية )42(, مثال هل ُتعترب �ل�سمنة وفقد�ن �لأ�سنان ��سطر�بات؟ وبالتايل 
�لذي يبد�أ بلماذ� لي�ش بح�سب  �ل�سوؤ�ل  �أن تكون �لإجابة على  فمن �لأف�سل 
�سعوبات تعريف مفهوم �ل�سطر�ب �لنف�سي, بل باحلري بح�سب �ل�سعوبات 
يف �ل�ستخد�م – جزئًيا– و�لذي يظهر يف �لحتياج �إلى نهج حيوي نف�سي 
�جتماعي متكامل. قد يعمل �لرتكيز �لن�سبي على �لعو�مل �حليوية يف فروع 
�لطب �أحادية �جلهاز, مثل طب �لقلب, قد يعمل على �ملقاربة �إلى طب جيد. 
�أنه  �إلى درجة  �لأع�ساب,  علم  �لأحيان عن  بع�ش  �لأمر يف  ذ�ت  نقول  قد 
ا جمال من �ملجالت �لطبية �أحادية �جلهاز. لكن يف جمال �لطب  هو �أي�سً
�لنف�سي ل يوجد هناك مقاربة �أحادي �جلهاز, وذلك لأن �لأفر�د �حلقيقيني 
�لذين يخت�ش بهم �لطب �لنف�سي هم �أنف�سهم حتت �لنموذج �حليوي �لنف�سي 

�لجتماعي يف طبيعتهم. 
ففي �لعمل �لإكلينيكي, قد مت مالحظة �أهمية وجود نهج حيوي نف�سي 

لتخدم  �لنف�سي  للطب  �ملختلفة  �لثقافات  فيه  جتتمع  متكامل  �جتماعي 
يف  كذلك  �لأمر  كان  �إذ�  وبالتايل   ,)43( للمر�سى  �ملتعددة  �لحتياجات 
�لعمل �لإكلينيكي, فلماذ� ل يكون هكذ� يف �لأبحاث؟ فتلك �لأبحاث �ستجلب 
�لذي قد حتدثنا  ا »�ملخ«(, وهو  �إلى نهج تعددي )»�لعقل« و�أي�سً �مل�سادر 
عنه يف �لفقرة رقم 1. وعلى هذ� �لنحو �ستنقلها �لعديد من �لنظريات – كما 
وُمربحة«.  للعمل  »قابلة  تبدو  – �لتي   )2 رقم  )�لفقرة  ليوي�ش  يقدمها  قد 
وبالتايل فلي�ش هذ� �لأمر مبثابة و�سفة لك�سب �رشيع, بل عند �لنظر �إلى هذ� 
�لبحث من �أول وهلة, قد نرى فيه �سالحية �نتقالية, وذلك وبالتو�زي مع 

معيار فاين �لذي مت و�سعه حملًيا »ليتنا�سب مع �لغر�ش«.

ال�سلحية االنتقالية وتعّقد االعرا�ض النف�سية
 

�لباحثني  بني  قريًبا  تعاوًنا  �لنوع  هذ�  من  بحث  يتطلب  ملاذ�  لكن 
و�ملر�سى/مقدمي �لرعاية؟ ملاذ� يتطلب ما هو �أكرث من نهج متكامل بني 
باحثني ذي خربة �كت�سبوها بو��سطة �لتمّرن يف �لثقافات �لطبية �ملختلفة 
هذ�  مثل  �إن  و�لجتماعي؟  و�لنف�سي  �حليوي   – �لنف�سي  بالطب  �خلا�سة 
�لنهج �ملتكامل �سعًبا مبا فيه �لكفاية, فلماذ� �إًذ� نحتاج �أن ن�سيف مزيًد� 

من حتديات �لتعاون �لأقرب مع �ملر�سى ومقدمي �لرعاية؟ 
�لرعاية  ومقدمي  �ملر�سى  �أن  هو  �ل�سوؤ�ل  لهذ�  �لأق�رش  �لإجابة  �إن 
�لذ�تية  �لتمرن خرب�تهم  �مُلكت�سبة عن طريق  �لباحثني  �إلى خربة  ُي�سيفو� 
فجوة  هنا  يوجد  ل  ذ�تها.  حد  يف  �خل��ربة  طريق  عن  �كت�سابها  مت  �لتي 
�لباحثني �ملتمر�سني خربة كمر�سى و/ �لكثري من  �سعبه, بالطبع, فلدى 
�أو  و�حد  �لرعاية  ومقدمي  �ملر�سى  من  �لكثري  ولدى  رعاية,  كمقدمي  �أو 
�أكرث من تخ�س�سات �لبحث, وبالتايل فقد ياأخذ »�لتعاون �لأقرب« مكاًنا 
�لبحث  متطلبات  بح�سب  وه��ذ�  خمتلفة,  م�ستويات  وعلى  عدة  باأ�سكال 
�ملطلوب )44(. ففي �ململكة �ملتحدة, كان �لتعاون �لأقرب يف كل جمالت 
بالرغم  هذ�  وقت طويل,  منذ  به  �ملعمول  بالأمر  بال�سحة  �ملتعلق  �لبحث 
ِكال  يكون  �أن  ينبغي  ولأنه  لكن   .)45( فو�ئده  حول  م�ستمر  �جلدل  �أن  من 
�أن ننقل بحث ما يف  �أر�دنا  فاإذ�  باآخر,  �أو  �لنوعني من �خلربة مًعا ب�سكل 
جمال �ل�سحة �لنف�سية �إلى عامل �ملمار�سة, �سيكون هذ� نتيجة تعّقد �عر��ش 

�ل�سطر�بات �لنف�سية.  
على  �لنف�سي  و�لطب  �لقلب  طب  بني  �ملقارنة  �ستعمل  �أخ��رى  وم��رة 
مري�ش  من  تت�سابه  مثال  �لقلب(  )�آلم  �ل�سدرية  فالذبحة  �لأمر؛  تو�سيح 
�عر��ش  و�لكتئاب وغريها من  و�لو�ساو�ش  و�لأوهام  �لهالو�ش  �أما  لآخر, 
فرد  من  وذلك  و�ملحتوى,  �لهيئة  يف  كثرًي�  تختلف  �لنف�سية  �ل�سطر�بات 
لآخر ومن ثقافة لآخري وعلى م�ستويات تاريخية خمتلفة. وبالإ�سافة �إلى 
�أنها على درجة �أكرث بكثري من �لتباين  �إل  �لتنوع �مُلطلق لهذه �لعر��ش, 
يف�رشها  قد  مثال  فالهالو�ش  �ملن�سوبة,  باملعاين  �لفردية  �لختالفات  يف 
�إل   ,)46( دينية  ب�سورة  �آخر  فرًد�  يف�رشها  بينما  طبية  ب�سورة  ما  فرًد� 
�لطبيعيني  �لعامة  بني  عامة  ب�سفة  �لهالو�ش حتدث  �أن  �ملعروف  من  �أنه 
)47(, وهذ� هو �ملجال �لذي ُعرفت فيه �لأهمية �لكلينيكية �لتي جتمع بني 
�مُلكت�سبة بو��سطة �خلربة يف  �لتمّرن مع �خلربة  �مُلكت�سبة بو��سطة  �خلربة 

حد ذ�تها )48(. 
وبالطبع هناك �لكثري �لذي ُيكن �أن تاأتي به �خلربة �مُلكت�سبة بو��سطة 
�لتمّرن ل�ستعر��ش مدى تعّقد �لعر��ش �لنف�سية, فبالإ�سافة �إلى �ملرجعية 
�ملوحدة �مُل�ستخدمة على نطاق و��سع يف �لبحث �لنف�سي �ملعا�رش, هناك 
نطاق و��سع من �لو�سائل �لأخرى, ِكال من �لظاهرية و�لتجريبية و�لنوعية 
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و�لكمية, �لتي كانت ول تز�ل ُت�ستخدم من جانب �خلرب�ت �مُلكت�سبة بو��سطة 
و�مُل�سار  �لنطاق  �لو��سعة  �لبحوث  تخ�س�سات  من  و�حدة  كل  فى  �لتمّرن 

�إليها يف نهاية �لفقرة رقم 1 باأعلى.  
لكن ولأن هذه �لو�سائل قد ف�سلت وهي يف يد �خلربة �مُلكت�سبة بو��سطة 
�لتمّرن, يف �ختبار �لنتقال, فلن نحتاج �أقل من علوم جيدة لنجّرب �سيًئا 
جديًد�. فالتعاون �لأقرب يف حقيقة �لأمر هو خطوة كبرية, �إل �أنها خطوة 
يف  و�ملتمثلة  و�ملتنامية  بالفعل  �ملوؤ�س�سة  )�جليدة(  �ملمار�سة  على  تبني 
�إ�سمال �ملر�سى ومقدمي �لرعاية يف فريق �لبحث )45(, فكما هو مذكور 
)لل�  و�آخ��رون  وكوبفري   )3  ,RDoC )لل�  �أن�سيل  من  ِكال  نادى  قد  باأعلى, 
ذلك,  �إلى  بالإ�سافة  �لنماذج.  يف  لتغيري  �أي  �أكرب,  خلطوة   )32  ,DSM
�لإكلينيكي و�لتدريب, وهو  �لعمل  �أقرب يف  هناك مو�رد متنامية لتعاون 
�ملنقحة  �لوطنية  �ملعايري  مثال  )�أنظر  منه  ن�ستنتج  �أن  لبد  �لذي  �لأم��ر 
ل  فلم  وبالتايل   ,) �ملتحدة,  للمملكة  �لتابعة  �لنف�سية  لل�سحة  �حلديثة 

جنّرب �خلطوة �لأكرب من �لتعاون �لأقرب يف �لبحث؟ 

ال�سلحية االنتقالية وتوّجه اال�سطرابات النف�سية

�لتف�سري�ت  من  للكثري  ا  معر�سً �لنف�سية  �ل�سطر�بات  توًجه  كان  لقد 
مفاهيم  معاين  ح��ول  �جل��دل  م��ن  �لكثري  يف  وذل��ك  �ملختلفة,  �لنظرية 
�ل�سطر�بات ب�سفة عامة )50(. وبالبتعاد عن هذه �لعتبار�ت �لنظرية, 
يخ�ش  فيما  �لعملية  �أهميتها  عن  �ملعا�رشة  �لأمثلة  من  و�ح��ًد�  �أن  جند 
�لنتائج هو �لتوتر بني �لنتائج �لطبية �لتقليدية ملكافحة �لعر��ش و»منوذج 

�لتعايف« �لذي يرّكز على حت�سني جودة �حلياة )51(.  
ومرة �أخرى, من �لهام جًد� �أن نو�سح �أن �لختالف يف هذ� �ل�سدد بني 
�إل  ن�سب,  م�ساألة  فقط  هي  �لنف�سية  و�ل�سطر�بات  �جل�سدية  �ل�سطر�بات 
ت�سري  �لطب �جل�سدي غالًبا ما  �لكبري؛ ففي  بالرغم من ذلك �لختالف  �أنه 
مكافحة �لعر��ش وجودة �حلياة مًعا )مثل يف مكافحة �لذبحة �ل�سدرية(, 
�أما يف �لطب �لنف�سي فالعالقة �أكرث تعقيًد�, فهي جزئًيا م�ساألة تتعلق بالآثار 
�جلانبية؛ فمثال قد ت�ساعد �لعقاقري �مل�سادة للذهان يف مكافحة �عر��ش 
�لذهان, �إل �أن هذ� على ح�ساب �لآثار �جلانبية �لتي قد ُت�سعف يف بع�ش 
�حلالت جودة حياة �ملرء, وذلك بتقليل قدرته على �ل�ستمر�ر يف وظيفة 
ا م�ساألة عدم �ملبالة بالطرق  ما �أو �حلفاظ على عالقة �سخ�سية. �أنها �أي�سً
�ملختلفة �لتي ُتقّيم بها �لعر��ش �لنف�سية �أو ل ُتقّيم, ففي حالة �لهالو�ش 
مثال, و�سو�ء كان تقييمها دينًيا �أم طبًيا, ُيكن �أن يختربها فرد ما ب�سورة 

�إيجابية و�آخر بطريقة �سلبية )52(. 
�لتي  �لطريقة  هي  �لنف�سية  �ل�سطر�بات  لتوّجه  �لأخرى  �جلو�نب  من 
يكون بها لبع�ش �ل�سطر�بات جو�نب �إيجابية �إلى جانب جو�نبهم �ل�سلبية 
�إن هذه  �لو��سحة, و�لتي ت�سمل يف بع�ش �حلالت مهار�ت معرفية قوية. 
 – �جلو�نب �لإيجابية بالأمر �لالزم جلودة �حلياة كنتيجة مرغوبة, وذلك 
متطورة  �إمكانيات  معها  جتلب  لأنها   – وتطويرها  تعريفها  مت  حال  يف 
مت�سلني  مثال   )54( �ملز�ج  و��سطر�بات   )53( �لقلق  كان  فقد  للت�سغيل. 
بالإبد�ع, وقد بد�أ تعيني �لكثري من مر�سى �لذ�توية يف بع�ش �ل�سناعات 
 .)55( �ملعرفية  باملهار�ت  �خلا�ش  متّيزهم  ب�سبب  وذلك  �لتقنية,  �لعالية 
بالإ�سافة �إلى ذلك, هناك �لكثري و�لكثري من �لدلئل �لتي تقرتح �أن �لأفر�د 
يف  عقالنية  �أكرث  يكونو�  قد  معينة  نف�سية  ��سطر�بات  من  يعانو�  �لذين 
�إكلينيكية  �أي �عر��ش  �لذين ل يعانو� من  �لعامة  �أكرث من  مهار�ت معينة 
)56(, مثال �أن مر�سى �لف�سام �أقل ُعر�سة للميل �لطبيعي للمقامرة عندما 

بن�سب  متا�سًكا  �أكرث  �لذ�توية  مر�سى  و�أن   ,)57( معينة  خ�سارة  يو�جهون 
عقالنية عند �سنع قر�ر�ت تدخل يف مكا�سب مادية حُمتملة, وذلك لأنهم 

لي�سو� م�سو�سني بالكلمات �ل�سياقية �لعاطفية كالآخرين )58, 59(.   
�مل�سوهة,  و�لذكريات  �ل�ساللت  باأن  �لدلئل  من  �لكثري  ا  �أي�سً هناك 
�عر��ش  مثل  �لالعقالنية,  م��ن  منوذجية  ح��الت  د�ئ��ًم��ا  ُتعترب  و�ل��ت��ي 
دوًر�  تلعب  �أن  ُيكن  ع�سبية,  �لنف�سية  و�لعر��ش  �لنف�سية  �ل�سطر�بات 
من  ومُتّكن  �لقلق  تقليل  على  �ل�ساللت  تعمل  قد  نافًعا.  ومعرفًيا  و�قعًيا 
�لتعلم �لطبيعي ل�ستعادة �لذ�كرة وتقويتها بعد مرحلة بد�ية �لذهان, وذلك 
بتقدمي بع�ض التف�ضريات ملحفزات فرط الظواهر )60(. قد ُت�ساعد �لذكريات 
�أن  �لذ�كرة على  �لذي يعاين من �سعف  �ملرء  �لتخريف  �مل�سوهة وق�س�ش 
ي�ستعيد بع�ش �حل�ش بذ�ته وذلك بتاأثري�ت �إيجابية للرفاهية وتنظيم �حلالة 

�ملز�جية و�لجتماعية )61, 62(.
ومرة �أخرى, لي�ش هناك حديًثا فا�سال يف كل هذ� ُي�سّجع على وجود 
�سيا�سته  يف  �حلديث  قبول  مت  ذلك  من  فبالرغم  �لبحث,  يف  �أقرب  تعاون 
�أكرث فاعلية للعمل بتعاون  وممار�سته, مع وجود مو�رد متنامية لو�سائل 
�ملعايري  تعمل  مثال,  �ملتحدة  �ململكة  ففي  �ملرغوبة.  �لنتائج  تنّوع  جتاه 
مع  �مل�سرتك  �لإنتاج  جلب  على   )49( باأعلى  �ملذكورة  �لوطنية  �ملهنية 
للعناية  ثنائية  كم�سادر   )63( �لقيم  على  تقوم  �لتي  �ملمار�سة  مهار�ت 
�لتعاون  ناحية  مبكرة  حركات  هناك  كان  لقد  �لتعايف.  ناحية  �ملوجهة 
خطو�ت  ا  �أي�سً وهناك   )64( �جل�سدي  �لطب  جمال  يف  �لبحث  يف  �لأق��رب 
لتقوية �ل�ستمر�رية بني �لطب �لنف�سي و�لعقاقري �جل�سدية, وهناك تو�سيع 
للممار�سة �لتي تقوم على �لقيم من �ل�سحة �لنف�سية �إلى مناطق �آخري يف 
�لطب و�لعناية �جلر�حية )65(, وبالتايل فاأن �لطب �لنف�سي وهو يعمل على 
�ل�سديدة,  �لنتقال  �لتعاونية ملو�جهة حتديات  �لنماذج  من  �ملزيد  تطوير 

�سيكون قائًد� يف جمال �لطب ككل. 

اخلامتة

لقد قمنا يف هذه �ملقالة با�ستعر��ش درو�ش مل�ستقبل �لنتقال �لبحثي 
�لطب  تاريخ  من  زمنية  فرت�ت  ثالثة  خالل  من  وذلك  �لنف�سي,  �لطب  يف 

�لنف�سي يف �لقرن �لع�رشين, وهم:

كان  وقد  بجا�سبري,  �خلا�ش  �لعام«  �لنف�ش  »علم  ون�رش   1913 عام 
)»�لر�سالة  �ل�سهلة  �حللول  من  نحذر  �أن  لبد  �أننا  هو  �مُل�ستفاد  �لدر�ش 
من  بدل  نتبنى  و�أن  بهوف(  �خلا�سة  �لأ�ساطري«  من  تاأتي  �لتي  �ل�سغرية 
ذلك نهًجا تعددًيا ي�سمل �ملو�رد �لتي تت�ساوى مع علوم �لعقل )و�لتي ت�سمل 

ا علوم �ملخ.  �لعلوم �لجتماعية( و�أي�سً
عام 1959 ومولد �لتق�سيمات �حلالية �لتي تقوم على �لعر��ش وهي 
�لتي كانت رد ليوي�ش على حما�رشة هيمبيل �لتي كانت تتحدث عن �ملذهب 
�أن �ملوثوقية )كاأ�سا�ش  �لدر�ش �مل�ستفاد هو  �لتجريبي �ملنطقي, وقد كان 
علوم �ملالحظة( يف �لبحاث �لتعددية كما يف غريها من �لبحاث, بالأمر 
�ل�رشوري, �إل �أنه لبد �أن ن�سيف �إليها فهًما عن �ل�سالحية يكون منا�سًبا 

لتحديات �لأبحاث �لنتقالية. 
و�ح��ًد� من  �أن  در���ش  �أت��ى  منه  و�ل��ذي  د�ل���ش,  وموؤمتر  ع��ام 1997 
�لأقرب يف  �لتعاون  �لنتقالية« كما ندعوها هو  »�لأبحاث  لتلك  �ملفاتيح 
�لأبحاث �لتي جتمع بني م�سادر �خلربة �مُلكت�سبة بو��سطة �لتدريب و هوؤلء 
�لتعاون  هذ�  مثل  �إن  ذ�تها.  حد  يف  �خلربة  بو��سطة  �مُلكت�سبة  �خلربة  ذي 

49
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يحمل �لكثري من �لتحدي وقد ياأخذ �أ�سكال خمتلفة بح�سب متطلبات �لبحث 
يف  تت�سح  وهلة  �أول  من  نر�ها  �أن  ُيكن  �لتي  �أهميته  �أن  �إل  �ملطلوب, 
�لتحديات �لفريدة �أمام �لنتقال ب�سبب تعّقد �ل�سطر�بات �لنف�سية, وب�سفة 

خا�سة كما ُيظهرها تنّوع نتائج �لعالج �ملطلوبة. 
و�ل�سالحية  و�ملوثوقية  �لتعددي  �لنهج   – مًعا  �لدرو�ش  هذه  وباأخذ 
نقدم   – باملو�سوع  �ل�سلة  ذي  �مل�سالح  �أ�سحاب  بني  �لأقرب  و�لتعاون 
�إطار عمل جديد للعلوم �لنف�سية �لتي ت�سري �إلى �نتقال ناجح من �لأبحاث 

�إلى �ملمار�سة, وذلك بناء على �لتطور �لذي حدث يف �لقرن �لع�رشين.
�إن �ختيار�تنا للفرت�ت �لزمنية لي�ست بالطبع نهائية يف تاريخ �لطب 
�لنف�سي يف �لقرن �لع�رشين, بل �أن �لدرو�ش �لتي تقدمها هي بحق لتجعلنا 
ننظر �إلى �مل�ستقبل ولي�ش �إلى �لور�ء. بالإ�سافة �إلى ذلك, �إن هذه �لدرو�ش, 
حتدي  �أن  بل  وحده,  �لنف�سي  �لطب  على  تقت�رش  ل  �سابًقا,  �أ�رشنا  قد  كما 
�لنتقال �أكرب بكثري يف �لطب �لنف�سي عن غريه من جمالت �لطب �لأخرى 
وذلك ب�سبب مدى تعّقده, فاأن �ملخ �أكرث تعقًد� من �لقلب مثال, ولكن �لأمر 
�حلا�سم يف �لنتقال هو �لتعّقد �ل�سديد يف �خلرب�ت �حلقيقية لال�سطر�بات 
�لنف�سية. وكما قد �أ�رشنا �سابًقا يف �لفرتة �لزمنية �لثالثة, لي�ش هناك �أقل 
من ثالثة طرق مميزة تكون فيها خرب�ت �ل�سطر�بات �لنف�سية �أكرث تعقًد� 
من نظري�تها يف جمالت �أخرى مثل طب �لقلب. وبالتايل فهناك �لقليل من 
�ل�سك �لذي يقول �أنه عند �لنظر �إلى �خللف جند �أن �لنتقال كان بطيًئا ليجد 
درو�ش  �أخذ  مع  وذلك  مت�ساوية,  �لأ�سباب  ولكن  �لنف�سي,  �لطب  طريقه يف 
�ملا�سي يف �لعتبار ومع �لكثري من �مل�سادر �جلديدة يف �ليد لننظر �إلى 

�لأمام بثقة حتى نحقق �لنجاح. 

�سكر خا�ض  

و�لعلوم  �لفنون  بحوث  جمل�ش  لدعم  جزيال  �سكًر�  بورتولوتي  يقدم 
نق�ش  من  �لنابعة  �ل�ساذجة  )�ملعرفة  �ملقالة  هذه  لتح�سري  �لإن�سانية 

.)AH/K003615/1 :لإدر�ك, رقم �ملنحة�
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�لهام  بالأمر  �لنف�سية  �لرعاية  جمال  يف  �لتدخالت  نتائج  تقييم  �إن 
و�ملليء بالتحدي؛ فهو هام لأنه ُيوؤدي �إلى نتائج هامة, �أي �أن �ملكا�سب 
�ل�سحية �مُلرتبطة بتدخل ما )1( وهي �لهدف �لأ�سا�سي من خدمات �ل�سحة 
�لنف�سية. حتتاج �ل�سمات �لهامة �لأخرى لتدخل ما, مثل �إمكانية �لو�سول 
�لعتبار بحيث  يتم و�سعها يف  �أن  �لتكلفة,  و�لفاعلية من حيث  و�لكفاءة 
�أمر تقييم �لنتائج به �لكثري من �لتحديات,  �إن  ينتج �لتدخل نتائج هامة. 
وذلك لأن �ختيار �لو�سائل وجمال �لنتائج ومقايي�سها, يتطلب وجود تو�زن 

بني �عتبار�ت مفاهيمية و�أخالقية و�رشيرية )2,3(. 
يحتاج  �لتي  للقر�ر�ت  ت�سنيف  تقدمي  هو  �ملقالة  هذه  من  �لهدف  �إن 
�لأطباء �لكلينيكيون و�لباحثون و�سعها يف �لعتبار عند تقييم �لنتائج. 
عمل  على  و�ح��دة  كل  تنطوي  مكونات,  ثمانية  خا�ستنا  �لت�سنيف  لدى 
باعتبارها  �ملكونات  هذه  نقدم  فنحن  وبالتايل  و��سحة,  �فرت��سات 

قر�ر�ت. 

القرار 1: ما هي النتائج؟ 

�لحتياج  �أن  �إل  �لق�سوى,  �لأولوية  هي  �ملري�ش  نتائج  �أن  ُيظن  قد 
�إلى ثالثة جمموعات �أخرى على �لأقل من �أ�سحاب �مل�سالح, بالأمر �لذي 

ا �إلى �لتفّكر فيه.  نحتاج �أي�سً
 – للمري�ش  �لأ�سا�سيني  �لرعاية  مقدمي  لدى  يكون  ما  غالًبا  �أول, 
�لعاملني  �أكرث من جمموعة  �أكرث معه  – �ت�سال  �لأ�رشة  و�أفر�د  �لأ�سدقاء 
لقد  قوًيا.  تاأثرًي�  له  يكون  قد  �لذي  �لأمر  وهو  �لنف�سية,  �ل�سحة  يف جمال 
قامت در��سة ما يف �ململكة �ملتحدة بتقدير �أن 4,8% من مقدمي �لرعاية قد 
�أنهو� عملهم و�أن 15,5% �أخذو� على �لأقل 12,5 يوًما �أجازه على مد�ر �سنة 
ا يقّدم هوؤلء دعًما عاطفًيا وعملًيا,  ب�سبب دورهم كمقدمي رعاية )4(. �أي�سً
وهو �لأمر �لذي �إذ� مل يكن متاًحا �سُيطلب من خدمات �لرعاية �لنف�سية – 
�مُلقدرة ملر�سى �لف�سام �لذين يتلقو� رعاية من �أفر�د �لأ�رشة مدة من 5,6 
�ساعات يف �ليوم )5(. �أما مقدمي �لرعاية �لر�سميني فيكون لديهم �آر�ء حول 
�أنف�سهم )6(, وقد يكون تقييم تاأثري دورهم  �لنتائج �لقيمة للمري�ش ولهم 
يف �لعناية على �سحتهم �لنف�سية و�جل�سدية, عن�رًش� فعاًل من حيث �لتكلفة 

خلطة �لتقييم, و�أن �ملقايي�ش �لتي تركز على مقدمي �لرعاية بالأمر �ملتاح 
 .)9-7(

فال�سبب  ل�سببني؛  نتيجة, وذلك  �لعاملني  �أمر رفاهية  ُيعترب  قد  ثانًيا, 
�لإكلينيكي �ملنطقي هو �أنه يوجد يف �لوقت �حلايل �أدلة قوية )10( تقول 
باأنه يوجد عمليات مو�زية يف خدمات �ل�سحة �لنف�سية – فخرب�ت �لعاملني 
و�إذ�  �خلدمة.  ي�ستخدمون  �لذين  �لأفر�د  تعاملهم مع  توؤّثر على  �جلهاز  يف 
ف�سيحتاج  �إًذ�  و�لتمكني,  �لأمل  لتحفيز  �لهدف من �خلدمات مثال هو  كان 
ومن  �لعمل.  يف  �أدو�ره��م  يف  و�لتمكني  �لأم��ل  يختربو�  �أن  �إلى  �لعاملون 
جهة �ملنطق �لقت�سادي, �إن تقدمي خدمات �ل�سحة �لنف�سية بالأمر �لباهظ 
�لعاملة  �لقوة  و�إن  �لب�رشية,  �ملو�رد  �لأولية هي  �لتكلفة  قائد  و�أن  �لتكلفة 
�لتي تت�سف بقلة �لخالقيات ومعدلت مرتفعة من �لأمر��ش وقلة �لأد�ء, 
�أمر  مبثابة ��ستثماًر� غري كافًيا )11(, ولِكال من هذين �ل�سببني, قد يكون 

مر�قبة �لنتائج, مثل رفاهية �لعمال و�حلالة �لأخالقية, بالأمر �مُلربر. 
�أخرًي�, �أفر�د �لعامة �لذين قامو� بتمويل �أنظمة �ل�سحة �لنف�سية ب�سورة 
�لتاأمينات  طريق  عن  مبا�رشة  بطريقة  �سو�ء  �لدول,  من  �لعديد  يف  كبرية 
�ل�سحية �أو بطرق غري مبا�رشة عن طريق �ل�رش�ئب, وبالتايل فلدى �لعامة 
�لهتمام  نتائج  ت�سمل  قد   .)12( ��ستثمار�تهم  بعودة  م�رشوًعا  �هتماما 
ا يف �ل�سلوكيات �ملعادية للمجتمع مثل �لت�سّول �لعدو�ين �أو  للعامة تخفي�سً

�ل�سلوكيات �لغريبة مثل �ل�رش�خ ب�سبب �لأ�سو�ت.
نقوم يف بقية هذه �ملقالة بالرتكيز على �لنتائج �خلا�سة باملر�سى.

القرار 2: يف اأي املرحلة العلمية؟ 

ملر�حل  كنظري  تطورت  �أن  بعد  �حلديثة,  �ل�سّيغ  من  �لعديد  قامت  لقد 
�لنف�سية  �لتدخالت  مر�حل  يف  بالنظر  قامت  �لدو�ئية,  �ملنتجات  تطوير 
��ستمر�ر  مر�حل   – عمومية  �أكرث  ب�سفة   – �أو   ,)13( �مُلعقدة  �لجتماعية 

�لنتقال �لطبي )14( �مُلقدمة يف �ل�سورة رقم 1.  
�لعلمية  �ملرحلة  بح�سب  �لنتائج  تختلف  قد  �ملفهوم,  هذ�  وبح�سب 
�لكت�ساف   ( �سفر  �ملرحلة  يف  �لأ�سا�سي  �لناجت  يكون  فقد  لال�ستف�سار, 
�لعلمي( هو تكوين م�سار �سببي �أو عامل خطر حُمتمل ل�سطر�ب ما, ويف 
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Assessing the outcomes of interventions in mental health
care is both important and challenging. It is important
because producing significant outcomes, i.e., health gains
attributable to an intervention (1), is themain goal ofmental
health services. Other important attributes of an interven-
tion, such as accessibility, acceptability, efficiency and cost-
effectiveness, need only to be considered where the inter-
vention produces significant outcomes. Assessing outcomes
is also challenging, because choosing methods, outcome
domains and outcome measures all involve the balancing of
conceptual, ethical and clinical considerations (2,3).

The aim of this paper is to propose a taxonomy of the
decisions that clinicians and researchers need to consider
when evaluating outcomes. Our taxonomy has eight com-
ponents, each of which involves making explicit underpin-
ning assumptions. We therefore frame these components as
decisions.

DECISION 1: WHOSE OUTCOME?

It might be thought that the outcome for the patient is of
primary importance, but the needs of at least three other
stakeholder groups also need to be considered.

First, the patient’s informal carers – their friends and fam-
ily – often have substantially more contact with the patient
than mental health staff, which may have powerful conse-
quences. A UK study estimated that 4.8% of carers had
terminated employment and 15.5% took a mean of 12.5
days off work per year as a result of their carer role (4).
Carers also provide emotional and practical support that
otherwise would be required from mental health services –
estimated for people with schizophrenia being looked after
by family as involving 5.6 hours per day (5). Informal carers
will have their own perspectives on valued outcomes for the
patient and for themselves (6). Evaluating the impact of
their caring role on their mental and physical health may be

a cost-effective element of an evaluation strategy, and carer-
focussedmeasures are available (7-9).

Second, the wellbeing of staff may be considered as an
outcome, for two specific reasons. The clinical rationale is
that there is now robust evidence (10) that “parallel proc-
esses” exist in mental health services – the experience of
staff within the system influences how they work with peo-
ple using services. If services are for example to promote
hope and empowerment, then staff need to experience hope
and empowerment in their work role. The economic ratio-
nale is that providing mental health services is expensive,
and the primary cost driver is human resources. A work-
force with low morale, high sickness rates and poor
performance is an inefficient investment (11). For both
these reasons, monitoring outcomes such as staff wellbeing
andmorale might be justified.

Finally,members of the public largely fund mental health
systems in many countries, whether directly through health
insurance or indirectly through taxation. Therefore the pub-
lic have a legitimate interest in the return on their invest-
ment (12). Outcomes of interest to the public might include
reductions in antisocial behaviour such as aggressive beg-
ging, or of “odd” behaviour such as shouting at voices.

For the remainder of this paper, we focus on outcomes
for patients.

DECISION 2: WHICH SCIENTIFIC STAGE?

Developed as an analogue of the phases of pharmacologi-
cal product development, recent formulations have consid-
ered phases of complex psychosocial interventions (13), or
more generally the phases of the translationalmedicine con-
tinuum (14), shown in Figure 1.

In this conceptualization, outcomes may vary according
to the scientific stage of enquiry. At Phase 0 (scientific dis-
covery) the key outcome may be the formulation of a new
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اإن اأمر تقييم نتائج املداخالت يف جمال الرعاية النف�صية هام ويحمل الكثري من التحديات. اأن الهدف من هذه املقالة هو اإحداث تقدم يف جمال نتائج االأبحاث, وذلك 
عن طريق تقدمي ت�صنيف للقرارات التي يحتاج االأطباء االكلينيكيون والباحثون اأن يعتربونها عند تقييم النتائج. لدى الت�صنيف خا�صتنا ثمانية مكونات اأ�صا�صية تظهر 
يف �صورة قرارات, وهم: اأيه نتائج �صوف ُتنظر؟ اأي مرحلة علمية يتم درا�صتها؟ اأي جمال من جماالت النتائج تهم اأكرث؟ اأي م�صتوى من م�صتويات التقييم �صُت�صتخدم؟ 
اأم املقايي�ض  ل املقايي�ض الثابتة  اأيهما �صُيف�صّ اآراء �صُتعترب؟ هل �صيكون العجز و/اأو القوة حمور الرتكيز؟  اأيه  هل �صيتم تقييم النتائج ال�رشيرية و/اأو نتائج التعايف؟ 
ا وجود تركيز م�صتقبلي على  ال�صخ�صية؟ نحن نقرتح وجود تركيز م�صتقبلي على فهم اأكرث لالأمور التي تهم االأفراد الذين ي�صتخدمون خدمات ال�صحة النف�صية, واأي�صً

ا�صتخدام املقايي�ض التي مت تقييمها بوا�صطة م�صتخدمي اخلدمة كنهج اأويل لتقييم النتائج.

كلمات مفتاحية: نتائج البحث, مقايي�ض التقييم, بحث عن خدمات ال�صحة النف�صية

)عامل الطب النف�صي 2014؛124-118:13( 
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�ملرحلة 1 )�لتجارب �لب�رشية �ملبكرة(, ُيحتمل �أن تكون �لنتائج �لأ�سا�سية 
للجرعات  و�ل�ستجابة  �جلديدة  �لتدخالت  حتّمل  هي  لالهتمام  �ملثرية 
ق�سية  تعمل  �ملبكرة(  �لكلينيكية  )�لتجارب   2 �ملرحلة  ويف  �لعالجية. 
�آخر هل يوجد  �لنتائج �حلا�سمة على تقدير حجم تاأثري �لتدخالت, مبعني 
يف  فعالة؟  تكون  وكيف  فعالة,  �لتدخالت  باأن  تقول  مبكرة  دلئل  هناك 
�لكرث  �لأ�سا�سية  �لنتيجة  �ملتاأخرة(  �لكلينيكية  )�لتدخالت   3 �ملرحلة 
حتديًد� – ما قدر فاعلية �لتدخل بني �لعامة �لروتينيني �ملهتمني؟ �أخرًي�, 
ويف �ملرحلة 4 )�لتطبيق( ي�سبح تركيز �لنتيجة �أكرث و�قعًيا, فاإلى �أي مدى 
ُيكن �أن تتكرر فو�ئد �ملرحلة 2 و3 يف �ملمار�سات �لكلينيكية �لروتينية؟

القرار 3: ما هو جمال النتيجة؟

�إن جمال �لنتيجة هو مكّون متمّيز من �لناحية �ملفاهيمية للنتيجة. لقد 
قام ��ستطالع منهجي بتعريف �سبعة فئات ملجال �لنتيجة, وهم �لرفاهية 
�ل�سخ�سية  و�لعالقات  �جل�سدية  و�ل�سحة  و�ل�سلوكيات  و�ملعرفة/�لعاطفة 
جمال  �ختيار  يكون  �أن  ينبغي   .)15( و�خلدمات  �لجتماعية  و�لعالقات 
�لنتيجة  �لتي نود تقييمها قر�ًر� منف�سال عن مقيا�ش  �لنتيجة  �أو جمالت 
و�سابًقا له )16(. ومن خالل خرب�تنا, نحن نعرف �أن هذ� �لختالف غالًبا ما 
يكون مهمال. �إن �خللط بني �ختيار جمال �لنتيجة و�ختيار مقيا�ش �لنتيجة, 

يوؤدي �إلى ثالثة م�سكالت, وهم: �لت�سارب وحمدودية �لأهمية و�لظلم.
حتديد  نهمل  �أن  �ل�سائع  من  ما,  بتدخل  �خلا�سة  �لنتيجة  تقييم  عند 
ظهور  �إلى  �لتدخل  وقت  من  �ل�سببية  وم�سار  لالأفعال  �ملق�سودة  �لتقنية 
�لنتيجة, هذ� بالرغم من �لإجماع �لعلمي باأن �لتقييم لبد �أن يت�سمن تعريف 
�أ�سا�ش �لنظرية لتدخل ما )13(. �إن غياب منوذج قابل لالختبار يعني �أن 
�لأ�سا�ش �ملنطقي لختيار جمال �لنتيجة ل ُيكن �ختباره, وبالتايل فمن 
�ملحتمل �أن يعك�ش �لختيار �لفرت��سات �لكلينيكية �حلالية »�لمر �ملهم«. 
لقد كان هناك حركة عامة جتاه �لنتائج �لكلينيكية )مثل �لعر��ش( من 
جر�ء ��ستخد�م بيانات �خلدمة )مثل معدلت �إعادة �لحتجاز بامل�ست�سفى(, 
يف  �كلينيكية  كنهاية  بال�سحة  �ملتعلقة  �حلياة  ج��ودة  جت��اه  وحديًثا 
�لأبحاث �لتي تقوم على �لنتائج, �إل �أن �لنتيجة هي �أن قاعدة �لدليل تبقى 
�لهامة,  �لنتائج  �لتي ت�ستهدف بع�ش جمالت  �لتدخالت  فقرية من ناحية 
�أ�سا�ش  – مع وجود  �لتعريف �ل�رشيح  �لأمل و�لتمكني )17(. �سيعمل  مثل 
منطقي – لختيار جمال �لنتيجة, على زيادة �لتما�سك �لنظري بني �لتدخل 

و�لنتيجة. 

تدخالت  تقييم  عند  ا  �أي�سً �لهام  بالأمر  �لنتيجة  جمالت  �عتبار  �إن 
�إلى  �لنتيجة  تقييم  �إدخ��ال  عند  �أو  �خلدمة,  مناذج  مثل  �لكامل,  �لنظام 
�ملو��سع �لكلينيكية �لروتينية. حتتاج �أنظمة �ل�سحة �لنف�سية �إلى �أن حتقق 
�ل�رشر وحماية  وتقليل  للمري�ش  فو�ئد  ت�سمل  و�لتي  �لأهد�ف,  من  �لعديد 
يبعث  �لنتيجة  جمالت  �ختيار  �أن  �لقول  ُيكن  �لقيمة.  وحتقيق  �لعامة 
بر�سالة و��سحة عن �لتو�زن �لن�سبي لهذه �لأهد�ف, وبالتايل فهو له تاأثري 
على �لثقافة �لتنظيمية, وهي و�سيلة من �لو�سائل �لتي ُيكن بو��سطتها �ن 

تتحدث �ملنظمة عن ما هو هام, مبعنى �آخر عن »عملها �لأ�سا�سي«. 
ظلم  مدى  تقليل  على  �لنتيجة  ملجال  �ل�رشيح  �لتعريف  يعمل  �أخرًي�, 
خارج  هي  �لتي  �ملري�ش  حياة  بجو�نب  يتعلق  فيما  �لنجاح  على  �حلكم 
نطاق حتّكم خدمات �ل�سحة �لنف�سية. �إن �لتقارير �لجتماعية عن �عتاللت 
�ل�سحة �لنف�سية, مثل �لفقر وعدم �مل�ساو�ة �لجتماعية, بالأمور �ملوؤ�س�سة 
�لتقارير  على  توؤّثر  �أن  عامة  ب�سفة  �خلدمات  ت�ستطيع  ول   )18( جيًد� 
�لجتماعية, وقد تكون مقايي�ش جودة �حلياة �ملرتبطة بال�سحة ح�سا�سة 
�لأكرث  �لنتائج  ب�سورة غري كافية. هناك نهج بديل وهو تعريف جمالت 

قرًبا, مثل �لعر��ش �أو دعم �لتعايف. 

القرار 4: ما هو م�ستوى التقييم؟

من �لهام �أن يكون م�ستوى �لتقييم و��سًحا, وذلك من خالل �مل�ستوى 
�لجتماعية  �لبيئة  طريق  عن  �لع��ر����ش(  )مثل  للفرد  �لد�خلي  �لنف�سي 
�لجتماعية(  و�ل�سبكات  �لرعاية  مقدمي  )مثل  �ل�سخ�سية  وتلك  �ملبا�رشة 
يتعلق  وفيما  مثال  �لو�سمة(,  )مثل  �لأو�سع  �لبيئية  �مل�ستويات  وحتى 
�لنف�سية,  بالأمر��ش  �ملرتبط  و�لتمّيز  بالو�سمة  ترتبط  �لتي  بالتدخالت 
باإمكان �لفرد �أن يقّيم نتائج برنامج وطني, مثل برنامج »تغيري �حلمالت 
�لنتخابية« يف بريطانيا )19( با�ستخد�م ��ستطالعات �لعامة كامال )20( 
�أو �لبع�ش من �لعامة, مثل �ل�سحفيني )21(, �أو �لنتائج �لتي قام بتقييمها 
هذه  كل  �عتبار  ُيكن   .)22( �لفردية  �لنف�سية  �ل�سحة  خدمات  م�ستخدمو 

مبثابة مقايي�ش �ساحلة بل وُمكملة للنتائج.

القرار 5: نتائج اإكلينيكية اأم نتائج تعايف؟ 

�لنتائج  على  �أ�سا�سية  ب�سورة  تركز  دولًيا  �لنتائج  تقييمات  تز�ل  ول 
�لكلينيكية �لتقليدية, مثل �لعر��ش و�لعجز �لجتماعي و��ستخد�م �خلدمة 
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)مثل معدلت �لحتجاز بامل�ست�سفى(. تعمل �ملقايي�ش �لأربعة �لأكرث �سيوًعا 
 HONOS �لأم��ة,  �سحة  نتائج  )ميز�ن  �لجتماعي  �لعجز  تقييم  على 
– قيا�ش  �لروتينية  �لتقييمات  )�لنتائج �لجتماعية يف  23( و�لعر��ش 
 OQ-45 ) 25  , -45 �لنتائج, )CORE-OM )24 و��ستبيان �لنتائج
( CAN. وقد  26 و�لحتياجات )تقييم �لحتياجات �لتابع لكامربويل, 
باأ�سرت�ليا  �لُكربى  �ملناطق  �أو يف  �ملحلي  لال�ستخد�م  هذ�  كل  تفوي�ش  مت 
)27( وكند� )28( و�إجنلرت� )29( وهولند� )30( ونيوزيالند� )1(, وت�سرتك 

هذه �ملقايي�ش يف �أنها تقي�ش �لنتائج �لكلينيكية. 
يوجد هناك �إجماًعا دولًيا جديًد� باأن �خلدمات لبد �أن تكون موّجهه 
ناحية �لتعايف )31(, وقد مت تعريف �لتعايف باأنه »و�سيلة فريدة و�سخ�سية 
ب�سورة متعمقة لتغيري �جتاهات �لفرد وقيمه وم�ساعره و�أهد�فه ومهار�ته 
ا »و�سيلة حلياه ُم�سبَعة ومليئة بالأمل و�مل�ساركة,  و/�أو �أدو�ره«, وهو �أي�سً
�أف�سل  �أن   .)32( �مل��ر���ش«  ي�سببها  �لتي  �مل��ح��دودي��ات  ظل  يف  وحتى 
�ملمار�سات �لدولية تخرج �إلى �ل�سوء يف �لوقت �حلايل )33(, ويت�سح �أن 
�لتعايف  نحو  �لتوّجه  لتطوير  وذلك  �لتنظيمي  �لتحّول  �إلى  �حتياج  هناك 
)34(. ت�سمل بع�ش �جتاهات �لتحّول تاأكيًد� �أكرب على �ل�رشورة �لأخالقية 
للطب �حليوي لتطوير �ل�ستقاللية )35( و�لقوى �لعاملة �لتي قد تغرّيت )36( 
وتاأكيًد� �أكرث على �ختيار�ت �ملري�ش و�لأهد�ف �ملختلفة للعناية �ل�سحية, 
وهو �لأمر �لأكرث �سلة باملو�سوع. لقد قام ريبري وبريكينز بتلخي�ش هذ� 
�لتحدي )37( كالتايل: »لقد مت �إحالل مقايي�ش �لنجاح �لتقليدية – ت�سكني 
�لعر��ش وترك �خلدمة – باأ�سئلة عما �إذ� كان باإمكان �لأفر�د فعل �لأمور 
�إذ� كانت م�سكالتهم  �لنظر عما  �لتي ُتعطى معني وهدف حلياتهم, بغ�ش 
�إذ� كانو� ي�ستمرون يف طلب م�ساعدة ودعم«. �إن �لتحدي هو  م�ستمرة وما 

قيا�ش �لتعايف كنتيجة بطريقة تكون جمتمعة وحتمل �لكثري من �ملعاين.
عمل  �إط��ار�ت  عن  منهجي  ��ستطالع  قام  لقد  ذل��ك؟  فعل  ُيكن  كيف 
�لتعايف بتعريف خم�سة و�سائل تعايف �أ�سا�سية, وهي: �لتو��سل )�لندماج 
معني  ووجود  �إيجابية  �سخ�سية  وتطوير  و�لتفاوؤل  و�لأم��ل  �لجتماعي( 
للحياة و�لتمكني – �إطار عمل �ل� )CHIME )38. �إذ� كان هدف �أنظمة 
�إًذ� فاأن نتائج �لتعايف هذه هي  �أمر �لتعايف,  �لنف�سية هو حت�سني  �ل�سحة 
مبثابة جمالت منا�سبة للهدف, وهناك مقايي�ش جديدة متاحة يف �لوقت 

�حلايل )39(. 
�لأدو�ر  يقي�ش  �أن  لب��د  �لنتائج  تقييم  �أن  يقول  ما  �ق��رت�ح  هناك 
�لفردية  و�لأهد�ف  �لجتماعية  �ل�سخ�سية  تقوّي  �لتي  �لقّيمة  �لجتماعية 

�لتي ت�ساهم يف �لهوية �ل�سخ�سية )40(. 
ت�سمل �لأدو�ر �لجتماعية �لقّيمة : �ملوظف و�أحد �أفر�د �لأ�رشة و�ل�سديق 
و�ملو�طن و�لفرد �حلر )غري �سجني( وغريهم, فاأن قيمتهم ثابتة غري متغرية؛ 
وعالقات  عمال  �أيجاد  يف  يرغبون  �لنا�ش  كل(  لي�ش  )وبالطبع  فاأغلب 
�جتماعية و�ت�سال مع �أ�رشهم و�سديًقا مقرًبا و�ملقدرة على ممار�سة حقوق 
�أو �سجن, وغريها  ُيحتجزون مب�ست�سفى  و�أل  �لت�سويت,  �ملو�طنة مثل حق 
على  �لأقل  على  )�أو  وثنائًيا  كمًيا  يكون  �أن  �إلى  �لتقييم  ييل  لكن  �لكثري, 
عمل  يعمل,  ل  �لتالية:  �لرتتيبات  ذو  �ملقيا�ش  ذلك  مثل  ترتيبي,  مقيا�ش 
تطوعي, عمل بن�سف دو�م, عمل بدو�م كامل( وبالتايل فمن �ل�سهل �لتجميع 
مع خ�سارة قليلة يف �ملعني. �إن �مليزة �لأولية ملقايي�ش �لنتائج هذه هي 
خف�ش  يتجنبون  فهم  وبالتايل  طبيعية  �جتماعية  قيم  على  ترتكز  �أنها 
منهم  مبحاولة  �لعاملني,  جانب  من  �سو�ء  باملر�ش,  �ملرتبطة  �لتوقعات 
ليكونو� و�قعيني, �أو من جانب �ملر�سى �لذين يوؤمنون بو�سمة عما ُيكن 
�لقيمة  �لجتماعية  �لأدو�ر  �أغلب  �أن  وحيث   ,)41( �حلياة  من  يتوقعو�  �أن 

تدور خارج اأنظمة ال�ضحة النف�ضية, فهم يعملون على توجيه ن�ضاط اخلدمة 
جتاه زيادة �لدمج و�مل�ساركة من جانب �لفرد يف بيئته �لجتماعية, وذلك 
بدل من ت�سجيع روؤية �لفرد �لتي ترتكز على �خلدمة. �إن �مل�ساوئ �لأ�سا�سية 
هي ثباتها – فبع�ش �لأفر�د يعي�سون ب�سورة جيدة جًد� بدون ��سدقاء �أو 

�رشيك حياة �أو حتى وظيفة. 
تختلف �لأهد�ف �لفردية من فرد لآخر, فال تتكون �ملقايي�ش �ملوحدة 
من بنود مثل »�ل�سباحة مع �لدر�فيل« �أو �أي من �لأهد�ف �خلا�سة �لأخرى 
�لتي ي�سعها �لأفر�د ويحققونها يف رحلة تعافيهم. ُيكن �أن ُتنتقد وب�سورة 
ُمربرة �أي حماولة تعمل على �سحق �لهوية �ل�سخ�سية �إلى قو�لب مت حتديدها 
�لأه��د�ف  �أن  هذ�  يعني  ل  وبالطبع  �ملعني.  �ستفقد  لأنها  وذل��ك  �سابًقا, 
– فهم يبقو� متمركزين  �لنتائج  ُت�ستمل يف تقييم  �أن  �ل�سخ�سية ل ينبغي 
من  بدل  لكن  �ل�سخ�سي,  �لهدف  حتقيق  تقييم  يف  �ل�سعوبات  من  بالرغم 
ذلك, وكما يقول ماك نامار� )42(, »�إن �لتحدي هو جعل ما هو هام قاباًل 
للقيا�ش, ولي�ش جعل ما هو قابل للقيا�ش بالأمر �لهام«. وبالتايل فقد تقي�ش 
�حلياة  جودة  موؤ�رش  هو  �لأول  �أمرين,  �لكلية  �لنتيجة  تقييم  ��سرت�تيجية 
و�لعالقات  و�لعمل  و�لأم��ان  و�ل�سد�قة  �ل�سكن  مالئمة  مثل  �ملو�سوعية, 

�لقريبة, و�لثاين هو �لتقّدم جتاه �لأهد�ف �ل�سخ�سية.

القرار 6: اأيه وجهة نظر؟

لنقرتح �أن نتائج �ملري�ش هي حمور �لرتكيز �لأ�سا�سي, �إذ� كان �حلال 
منظورين  ُي�ستخدم  كان  لقد  ُت�ستخدم؟  نظر  وجهة  �أيه  �ل�سوؤ�ل  يبقى  هكذ� 

ب�سفة �أولية لتقييم �لنتائج؛
�ملري�ش, وهناك  �لأكرث متركًز�, هو منظور  نر�ه نحن  ما  �لأول, وهو 
متييز جديد فيما يتعلق باملقايي�ش �ملتعلقة باملري�ش وذلك بني �لتقييمات 
�ملوّجهة ناحية خربة ��ستخد�م خدمات �ل�سحة �لنف�سية و�أنظمتها – مقيا�ش 
على  يعمل  �لذي  و�لتقييم   –  )PREMs( باملري�ش  يرتبط  �لذي  �خلربة 
التقاط مكا�ضب �ضحية مبا�رشة – مقايي�ش �لنتائج �لتي تتعلق باملري�ش 
يقدمها  �لتي   PROMs �ل���  ��ستخد�م  خا�سة  وب�سفة   ,)PROMs(
 PROMs �43(. يوجد هناك نطاق من �ل( )PG-PROMs( ملري�ش�
�إن   .)47-44( �لتعايف  ونتائج  �لكلينيكية  �لنتائج  من  ِكال  يتجاوز  وهو 
�لأ�سا�سي  تركيزها  كان  وقد  مبكرة,  مرحلة  مبثابة   PREMs �ل�  تطوير 
هو   PREMs لل�  �لأ�سا�سية  �ملحدودية  و�أن  �لعناية,  وخربة  �لر�سا  على 
�لذين  �لأفر�د  و�أن  �ملر�ش«,  بعيًد� عن  »�حلياة  على  �لرتكيز  تقلل  قد  �أنها 
ُعر�سة  �أكرث  �لزمن  �لنف�سية ملدة طويلة من  �ل�سحة  �إلى خدمات  يلجوؤون 
لأن يحيو� يف »موؤ�س�سة �فرت��سية« حيث تكون �جلو�نب �لأ�سا�سية للهوية 
)�ل�سبكة �لجتماعية و�لإح�سا�ش بالذ�ت و�ل�سكن وغريها( مدونة يف �ملر�ش 
PREMs, مثل �لر�سا, مبثابة حكًما طبيعًيا متاأثًر�  �ل�  �إن  �لنف�سي )48( 
باملجموعة �ملرجعية للفرد, وبالتايل فمن �ملمكن �حل�سول على تقييمات 
�إيجابية لالأفر�د �لذين ي�ستخدمون خدمات �ل�سحة �لنف�سية ب�سبب جمموعة 
�إيجابية,  ُيقّيم ب�سورة  PREMs هذ�  �ل�  �إن �سعف  مرجعية غري منطية. 
وذلك لأن �لتوقعات �ملنخف�سة تعني �أنه ينبغي �أن تقّيم منظمات �ل�سحة 
�لنف�سية �إلى �أق�سى حد ممكن مدى �لنجاح وذلك با�ستخد�م �لنتائج بدل من 

مقايي�ش �خلربة.
ثانًيا منظور �لطبيب �لكلينيكي, وبالطبع �لرتكيز �لتقليدي يف �أنظمة 
�ل�سحة �لنف�سية )49-51(. توجد �ملقايي�ش �لتي ترتبط بالعاملني لأغلب 
�لتقييم »�ملو�سوعي«  �ملنظور  ُي�سمى هذ�  �لنتيجة, ولطاملا كان  جمالت 

) (
()

()
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متيل  �لأم��ر,  حقيقة  يف  لكن  »�لذ�تي«,  بالتقييم  �ملري�ش  تقدير  وُي�سمى 
�أن تنحاز, وذلك ب�سبب �لتدريب �لطبي مثال )52(,  �إلى  تقييمات �لعاملني 
تقييمات  ولي�ش  �ملري�ش,  تقييمات  �أن  �لدر��سات  بع�ش  �كت�سفت  وقد 
�لعاملني, �أكرث م�سد�قية )53(. �إن �حلقيقة هي �أن ِكال من منظوري �ملر�سى 
معلومات  يقدمان  وِكالهما  �لعو�مل,  من  كبري  بنطاق  متاأثرة  و�لعاملني 
لِكال  �مُلقدم  �لن�سبي  �لتو�زن  يقوم  �أن  لبد  �لنتيجة.  عن  وتكميلية  مفيدة 

�ملنظورين على �لأخالقيات �لعلمية وعلى �عتبار�ت طبية وو�قعية.
و�لأن �سندر�ش تقييم �لنتائج من منظور �ملري�ش.  

القرار 7: مواطن �سعف اأم مواطن قوة؟

كمال  من  »حالة  هي  �ل�سحة  �أن  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  �أعلنت  لقد 
من  حالة  جمرد  لي�ست  فهي  و�لجتماعية؛  و�لنف�سية  �جل�سدية  �لعافية 
غياب �ملر�ش �أو �لعجز« )54(, �إل �أن تاأ�سي�ش خدمات موجهة نحو �ل�سحة 
�أكرث مما قد  �ل�سعب  �أنه بالأمر  �أثبت  �لد�ء قد  ولي�ش خدمات موجهة نحو 
كبرية  �أغلبية  ُترّكز  بالنتائج,  يتعلق  وفيما  �لإع��الن.  هذ�  و�سوح  يقرتح 
من �ملقايي�ش �مُل�ستخدمة يف �لبحث و�ملمار�سة على �لمر��ش �لنف�سية – 
�لعر��ش  مثل  مرغوبة  �لغري  �لظو�هر  حت�ّسن  مدى  تقييم  على  تعمل  فهي 
حتقيق  اأو  ال�ضغوط  مثل  اخلطر  عوامل  وانخفا�ض  املعرفية  امل�ضكالت  اأو 
م�ستوى منا�سب من �لأد�ء, ويعمل �لقليل منها على تقييم �ل�سحة �لنف�سية, 
مثل ��ستخد�م �لقوة )55( وتطوير عو�مل وقائية مثل �ملرونة �أو �حل�سول 

على حالة �سحية �إيجابية )56(.
ُيجادل �لبع�ش بالقول �أن �ل�سحة �لنف�سية مبثابة نظام متمّيز, ويفرت�ش 
منوذج �حلالة �لتامة لل�سحة �لنف�سية �أن �ل�سحة �لنف�سية و�لأمر��ش �لنف�سية 
هوؤلء  �لنف�سيني بني  �ملر�سى  فيرت�وح   ,)57( متعامدة  �أطياف  على  يقعا 
يختربون  �لذين  ب�سبب  �لنف�سية(  �ل�سحة  تغيب  )عندما  »يتعرثون«  �لذين 
�ل�سحة  تكون  )عندما  »يكافحون«  �لذين  وهوؤلء  متو�سطة  نف�سية  �سحة 
�لنف�سية حا�رشة( بينما يعملون جتاه »�لزدهار« )ن�سبة عالية من �ل�سحة 
�لدر��سات  �أك��دت  لقد  �لنف�سية(.  �لأمر��ش  من  منخف�سة  ون�سبة  �لنف�سية 
 )n=1,234( و�ملر�هقني )n=3,032( لوبائية �لتي قامت على �لبالغني�
�أن �ل�سحة �لنف�سية و�لأمر��ش �لنف�سية بح�سب هذه �ملفاهيم يتو�جد�ن مًعا 

بني �لعامة من �لنا�ش.  
�ل�سحة  �إدر�ك  �ملمكن  من  �أن��ه  تقول  �لتي  تلك  �لبديلة  �لآر�ء  من 
�لنف�سية باأنها تقع على طيف و�حد, مع وجود �ل�سحة �لنف�سية �لإيجابية 
�لآخر, وقد مت  �لطرف  �ل�سلبية عند  �لنف�سية  �لأطر�ف, و�ل�سحة  �إحدى  عند 
�لذ�تية  �ل�سعادة  �لنهج, مثل مقيا�ش  �لتي تقوم على هذ�  تطوير �ملقايي�ش 
)59( �لذي ي�سمل بنوًد� كتلك �لتي تقول »باملقارنة مع �أغلب �أقر�ين, �أعترب 
ذ�تي...«, مع تقييم ليكريت من 1 )�أقل �سعادة( وحتى 7 )�أكرث �سعادة(. ت�سمل 
بع�ش مقايي�ش �لعافية فقط �لبنود ذي �ل�سيغ �لإيجابية, و�لتي تتالءم مع 
�لرفاهية  �لنف�سية, وت�سمل �لأمثلة �ملتاحة فهر�ش  ِكال �ملفهومني لل�سحة 
 )60( جيد«(  ومبز�ج  بالفرح  �سعرت  »لقد  )مثل   WHO-5 بال�  �خلا�ش 
 )WEMWBS( �أيدينبورج  لو�رويك  �لتابع  �لنف�سية  �لعافية  ومقيا�ش 

)مثل »كنت �أ�سعر باأين بال فائدة«( )61(.
�لنف�سية  �ل�سحة  �ستة مناذج من  بتعريف  فيالن  قام  وب�سورة عامة, 
)62(؛ ينتمي �لنموذج �لأول �إلى �لأد�ء �لفائق يف نطاق و��سع من �لأن�سطة 
�أن  ُيكن  ل  �حلياة  م�سكالت  �أن  بحيث  �لطبيعي«,  من  »�أعلى  لكونه  وذلك 
علم  هو  و�لذي  �لثاين,  �لنموذج  هدف  �أما  �ل�سيطرة.  نطاق  عن  �أبًد�  تخرج 

�لكفاءة  مثل  �لإيجابية  �خل�سائ�ش  لزيادة  �لتدخل  فهو  �لإيجابي,  �لنف�ش 
�لذ�تية. لقد قام ��ستطالع منهجي بتعريف موؤ�رش�ت �لرخاء يف حالة �لذهان 
)63(, و�لتي ُت�ستخدم يف �لوقت �حلايل لالإبالغ عن تدخل جديد يقوم على 
مبادئ علم �لنف�ش �لإيجابي )64(. �أما �لنموذج �لثالث فهو �لذكاء �لعاطفي 
�أو �لجتماعي, �أي �لقدرة على قر�ءة م�ساعر �لآخرين. �إن �لعافية �لذ�تية, �أي 
خربة �ل�سحة �لنف�سية �لإيجابية, هي �لنموذج �خلام�ش, و�آخر �لنماذج هو 

�ملرونة �لتي ترتبط بالقيمة �لتكيفية لآليات �لتعامل. 

القرار 8: الثوابت باملقابل مع الفردية

�إن �ملمار�سات �لطبيعية يف عملية تقييم �لنتائج هي ��ستخد�م مقايي�ش 
معيارية, وقد مت تاأ�سي�ش معايري نف�سية )�سيكومرتية( �أ�سا�سية لها, وقد كان 
ذلك بالأمر �ملنا�سب. لقد عمل �لكثري من �لهتمام �حلايل على تو�سيع د�ئرة 
�لرتكيز حول �لقلق �ملعتاد حيال �ملوثوقية و�ل�سالحية حتى �أ�سبح ي�سمل 
�ملعيارية  �ملقايي�ش  م�ستقبل  �أن  �إل   ,)66( �لكلينيكية  و�لأهمية  �جلدوى 
يت�سم بالثبات – فيتم تقييم ذ�ت جمال �لنتيجة لكل مري�ش. �إن ميزة هذ� 
�أو خدمة ما  ما  تاأثري تدخل  ي�سمح بوجود ت�رشيحات عن  �أنه  �لنهج هي 
على جمال معني من جمالت �لنتيجة, مثل �لعر��ش, �إل �أن �لعائق �لهام 

و�جلديد هو �أن جمال �لنتيجة قد ل يكون هاًما للمري�ش. 
لقد تعلمنا من تقارير �لأفر�د �لذين يلجوؤون �إلى �خلدمات �أن �لتعايف 
�لتح�سن يف  و�إلى جانب   .)67( لآخر  فرد  ذ�تي جًد�, وهو يختلف من  �أمر 
عملية  بدء  جتاه  �لتحّول  نقطة  تكون  �أن  ُيكن  �لأد�ء,  يف  �أو  �لعر��ش 
�لتعايف هي عمل عالقة تدعيمية مع عامل �ل�سحة �لنف�سية �لذي يتعامل 
مع �ملري�ش مبا ل ي�سعره باأنه مري�ش )68( �أو �لتغيري�ت �لغري �إكلينيكية 
�عتبار  �إلى  �لحتياج  �إلى  �لختالف  هذ�  ي�سري   .)69( �لديني  �لنمو  مثل 

�لتطّور يف �أي جمال باأنه هام ب�سورة عاملية. 
�إن و�حدة من �لتكنولوجيا �لتي ُيكن �أن ُت�ستخدم جلعل �لتقييم �سخ�سًيا 
هي مقيا�ش حتقيق �لأهد�ف )GAS( )70(, ويت�سمن هذ� �لنهج �أن يقوم 
�ملر�سى بتعريف هدف هام من �لناحية �ل�سخ�سية ليتحقق يف �مل�ستقبل 
�لنتائج, وذلك على  �لتطور عند تقدير  �لتقدم لتقييم مدى  ا خطو�ت  و�أي�سً
�ملوؤ�رش�ت  هذه  ��ستخد�م  ثم  درج��ات,  خم�سة  من  مكون  تقليدي  مقيا�ش 
لعمل  �لنتائج  توحيد  يتم  ذلك  وبعد  للنتائج,  تقدير  لعمل  �لتقدم  لتقييم 
جتميع. لقد مت ��ستخد�م تقنية GAS هذه لتعريف نتيجة قيمة يف �لتجارب 
�لع�سو�ئية �مُلحكمة وبعد ذلك تقييمها, وذلك �أول يف �لطب �لتاأهيلي )71( 
بدر��سة  منهجيان  ��ستطالعان  قام  لقد   .)72( �ل�سن  يف  �ملتقدمني  ومع 
��ستخد�م �ل� GAS هذ�, ففيما يخ�ش �ملمار�سات �لدو�ئية, كان �ل�ستنتاج 
�أن �ل� GAS يو�سح �ملوثوقية �لعالية و�ل�سالحية �ملتباينة و�ل�ستجابة 
�ملمتازة, وكان مبثابة منهجية نافعة لتقييم �لتاأثري )73(, وفيما يخ�ش 
�لتاأهيل �جل�سدي, قد مت و�سف �ل� GAS كمقيا�ش �سليم, مع �لحتياج �إلى 
�ملزيد من در��سة �ملوثوقية و�ل�سالحية )74(. لقد ز�د �لقلق حيال ح�سا�سية 
و�ل�سالحية  �لت�سنيفات  بني  و�ملوثوقية  و�ل�ستجابة  �لطفيفة  �لتغيري�ت 
مثال   ,)75( �لأح��ادي  �لُبعد  وقلة  �خلطي  غري  و�لتو�سع  و�لبنية(  )�ملكون 
�مل�ستقل,  و�لتقييم  �ملري�ش  معالج  جانب  من  �لتطور  على  �ملو�فقة  �أن 
بالأمر �لقليل )76(. وُيكننا �أن ن�سيف على �أ�سكال �لقلق هذه �أنه ُيكن �أن 
تكون �لأحمال �لإد�رية بالأمر �ل�سديد و�أن نتيجة �ل� GAS )77( ل ُيكن 

تف�سريها بطريقة بديهية. 
هناك نهج جديد يعمل على خماطبة �لبع�ش من هذه �لق�سايا, وُيدعى 
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هذ� قائمة �لنتيجة �ل�سخ�سية �لأولية )PPO(, وهو خُم�س�ش لال�ستخد�م 
من  �لعديد  على  �لقائمة  هذه  فت�ستمل  �مُلحكمة,  �لع�سو�ئية  �لتجارب  يف 
موحد  مبقيا�ش  منها  كل  مرئية(  غري  )بطريقة  ويرتبط  �لنتيجة,  جمالت 
بهدفه  �أت�سال  �لأك��رث  �لنتيجة  جمال  باختيار  �ملري�ش  يقوم  للنتيجة. 
�ملقيا�ش  باإكمال  يقوم  ذلك  وبعد  �لنف�سية,  �ل�سحة  خدمات  ��ستخد�م  يف 
�إد�رة �ملقيا�ش عند �ملتابعة, ويتم يف �لوقت �حلايل  �إعادة  �ملرتبط. ويتم 

تقييم نهج قائمة �ل� PPO كو�سيلة للتجارب )78(.  
هناك نهج �آخر لتطوير مقيا�ش موحد, حيث يتم �ختيار �لبنود بح�سب 
 INSPIRE �تف�سيل �ملري�ش, ومن �لأمثلة �ملتاحة على ذلك هو مقيا�ش �ل
www.researchintorecovery.com/ على  من  حتميله  )ُيكنك 
يتحدث عن  بند  �مُلجيب عند كل  ُي�ساأل  وفيه  �لتعايف,  لتدعيم   )inspire
�حل�سول على دعم من �لعاملني يف جمال �ل�سحة �لنف�سية عما �إذ� كان هذ� 
�لبند يحمل معنى له, و�إذ� كان �جلو�ب بالإيجاب ُي�ساأل �أن ُيقيم �لدعم �لذي 
 INSPIRE �ل�  يح�سل عليه من �لعاملني )47(. وبالتايل فُتظهر نتيجة 
ملالحظة  ��ستخد�مها  ُيكن  كمية  نتيجة  يظهر  �أنه  �إل  �مُلجيب,  تف�سيل 

�لتغيري�ت مع مرور �لوقت �أو ُيكن جتميعها مع نتائج �لآخرين. 

اخلامتة: اأيه من النتائج يهم م�ستخدمي اخلدمة؟  

بالطبع من �أهم �لأفكار �لتي مت تطويرها يف �لعقد �ل�سابق هي �أن �آر�ء 
�ملري�ش �أو م�ستخدم �خلدمة هي �لتي تهم �أكرث يف تقرير �أيه نتائج نحتاج 
�لنتائج �حلقيقية. نحن نعرف  ا يف �سنع تقارير  �أن نقوم بتقييمها و�أي�سً
مثال �أن جودة �حلياة ل ترتبط ب�سورة قريبة باحتياجات �مل�ستخدم كما 
قريبة  ب�سورة  ترتبط  بل  �لنف�سية,  �ل�سحة  خدمات  يف  �لعاملون  يقيمها 
بالحتياجات �لغري حُمققة كما يقيمها م�ستخدمو �خلدمة )79,80(, ويلي 
هذ� �لأمر يف �لأهمية �ملو�د �جلديدة �لتي تقدم تقاريًر� عن �آر�ء م�ستخدمي 
ا  �خلدمة عن �ملقايي�ش )44,81( وتطّور مقايي�ش جديدة )82(. ُيكن �أي�سً
�لتعايف )83( وُيكن  تقييم �ملقايي�ش �جلديدة ب�سورة م�ستقلة, مثل جنم 
�لإ�سافية جلعل  �إدماجها يف �ملمار�سات �لكلينيكية )85(. من �ملميز�ت 
�لنتائج �لتي قام بتقييمها م�ستخدمو �خلدمة يف �أولوية �لرتكيز, هي �أنها 
تتجنب �لق�سية �لتي قد �أف�سدت �خلدمات يف �ل�سنو�ت �لقليلة �ل�سابقة, وهي 
كيفية حتفيز �لعاملني ليقدمو� تقييمات متكررة وكاملة و�سحيحة للنتيجة 

على �أ�س�ش م�ستد�مة على �ملدى �لطويل.
يف  �ملحورية  بالق�سية  �لتنبوؤ  بتجربة  منا  حكمة  بغري  قمنا  و�إذ� 
�هتماما  �سنطرح  �لتايل,  �لعقد  مد�ر  على  �لنف�سية  �ل�سحة  نتائج  مقايي�ش 
تقييم  بح�سب  �أكرث  �خلدمة  م�ستخدمي  يهم  �لذي  �لأم��ر  بتفا�سيل  دوؤوب��ا 

م�ستخدمي �خلدمة.

�سكر خا�ض

لقد تلقى كاتب هذه �ملقالة دعًما من �ملعهد �لوطني لالأبحاث �ل�سحية 
)NIHR( ومركز �أبحاث �لطب �حليوي لل�سحة �لنف�سية يف جنوب لندن, 
بلندن.  �مللكية  و�لكلية  �لئتمانية   NHS مود�سلي  موؤ�س�سة  من  ا  و�أي�سً
�أو مركز   NIHR �ل�  �أو   NHS لل�  ولي�ش  �لُكتاب  تتبع  �مًلقدمة  �لآر�ء  �إن 

�ل�سحة. وُي�ساهم �لكاتبان بالت�ساوي يف هذ� �لعمل. 
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لقد �عرتفت �لتق�سيمات �لنف�سية بعدد من �حلالت �لتي متثل ��سطر�بات 
�ملر�سية  �ملقامرة  �سلوكيات  �لنفعالت, وقد ت�سمنت هذه  �ل�سيطرة على 
�ل�رشقة وهو�ش �حلر�ئق وهو�ش نتف  �نفجاري متقطع وهو�ش  و��سطر�ب 

�ل�سعر.
�لعاد�ت  بو�سف   1992 ع��ام  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  قامت  لقد 
لها  ولي�ش  �لأفعال  بتكر�ر  تت�سف  بكونها   )F63( �ل�سيطرة  و��سطر�بات 
ا  و�أي�سً �خلا�سة  �لفرد  �هتمامات  ت��وؤذي  وهي  و��سحة,  عقالنية  دو�ف��ع 
�هتمامات �لأفر�د �لآخرين, وترتبط هذه �لأفعال بدو�فع ل ُيكن �ل�سيطرة 
�لنف�سي  �لطب  جمعية  قامت   DSM-IV-TR �ل���  ويف   .)1( عليها 
ُتلحق  بكونها  هذه  �لنفعال  على  �ل�سيطرة  ��سطر�بات  بو�سف  �لأمريكية 
بال�سعادة  �سعور  ويليها  مقاومته,  عند  �أو  �ل�سلوك  قبل  �لتوتر  يف  بزيادة 

و�لإ�سباع �أو �لر�حة من �لتوتر )2(.
�لعقدين  يف  �ل�سطر�بات  بهذه  �لعامة  �ل�سحة  �هتمام  �أ�سبح  لقد 
�ل�سابقني, بالأمر �لو��سح, مثال قد �أ�سبحت �ملقامرة �ملر�سية و�ل�سطر�ب 
مد�ر  على  �أنت�سارها  معدلت  )تبلغ  منت�رشة  حالت  �ملتقطع  �لنفجاري 
للمر�ش  �أ�سا�سًيا  عبئًا  متثل  بكونها  ُتعرف  بالتعاقب(  و%3   %1 �حلياة 
مادية(  وم�سكالت  �لأ�رشية  و�خلالفات  بال�سحة  �ل�سديد  �لهتمام  )مثل 
)34(, بالإ�سافة �إلى ذلك, هناك �لكثري من �لكتابات �جلديدة �لتي ُتخاطب 
�لنفعالت  هذه  على  �ل�سيطرة  با�سطر�بات  �خلا�سة  �لنف�سية  �لبيولوجيا 

و�إد�رتها )7-5(. 
تقرتح بع�ش �لنماذج �حليو�نية و�ل�سور �لكلينيكية �أن هذه �حلالت 
 ,)11-8( �ملكافئة  جتهيز  يف  ب�سذوذ  وتت�سف  �سلوكي«  »�إدم��ان  متثل 
و�ل�رش�ء  �لقهرية  �ملعا�رشة  ت�سمل  �قرت�حات  تقدمي  لقد مت  لذلك,  وكنتيجة 
�لقهري و��ستخد�م قهري ل�سبكة �لأنرتنت حتت هذ� �لعنو�ن, على �أ�سا�ش �أن 
ا وعالًجا  ا متثل عبئًا كبرًي� من �ملر�ش وت�ستحق ت�سخي�سً هذه �لأفعال �أي�سً

منا�سًبا )7, 14-12(.
يقدم تطّور �ل� ICD-11 �لتابع ملنظمة �ل�سحة �لعاملية فر�سة هامة 
ا  و�أي�سً وو�سفها  �لنفعالت  على  �ل�سيطرة  ��سطر�بات  تق�سيمات  لتح�سني 
ملخاطبة �لبع�ش من �جلدل �لذي يحيط بهذه »�لأفعال �لإدمانية« �لوهمية. 
لقد �أكدت منظمة �ل�سحة �لعاملية �أن �ل� ICD-11 لبد �أن ينتبه جيًد� �إلى 

ق�سايا �ملنفعة �لكلينيكية و�لتطبيق �لعاملي و�ل�سالحية �لعلمية )15(.
لقد ُطلب من فريق عمل �ل� ICD-11 �لذي يقوم على �لو�سو��ش �لقهري 
و�ل�سطر�بات �ملتعلقة به, �أن يقومو� مبر�جعة �ملعلومات �لعلمية وغريها 
ICD- �لتي تخ�ش �ل�ستخد�م و�لفائدة �لكلينيكية وخربة ت�سخي�سات �ل�
ا  10 �ملتعلقة بالأمر, و�لتي ت�سمل ��سطر�بات �ل�سيطرة على �لنفعال, و�أي�سً

�إذ�  DSM-5 لهذه �حلالت, وذلك بالرتكيز على ما  �ل�  �أن ُير�جعو� نهج 
ا لعمل �قرت�حات لل�  كان هذ� �لنهج نافًعا ومنا�سًبا للتطبيق �لعاملي, و�أي�سً
ICD-11 مع �لتاأكيد على تطوير �ملنفعة �لكلينيكية على نطاق و��سع 

من �ملو��سع.
��سطر�بات  جمموعة  ��ستبقاء  يتم  �أن  �لعاملة  �ملجموعة  �قرتحت  لقد 
هذه  تعريف  يتم  �أن  ولبد   ,ICD-11 �ل�  يف  �لنفعالت  على  �ل�سيطرة 
�ل�سطر�بات بف�سل مقاومة �سيطرتها �أو دفعها �أو حثها للقيام بفعل يكون 
�أن  من  بالرغم  �لق�سري(,  �ملدى  على  �لأق��ل  )على  �ملري�ش  للفرد  ُمكافئ 
فاأن  وبالتايل  �لآخرين,  �أو على  �لفرد  يقع على  �لبعيد  �ملدى  �ل�رشر على 
��سطر�بات �ل�سيطرة على �لنفعال تت�سمن �ملقامرة �ملر�سية و�ل�سطر�ب 
�ل�سطر�بات  ا  و�أي�سً �حلر�ئق  وهو�ش  �ل�رشقة  وهو�ش  �ملتقطع  �لنفجاري 

�ل�سلوكية �جلن�سية.
بهذه  �ل�سلوكيات  هذه  من  للعديد  ت�سّور   ICD-10 �ل�  يف  يوجد 
ا  �أي�سً جتد  �ل�سيطرة,  و��سطر�بات  �ل�سلوكيات  قائمة  حتت  وذلك  �ل�سورة, 
هو�ش نتف �ل�سعر يف �لقائمة حتت ذ�ت �مُل�سمى, �إل �أن �ملجموعة �لعاملة 
�ملرتبطة  و�ل�سطر�بات  �لقهري  �لو�سو��ش  جمموعة  �إلى  �إز�حتها  تقرتح 
به يف �ل� ICD-11 مع �إ�سافة ��سطر�ب ق�سط �جللد )�ل�سحجة( �إلى ذ�ت 
�جلديد  بالأمر  �لقهرية فهي  �جلن�سية  �ل�سلوكيات  ��سطر�ب  �أما  �ملجموعة. 
على هذه �ملجموعة, وهي �ستحل حمل فئة �ل� ICD-10 �خلا�سة بالدو�فع 
�لوهمية مثل  �لدو�فع  �ل�سيطرة على  ��سطر�بات  تبدو  ل  �لقهرية.  �جلن�سية 
م�ساكل ��ستخد�م �لأنرتنت و�ل�رش�ء �لقهري باأن لديها بيانات كافية لتدّعم 

�أ�سمالها كحالت نف�سية م�ستقلة.
كانت  �إذ�  ما  هو  �ملجال  هذ�  يف  �لأ�سا�سية  �جلدل  حالت  �أول��ى  من 
بكونها  تت�سف  �أن  ينبغي  بها  �ملتعلقة  و�حل��الت  �ملر�سية  �ملقامرة 
�أت�سال  �أكرث  �أكرب تكون  �إدمان �سلوكي, وبالتايل تندرج حتت فئة  حالت 
توؤّيد  �لكتابات  من  �لكثري  �أن  فبينما  بالعقاقري.  �ملتعلقة  بال�سطر�بات 
فكرة �أن �لأفر�د �لذين يعانو� من مقامرة مر�سية قد غريو� من د�ئرة �لإثابة 
ا من �سذوذ يف �ملخ, مثال يبدو �أن حالة �سعف  )6(, �إل �أنه يعاين هوؤلء �أي�سً
�لذين يعانو�  �لف�ش �جلبهي تت�سابه يف حالت �ملقامرين و�لأفر�د  ق�رشة 
�سعف  يوجد  �أنه  من  وبالرغم  ذلك,  �إلى  بالإ�سافة   .)16,17( �لهو�ش  من 
�ملقامرة  �أن  �إل  �لكحوليات,  و�إدم��ان  �ملقامرة  حالت  يف  يدخل  ور�ث��ي 
ا يف عو�مل �سعف ور�ثي مع ��سطر�بات �لكتئاب  �ملر�سية تت�سارك �أي�سً
�حلادة )18(, وبالتايل فاأن ت�سنيف �ملقامرة �ملر�سية بكونها �إدمان يبدو 
بالأمر �ل�سابق لأو�نه, بالرغم من كونه نافًعا من �لناحية �لتجريبية, وذلك 
فو�ئد  �لت�سنيف  يف  �لتغيري  يحمل  ل  ذلك,  �إلى  بالإ�سافة  للدلئل,  وفًقا 
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Psychiatric classifications have traditionally recognized
a number of conditions as representing impulse control dis-
orders. These have included pathological gambling, inter-
mittent explosive disorder, kleptomania, pyromania, and
trichotillomania.

In 1992, theWorldHealthOrganization (WHO) described
habit and impulse disorders (F63) as characterized by repeat-
ed acts that have no clear rational motivation, generally harm
the person’s own interests and those of other people, and are
associatedwith impulses the person experiences as uncontrol-
lable (1). In DSM-IV-TR, the American Psychiatric Associa-
tion further characterized these impulse control disorders as
being preceded by a rise in tension before the behaviour or
when resisting the behaviour, and followed by pleasure, grati-
fication, or relief of tension (2).

In the past two decades, the public health importance of
these disorders has become increasingly apparent. For
example, pathological gambling and intermittent explosive
disorder are prevalent conditions (lifetime prevalence rates
of 1% and 3%, respectively) that are recognized to represent
a substantial burden of disease (for example, increased
health concerns, family discord, and financial problems)
(3,4). Furthermore, there is a growing literature addressing
the psychobiology and management of all of these impulse
control disorders (5-7).

Some animal models and clinical imaging studies suggest
that these conditions represent “behavioural addictions”,
characterized by abnormalities in reward processing (8-11).
As a result, proposals have been made to include compul-
sive sex, compulsive buying, and compulsive Internet use
under this rubric, on the grounds that they too represent a
large burden of disease and deserve appropriate diagnosis
and treatment (7,12-14).

The WHO’s development of the ICD-11 provides an
important opportunity to optimize the classification and
description of impulse control disorders and to address some
of the controversies surrounding these putative “behavioural
addictions”. The WHO has emphasized that ICD-11 should
pay particular attention to issues of clinical utility, global
applicability, and scientific validity (15).

The ICD-11 Working Group on Obsessive-Compulsive
and Related Disorders was asked to review the scientific
and other information about use, clinical utility, and experi-
ence with relevant ICD-10 diagnoses, including impulse
control disorders; to review the approach of the DSM-5 to
these conditions, with a focus on whether this approach
might be suitable and useful for global applications; and to
develop proposals for ICD-11, with a particular emphasis
on improving clinical utility in a broad range of settings.

The Working Group has recommended that a grouping
of impulse control disorders be retained in ICD-11. These
disorders should be defined by the repeated failure to resist
an impulse, drive, or urge to perform an act that is rewarding
to the person (at least in the short-term), despite longer-
term harm either to the individual or others. Impulse control
disorders would therefore include pathological gambling,
intermittent explosive disorder, kleptomania, and pyroma-
nia, as well as compulsive sexual behaviour disorder.

In the ICD-10, many of these behaviours are already con-
ceptualized in this manner under the grouping of habit and
impulse disorders. Trichotillomania is also listed under the
same heading, but the Working Group has recommended
it to be moved to the grouping of obsessive-compulsive
and related disorders in ICD-11, and that skin picking
(excoriation) disorder also be added to the same grouping.
Compulsive sexual behaviour disorder will be new to this
grouping, and would replace the ICD-10 category of exces-
sive sexual drive. Other putative impulse control disorders
such as problematic Internet use and compulsive buying do
not appear at this time to have enough data to support their
inclusion as independentmental health conditions.

A first key controversy in the field is whether pathological
gambling and related conditions should be characterized as
“behavioural addictions” and thereby be subsumed under a
larger category that is more closely related to substance-
related disorders. While a good deal of literature supports
the idea that individuals with pathological gambling have
altered reward circuitry (6), they also have other brain
abnormalities. For example, prefrontal cortical dysfunction
appears similar between gamblers and individuals with
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�كلينيكية و��سحة بقدر نطاق من ُنهج �لعالج, فيما عد� تلك �مُل�ستخدمة يف 
عالج �إدمان �لعقاقري, و�لتي ُيكن �أن تكون ذ�ت فائدة يف حالت �ملقامرة 

�ملر�سية )مثل �لليثيوم و�لعالج �لعر�سي( )19,20(.
�أما مو�سوع �جلدل �لثاين يف هذ� �ملجال فهو ما �إذ� كانت ��سطر�بات 
�ل�سلوكيات �جلن�سية �لقهرية ينبغي �أن ُت�ستمل يف علم ت�سنيف �لأمر��ش, 
فمن ناحية, من �لهام �أن �لتق�سيم ل يعمل على �عتبار �ل�سلوكيات �لطبيعية 
بوجود  ي�سمح  �لتق�سيم  �أن  �ملحبب  من  �لأخ��رى,  �لناحية  وعلى  مر�سية, 
�سحة  على  توؤثر  �لتي  لال�سطر�بات  منا�سبة  عالج  وو�سائل  ت�سخي�سات 
�لنفعالت,  على  �ل�سيطرة  ��سطر�بات  تعريف  وبح�سب   .)21( �لعامة 
بالإ�سافة �إلى و�سفها بكونها عدم �ملقدرة على �ل�سيطرة على �ل�سلوكيات 
بالرغم من نتائجها �ل�سلبية, تن�سح �ملجموعة �لعاملة باأ�سمال ��سطر�بات 

�ل�سلوكيات �جلن�سية �لقهرية يف هذ� �لتق�سيم.
ومو�سوع �جلدل �لثاين يف هذ� �ملجال هو ما �إذ� كان �ل�ستخد�م �ل�سيء 
�لعاملة  �ملجموعة  لحظت  لقد  م�ستقل.  ��سطر�ب  مبثابة  �لأنرتنت  ل�سبكة 
ي�سكل  قد  �لأنرتنت  �سبكة  ��ستخد�م  و�أن  �أن هذه �حلالة متغايرة �خلو��ش, 
)مثل  �لنفعالت  �ل�سيطرة على  �أ�سكال �سعف  للعديد من  تو�سيليا  نظاًما 
�أنه ينبغي  �أو م�ساهدة �لأفالم �لإباحية(. و�لأكرث �أهمية هو  �للعب �لقهري 
�ل�سلوكيات  ��سطر�بات  �ملر�سية وتعريفات  �ملقامرة  �أن تالحظ تعريفات 
�جلن�سية �لقهرية �أن تلك �ل�سلوكيات ُت�ساهد بكرثة عرب منتديات �لأنرتنت, 
ح�رشية  ب�سورة  �أو  �أكرث  تقليدية  مو��سع  �إلى  بالإ�سافة  ذلك  كان  �سو�ء 
�لأنرتنت يف  ��سطر�ب �ملقامرة عرب   DSM-5 �ل�  لقد ت�سمن   .)22,23(
قائمة »حالت حتتاج �إلى �ملزيد من �لدر��سة«, وبالرغم من �أنه �سلوك هام 
ويحتاج �إلى فهم ويحتل �أولوية يف �لعديد من �لدول )12(, �إل �أنه ل ُيعرف 
ما �إذ� كان هناك ما يكفي من �لدلئل �لعلمية يف ذلك �لوقت لتربير ��ستماله 
كا�سطر�ب. وبح�سب �ملعلومات �ملتاحة حالًيا, يبدو بالتايل �أن �أ�سماله يف 

�ل� ICD-11 بالأمر �ل�سابق لأو�نه.
�أف�سل �لطرق لتو�سيح بد�يات  �أما مو�سوع �جلدل �لر�بع فيدور حول 
�لتي  لل�سلوكيات  منا�سبة  غري  ت�سخي�سات  ُتقدم  ل  بحيث  �لعر��ش  هذه 
)مثل  قانونية  غري  بب�ساطة  �أو  �جلن�سية(  �ملعا�رشة  )مثل  طبيعية  �أنها  �إما 
بني  �لفرق  على  �لتاأكيد  على  �لعاملية  �ل�سحة  لقد عملت منظمة  �ل�رشقة(. 
�لعر��ش و�لعجز )24(, فحيث يوجد �ت�سال بني �ل�سلوكيات �لطبيعية وتلك 
�سلوك ما  �إذ� كان  ما  لتحديد  �ملرتبط مفتاًحا  �لعجز  قد ي�سبح  �ملر�سية, 
�لعامة,  �سحة  منظور  من  وهذ�  هام,  �آخر  �عتبار  وهناك  ل.  �أم  ��سطر�ًبا 
ُم�سار  هو  فكما  �ملتاح؛  بالأمر  �لفعالة  �لعالج  و�سائل  كانت  �إذ�  ما  وهو 
�ل�سيطرة  ��سطر�بات  �أ�سكال  لكل  هذه  �لعالج  و�سائل  تطورت  لقد  باأعلى, 
على �لنفعالت, وب�سفة خا�سة �ملقامرة �ملر�سية و�ل�سطر�ب �لنفجاري 

�ملتقطع )25,26(.
ICD- �هناك عدد من �لختالفات �لهامة بني �ملقرتحات �خلا�سة بال
ياأتي جزًء� من هذ� �لأمر من تاأكيد   .DSM-5 �ل�  �مُلتبع يف  و�لنهج   11
من  و��سع  نطاق  على  �لكلينيكية  �ملنفعة  على  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة 
 DSM-5 �ملو��سع, فتق�سيم ��سطر�بات �ل�سيطرة على �لنفعالت يف �ل�
�إدمان  يحمل  �لذي  �لتق�سيم  �إلى  �ملر�سية  �ملقامرة  �إز�حة  تفككت, ومت  قد 
�لعقاقري. وبالرغم من �أن �لدلئل قد ت�سري �إلى �أن �ملقامرة �ملر�سية تت�سابه 
�ملتاحة  �ملعلومات  تعمل  �لنو�حي,  من  �لعديد  يف  �لعقاقري  �إدم��ان  مع 
ا على تدعيم عالقتها با�سطر�بات �ل�سيطرة على �لنفعالت �لأخرى,  �أي�سً
مثل هو�ش �ل�رشقة و�ل�سطر�ب �لنفجاري �ملتقطع و�ل�سلوكيات �جلن�سية 

�لقهرية )14(.

يعمل �لتماثل �لكلينيكي بني هذه �ل�سطر�بات )حيث �أن كل من هذه 
�ل�سعور  �إلى  �لبد�ية, وتوؤدي  �ل�سلوكيات بها عن�رش �لإثابة, على �لأقل يف 
بفقد�ن �ل�سيطرة و�أن �لفرد يقدم تقارير� بوجود رغبة و�إحلاح قوي, و�أنه ل 
ُيوؤخذ �أيه عقاقري و�أنه ل يوجد دلئل �أو عالمات خارجية تنم عن �لثمل( على 

تدعيم �أكرث لتق�سيماتها �لفريدة كا�سطر�بات �ل�سيطرة على �لنفعالت.
من �لختالفات �لأخرى بني �ملقرتحات �خلا�سة بال� ICD-11 و�ل� 
جانب  من  �مُلقدم  �ملقرتح  رف�ش  قد   DSM-5 �ل�  �أن  هي   ,DSM-5
الرغبة  »فرط  باأ�ضمال  واجلن�ضية  النوعية  الهوية  ا�ضطرابات  عمل  فريق 
�لقرت�ح هو �ملرجع �ملعياري  �أ�سباب رف�ش هذ�  �أحد  لقد كان  �جلن�سية«. 
�ل�سمني »للكم �ملنا�سب من �ملعا�رشة« �لتابع له. تعتقد �ملجموعة �لعاملة 
باأنها  �لقهرية  �جلن�سية  �ل�سطر�بات  �عتبار  �أن   ICD-11 لل�  �لتابعة 
ا بف�سل يف مقاومة �لنفعالت  تتعلق با�سطر�بات �أخرى تت�سف هي �أي�سً
�أكرث  �لطويل,  �ملدى  على  يقع  �لذي  �ل�رشر  من  بالرغم  و�حلث  و�لدو�فع 
وتعريف  �لعر��ش  تعريف  حيث  من   – �لكلينيكية  �لناحية  من  �أهمية 
باإحالل  �لعاملة  �ملجموعة  �قرتحت  فقد  وبالتايل  �لعالج,  ��سرت�تيجيات 
مفاهيم �ل� ICD-10 اخلا�ضة بفرط الدافع اجلن�ضي مبفهوم ي�ضع تاأكيًدا 
��سطر�بات  تق�سيم  �إلى  �حلالة  �إز�حة هذه  ذلك  �ل�سلوكيات وبعد  �أكرب على 
�أن  حقيقة  على  �لأويل  �لرتكيز  و�سع  من  بدل  �لنفعالت  على  �ل�سيطرة 

�ل�سلوك �ملعني جن�سي بطبيعته.
و��سع  نطاق  بني  �لعامل  م�ستوى  على   ICD-11 �ل�  ��ستخد�م  �سيتم 
�لعاملني  �لعناية �لولية, وغالًبا من جانب  من �ملتخ�س�سني ويف مر�كز 
تاأكيًد� متنامًيا على  �لغري متخ�س�سني. لقد كان هناك  �ل�سحة  يف جمال 
ت�سجيع �لفح�ش بحًثا عن ��سطر�بات ��ستخد�م �لعقاقري يف هذه �ملو��سع, 
وو�حدة من مميز�ت تو�سيع فئة تعاطي �لعقاقري لت�سمل �لإدمان �ل�سلوكي 
و�لتي  لنطاق من �حلالت,  �لعالج  وُنهج  �مُل�سابهة  �لتقييمات  ت�سجيع  هو 
�أنها غالًبا  �إل  �أنها ت�سكل م�سكلة �سحية كبرية,  �أخذها جمتمعة, جند  عند 
�لعناية  �أنظمة  جانب  من  ا  و�أي�سً �ملمار�سني  جانب  من  مهملة  تكون  ما 
�ل�سحية. لكن ويف ذ�ت �لوقت, لزلنا جنهل �لكثري عن �لبيولوجيا �لنف�سية 
لهذه �حلالت و�أف�سل طرق �إد�رتها, وقد مت و�سف �لبع�ش منها يف �سياقات 
�لطبيعية  و�حلالت  �ل�سطر�بات  بني  �حلدود  لتز�ل  لكن  �لغربي,  �لعامل 

بالأمر �مُلتنازع عليه.
وبالتايل وبح�سب �لدلئل �حلالية تو�سي �ملجموعة �لعاملة �أن نعمل 
فئة ل�سطر�بات �ل�سيطرة على �لنفعالت, و�أن ت�ستمل هذه على �ملقامرة 
�لقهري  �جلن�ش  و��سطر�بات  �حلر�ئق  وهو�ش  �ل�رشقة  وهو�ش  �ملر�سية 
و�ل�سطر�ب �لنفجاري �ملتقطع. يختلف هذ� �لنهج عن �ل� DSM-5 �لذي 
يعمل على تق�سيم هذه �ل�سطر�بات عرب فئات �لت�سخي�ش, �أما �قرت�حات �ل� 
على هذه كلها مًعا, بحيث يتمكن �لأطباء  باحلفاظ  فتو�سي   ICD-11
بكثري  �أب�سط  �لنهج  هذ�  �أن  نوؤمن  نحن  جميعها.  فح�ش  من  �لكلينيكيون 
ا  �أي�سً وهو  ي�ستخدموه,  �أن  �لكلينيكيني  �لأطباء  على  �ل�سهل  و�سيكون من 
ذ�ت  �ملو��سع  يف  مالئمة  �أكرث  و�سيكون  �ل�سابق  بالتق�سيم  �أت�سال  �أكرث 

 .DSM-5 �ملو�رد �لب�سيطة �أكرث من نهج �ل�
للمر�جعة  وذلك  للعامة   ICD-11 �ل�  مقرتحات  كل  �إتاحة  �سيتم 
وتوؤهل  �لبد�ية  نقطة  جمرد  �لتو�سيات  هذه  فتمثل  وبالتايل  و�لتعليق, 
هذه  تق�سيم  ملخاطبة  �لطرق  �أف�سل  عن  عاملي  تبادل  لوجود  �ل�ساحة 
�سيتم  ذلك,  �إلى  بالإ�سافة  �لكلينيكية.  فائدتها  تطوير  بهدف  �ل�سلوكيات 
�ختبار مقرتحات �ل� ICD-11 ميد�نًيا, وذلك با�ستخد�م نهجني �أ�سا�سيني, 
�لكلينيكية  �ملو��سع  ونهج  �لأنرتنت  �سبكة  على  يقوم  �لذي  �لنهج  وهما 
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)يقوم على �ملو��سع �لكلينيكية(.
�لنرتنت  �سبكة  على  تقوم  �لتي  �مليد�نية  �لدر��سات  حتقيق  �سيتم 
ب�سورة �أولية عن طريق �سبكة �ملمار�سات �لكلينيكية �لعاملية, وهي �سبكة 
تتكون يف �لوقت �حلايل من حو�يل 10٫000 طبيًبا يعمل يف جمال �ل�سحة 
)www. �لعامل  حول  دولة   100 من  �أكرث  يف  �لأولية  و�لعناية  �لنف�سية 
تقوم  �لتي  �لدر��سات  حتقيق  �سيتم   .globalclinicalpractice.net(
على �ملمار�سات �لكلينيكية عن طريق �سبكة �لدر��سات �لتعاونية للدر��سات 
�مليد�نية �لدولية, وهي �لتي مت تعيينها بو��سطة منظمة �ل�سحة �لعاملية. 
�مليد�نية  �لدر��سات  توقيت  ا  و�أي�سً �لتعليق  وو�سائل  �ملر�جعة  توقيت  �إن 
�إلى  ICD-11 قبل ت�سليمها  �ل�  �إدماج نتائجها يف  �ستكون بحيث ُيكن 

�جتماع �ل�سحة �لعاملية للح�سول على مو�فقة.

�سكر خا�ض
 

تق�سيم  يف  �لعاملة  �ملجموعة  �أع�ساء  هم  �ملقالة  ه��ذه  ُكتاب  �إن 
�لو�سو��ش �لقهري و�ل�سطر�بات �ملتعلقة �خلا�سة بال� ICD-11 �لتابعة 
�ملجموعة  �إل��ى  تقاريًر�  يقدمون  �لذين  وهم  �لعاملية,  �ل�سحة  ملنظمة 
�ل�ست�سارية �لدولية �لتابعة ملنظمة �ل�سحة �لعاملية ملر�جعة �ل�سطر�بات 
ICD-10, لكن �لآر�ء �مُلقدمة يف هذه  �لنف�سية و�ل�سلوكية �خلا�سة بال� 
�لر�سمية للمجموعة  �أو �ملو��سع  �ل�سيا�سات  �لُكتاب ول متثل  �ملقالة تتبع 
�ل�ست�سارية �لدولية �أو ملنظمة �ل�سحة �لعاملية, �إل �إذ� مت �لإ�سارة �إلى ذلك 
ب�سورة ر�سمية. يتقدم �لُكتاب بجزيل �ل�سكر �إلى رييد لتوجيهاته للمجموعة 

�لعاملة ولإ�سهاماته يف هذه �ملقالة.
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�لعامل  حول  نف�ًسا  مليون  عن  يزيد  ما  �لنتحارية  �ل�سلوكيات  تلتهم 
من  �أكرث  مميتة  �لغري  �لنتحارية  �ل�سلوكيات  �سيوعية  �أن  وُيقدر  عام  كل 
�لذين  �لأف��ر�د  لكت�ساف  طرق  �إجاد  فاأن  وبالتايل   ,)1( مرة   50 �إلى   25
�أن  �إل  �لنف�سية,  لل�سحة  �أ�سا�سي  هدف  مبثابة  هو  �لنتحار  خطر  يف  هم 
�لباحثني و�لأطباء �لكلينيكيني على حدى يو�جهون �أزمة يف �ل�سعي نحو 
تقليل معدلت �لنتحار با�ستخد�م ��سرت�تيجيات �لوقاية �لأولية و�لثانوية 
و�لثلثية, و�أن موؤ�رش�تنا بب�ساطة ل تعمل بكفوؤ, وب�سفة خا�سة يف تعريف 

�خلطر على �ملدى �لقريب.
�لكيفية  هو  للموؤ�رش�ت  �ل�سعيف  �لأد�ء  يف  �مُلحتملة  �لإ�سهامات  من 
�لتي ُتعرف بها يف �ل�سجالت �لطبية. لقد قمنا باقرت�ح عالج لعو�مل �خلطر 
يف  و�ملتمثلة  �لنتحار  وح��و�دث  �لنتحار  حماولت  من  لِكال  �لأ�سا�سية 
وجود تاريخ طبي �سابق به �سلوكيات �نتحار. �سيعمل تعريف ��سطر�بات 
فئة  وتقدمي   )2( منف�سل  ت�سخي�ش  باعتبارها  �لنتحارية  �ل�سلوكيات 
خُمططة بدقة, �سيعمل على جلب �ل�سلوكيات �لنتحارية على خط و�حد مع 
�لنف�سي,  للطب  �لعاملية  �جلمعية  جانب  من  تاأ�سي�سها  مت  �لتي  �ملعلومات 
ثقافات  لعدة  و�ساملة  م�سرتكة  ولغة  م�سطلحات  تطوير  على  يعمل  مما 
�سيوؤدي  �لأمر  هذ�  �أن  هو  �أهمية  �لأكرث  �لأمور  من  �لنف�سية.  لال�سطر�بات 
�إلى طرق لتعريف �ل�سلوكيات �لنتحارية لدى �ملر�سى, مع توثيق مميز يف 
�لثانوية  �لوقاية  ��سرت�تيجيات  �إلى  �لباب  �سيفتح  وهذ�  �لطبية,  �ل�سجالت 

و�لثلثية. 

ا  ت�سخي�سً االنتحارية  ال�سلوكيات  تكون  اأن  ينبغي  ملــاذا 
منف�سل؟

بالرغم من �أنه غالًبا ما حتدث �ل�سلوكيات �لنتحارية يف �إطار �حلالت 
�لنف�سية, �إل �أنه لي�ش هذ� دو�م �حلال, مثال �إن 10% من �لأفر�د �لذين يوتون 
نف�سية,  با�سطر�بات  ت�سخي�سهم  يتم  مل  �ملتحدة  �لوليات  يف  منتحرين 
ويف �ل�سني ترتفع �لتقدير�ت �إلى 37% )3(, وعلى �لناحية �لأخرى, وحتى 
�ل�سلوكيات  �لتي ترتبط بن�سب خطر عالية ملمار�سة  �لنف�سية  بني �حلالت 
�لنتحارية, ل يار�سها �أغلب �لأفر�د, مثال قد �أظهرت �لدر��سات �لتي قامت 
�لذين يتو�فقون مع  �أن 29% فقط من بني هوؤلء  �لنا�ش,  �لعامة من  على 
معايري �ل�سطر�ب �لثنائي �لقطب, يقدمون تقاريًر� بوجود تاريخ مر�سي 
به �لكثري من حماولت �لنتحار )4(, ويعني هذ� �أن �لغالبية �لعظمى من 
�لنا�ش ل متار�ش هذه �ل�سلوكيات, وبالتايل فال تبدو �ل�سلوكيات �لنتحارية 

باأنها ُبعد حقيقي لأية ��سطر�ب نف�سي هام.
�لذي يتنا�سب  �ل�سلوكيات �لنتحارية حالة مر�سية بالأمر  �إن �عتبار 
�أنه  ُيظهر  و�لذي  به  �لأوبئة �خلا�ش  ُيعرف عن علم  وين�سجم جيًد� مع ما 

يتز�من مع جمموعة كبرية من �حلالت �لنف�سية, لكن ومبا يتناق�ش مبا�رشة 
مع هذه �ملالحظة, ي�سمل �لتق�سيم خا�ستنا �أفكار �نتحار وحماولت �نتحار 
كاأعر��ش �إما نوبات �كتئاب �سديدة �أو ��سطر�ب �ل�سخ�سية �حلدية, ويعني 
حالت  يف  حمورًيا  �هتماما  لي�ست  �لنتحارية  �ل�سلوكيات  �أن  �لأمر  هذ� 
بعد  ما  كرب  ��سطر�بات  �أو  �لكحوليات  تعاطي  و��سطر�بات  �لف�سام  
�ل�سدمة, �إل �أن كل هذه �ل�سطر�بات ترتبط بن�سبة خطر كبرية ملحاولت 

�لنتحار �أو �لوفاة.

منف�سلة  ت�سخي�سات  بكونها  االنتحارية  ال�سلوكيات  تعريف 
املمار�سات  يف  اندماجا  اأكرث  تعريفها  ُنهج  يجعل  اأن  ُيكن 

االكلينيكية

تبد�أ فحو�سات �ملري�ش بالتاأّكد من �مل�سكلة �لظاهرة, ومن هنا يعمل 
��ستطالًعا  ويعمل  �حلالية  �لت�سخي�سات  جت�سيد  على  �لإكلينيكي  �لطبيب 
ثم  ظاهرة,  �لإ�سافية  �ملر�سية  �حلالت  كانت  �إذ�  ما  لتحديد  لالأعر��ش 
ويف  �حلالية.  �لنف�سية  �حلالة  على  ترّكز  �لنف�سية  للحالة  ا  فح�سً ُيجري 
�حلدية  �ل�سخ�سية  ��سطر�ب  �أو  �كتئاب  وجود  على  دليل  �أيه  غياب  حال 
�أثناء  �نتحار  �سلوكيات  �أو  �أفكار  وجود  عن  تقريًر�  يقدم  ل  �ملري�ش  و�أن 
�لطبيب  ييل  لأن  طبيعًيا  جمال  هناك  يكون  فلن  �لنف�سية,  �لفحو�سات 

�لإكلينيكي لتعريف �ل�سلوكيات �لنتحارية �ل�سابقة.
و�سًعا  ُتعد  �لوقت,  مع  وتقل  تزد�د  �لنتحارية  �لأفكار  �أن  حقيقة  �إن 
حمفوًفا باملخاطر بحيث ُيكن �أن ُتفقد �ملعلومات �لأ�سا�سية. بالإ�سافة �إلى 
ذلك, وحتى يف حالت تعريف حماولت �لنتحار �ل�سابقة, غالًبا ما ُتفقد 
�لبيانات �خلا�سة بخطر �لنتحار, وذلك �أثناء �لتبادلت وهي لي�ست بالأمر 
�ملت�سمن يف ملخ�سات �خلروج من �مل�ست�سفى )5(. قد تتمكن �مل�ست�سفيات 
�لعياد�ت ذ�ت و�سائل توثيق قوية خلطر �لنتحار, من ت�سكيل �سجالت  �أو 
طبية, بحيث تكون هذه �لبيانات م�سجلة على نحو م�ستمر, لكن يف �لبيئات 

�لأقل هيكلة, غالًبا ما يكون خطر عدم �لتعريف بالأمر �لو��سح.

ال�سلوكيات االنتحارية تتوافق مع معايري ال�سلحية واملوثوقية 
ا احلاالت النف�سية االأخرى وكذلك اأي�سً

معايري  مع  تتو�فق  �لنتحارية  �ل�سلوكيات  �أن  لالهتمام  �ملثري  من 
 ,)6(  1970 عام  وجوزيه  روبينز  و�سعها  �لتي  �لت�سخي�سية  �ل�سالحية 
وهي مو�سوفة ب�سورة جيدة جًد� من �لناحية �لإكلينيكية وترتبط بعالمات 
مت  و�لتي  �ل�سارمة  �ملتباينة  �لت�سخي�سات  مع  باملرونة  تت�سف  حيوية 
�سابقة  ت�سخي�سات  ذي  �لأف��ر�د  لدى  عالية  مبعدلت  حتدث  باأنها  �لتاأكد 
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Suicidal behavior takes over a million lives worldwide
every year. Non-fatal suicidal behavior is estimated to be 25
to 50 times more common (1). Finding ways to identify
those at risk is a key public health goal, but researchers and
clinicians alike have been stumped in the quest to decrease
suicide rates using primary, secondary and tertiary preven-
tion strategies. Our predictors simply do not work well,
especially in identifying short-term risk.

One potential contributor to the poor performance of
predictors may relate to how well they are identified and
tracked in medical records. We have proposed a remedy for
an essential risk factor for both suicide attempt and suicide:
a prior history of suicidal behavior. Defining suicidal behav-
ior disorder as a separate diagnosis (2) and providing clearly
delineated criteria would bring suicidal behavior in line
with parameters established by the WPA, promoting com-
mon, cross-national nomenclature and language for psychi-
atric disorders. Importantly, it would lead to methods to
identify suicidal behavior in individual patients, with promi-
nent documentation in medical records, key to secondary
and tertiary prevention strategies.

WHY SHOULD SUICIDAL BEHAVIOR BE A SEPARATE
DIAGNOSIS?

Although suicidal behavior often occurs in the context of
psychiatric conditions, this is not invariably the case. For
example, in the US, about 10% of people who die by suicide
have no identifiable mental disorder. In China, estimates
rise to 37% (3). On the other hand, even among the psychi-
atric conditions associated with high risk for suicidal behav-
ior, most patients do not engage in it. For example, studies
of the general population reveal that, among those who
meet criteria for bipolar disorder, 29% report a lifetime his-
tory of suicide attempt (4). This means that the vast majority
does not have such behavior. Thus, suicidal behavior does
not appear to be an intrinsic dimension of any particular
psychiatric disorder.

Considering suicidal behavior a comorbid condition is
more apt and comports well with what is known about its
epidemiology, which shows that it co-occurs with a vast
array of psychiatric conditions. However, in direct contrast

to this observation, our current nosology includes suicidal
ideation and suicide attempts as a symptom of either major
depressive episodes or borderline personality disorder. This
implies that suicidal behavior is not as central a concern in
schizophrenia, alcohol use disorder or post-traumatic stress
disorder. Yet all of these disorders are associatedwith signif-
icant risk for suicide attempt or death.

Defining suicidal behavior as a separate diagnosis can
make approaches to its identification better integrated
into clinical practice

Patient examinations start with an ascertainment of the
presenting problem. From there, the clinician fleshes out
the current diagnosis, conducts an overview of symptoms to
determine whether additional comorbid conditions are pre-
sent, and undertakes a mental status examination focused
on the current mental state. If there is no evidence for
depression or borderline personality disorder and the patient
does not report suicidal ideation or behavior during the
mental status examination, there is no natural place for the
clinician to be primed to identify past suicidal behavior.

The fact that suicidal ideation waxes and wanes over
time sets up a perilous situation in which key information
may be missed. Moreover, even in cases when the past sui-
cide attempt is identified, data about suicide risk is often
lost during hand-offs and is not included in discharge sum-
maries (5). Hospitals or clinics with robust methods for
documentation of suicide risk may be able to structure
medical records so that this data is always recorded, but in
less structured environments, the risk of non-identification
is significant.

Suicidal behavior meets validity and reliability criteria as
well as other psychiatric conditions

Interestingly, suicidal behavior meets the criteria for diag-
nostic validity set forth by Robins and Guze in 1970 (6). It is
clinically well-described, associated with biological markers,
amenable to a strict differential diagnosis, confirmed in
follow-up studies to occur at higher rates in those with a past
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لقد  �ملتابعة.  على  قامت  �لتي  �لدر��سات  يف  وذلك  عائلية,  وت�سخي�سات 
�لتي  �لت�سخي�سات  �قرت�ح على ورقة بي�ساء يقدم تعريفات خ�سائ�ش  مت 
�سيتم �أ�سمالها يف �ل� DSM-5, �أن �لت�سخي�سات �مُلقرتحة لبد �أن تكون 
ترتبط  و2-  ما؛  فرد  مع  حتدث  مناذج  �أو  نف�سية  �أو  �سلوكية  �عر��ش   -1
�لت�سخي�سية )مثل  �لناحية  اكلينيكي و3- �ساحلة من  اأو �ضعف  ب�ضغوط 
�كلينيكيًا  نافعة  و4-  �لعالج(  �إلى  وت�ستجيب  تكهنية  �أهمية  حتمل  �أنها 
نف�سًيا  توتًر�  تعك�ش  و5-  و�لعالج(  �لتقييم  تعزيز  على  تعمل  �أنها  )مثل 
�إجابات  �لت�سخي�سات جمرد  تكون  �أن  ينبغي  �أنه ل  �إل  بيولوجًيا �سمنًيا, 
مقبولة من �لناحية �لثقافية �أو تعك�ش فقط �لدلئل �لجتماعية �أو تتعار�ش 
�لتي  �لتقييمات  من  �أنو�ع  ثالثة  هناك  ذلك,  �إلى  بالإ�سافة  �ملجتمع.  مع 
�لتقييمات  و  �ل�سابقة  �لتقييمات  )7(, وهي  �ل�ساحة  على  تظهر  �أن  حتتاج 
مع  �لنتحارية  �ل�سلوكيات  وتتو�فق  بها,  �مُلتكهن  �لتقييمات  و  �ملتز�منة 

كل هذه �ملعايري. 
�أكرث  من  نف�سية  حالة  وج��ود  بالطبع  �ل�سابقة,  �لتقييمات  وبح�سب 
�لعو�مل �مُلتعارف عليها �لتي توؤدي �إلى �سلوكيات �لنتحار, �إل �أن عو�مل 
�ملادية  و�لأزم��ات  �لزو�جية  و�ل�سطر�بات  �لبطالة  مثل  �لبيئية  �خلطر 
�ل�سلوكيات  ُتعرف  و�لأ�رشية,  �لتو�أمية  �لدر��سات  وبح�سب  باخلطر.  تت�سل 
�حلالة  �نتقال  عن  م�ستقلة  ب�سورة  �لأ���رش  يف  جتتمع  باأنها  �لنتحارية 
هناك  بالذكر,  و�جلدير   .)8( �لنف�سية  �ل�سطر�بات  من  �أو غريها  �ملز�جية 
ا �ختالفات معروفة جيًد� بني معدلت �لنتحار وحماولت �لنتحار,  �أي�سً
ا  وذلك بح�سب �لعو�مل �لديغر�فية �لجتماعية )�لنوع و�لفئة �لعمرية( و�أي�سً
�لفئات  فاأن  وبالتايل  و�لعقيدة(,  �لأم  و�لدولة  )�لأخالق  �لثقافية  �لعو�مل 

�لأربعة �لُكربى للتقييمات �ل�سابقة موجودة يف �ل�سلوك �لنتحاري.
�أما بح�سب �لتقييمات �ملتز�منة, فهناك �لكثري و�لكثري من �لدلئل على 
وجود �لظو�هر �مل�ساحبة �لتي ل ترتبط مبعايري �لت�سخي�ش, بل ت�سري �إلى 
جمالت  من  مظاهر  �ملتاحة  �لأمثلة  ت�سمل  �لنتحارية,  �ل�سلوكيات  خطر 
)�لياأ�ش  وعاطفية  �ملعرفية(  و�ل�سالبة  �مل�ساكل  حل  )�سعوبات  معرفية 
و�لندفاع(  )�لعدو�نية  �ملز�جية  و�حلالة  �لكتئابي(  و�مل��ز�ج  و�لإث��ارة 
�لرنج�سية  و�ل�سخ�سية  �حلدية  �ل�سخ�سية  ��سطر�بات   ( و�ل�سخ�سية 
ا �لعديد من �لعالمات �حليوية  و�ل�سخ�سية �مُلعادية للمجتمع(. هناك �أي�سً
�لتي ترتبط باخلطر, مثل �لق�سور �لوظيفي لهرمون �ل�سريوتونني يف �جلهاز 
و�لغدة  �لنخامية  �لغدة  �ل�سلبي ملحور  �لرجتاع  ا  و�أي�سً �ملركزي  �لع�سبي 
ا لدى هوؤلء  �لقظرية �لتي ُتالحظ ب�سفة م�ستمرة يف ِكال �ملحاولت و�أي�سً
�لنتحاري  �ل�سلوك  �أن  هو  لالهتمام  �ملثري  من  منتحرين.  يوتو�  �لذين 
مر�سي, وذلك من جانب �لعديد من �لت�سخي�سات �لتي ترت�وح من �لف�سام 
و��سطر�بات تعاطي �لكحوليات وحتى �ل�سطر�بات �ملز�جية, �إل �أنه يبدو 
�أن �ل�سطر�بات �لأخرى مثل �لفئة A وC من ��سطر�بات �ل�سخ�سية حتمل 

خطًر� �أقل. 
منها  و�ح��دة  وتتو�فق  �لتكهنية,  �لتقييمات  من  فئات  ثالثة  هناك 
ب�سهولة مع �ل�سلوك �لنتحاري, وهو �لثبات �لت�سخي�سي. وبالطبع من �أكرث 
�مُل�ستقبلية هي وجود  لل�سلوكيات �لنتحارية  �لتقييمات �ملوثقة و�سوًحا 
تاريخ مر�سي به حماولت �نتحار, �إل �أن م�سار �ملر�ش – مثل �لعديد من 
�لأفر�د  من  �لبع�ش  يقوم  فقد  كبرية,  ب�سورة  – يختلف  �لنف�سية  �حلالت 
يف  �آخ��رون  ي�ستمر  قد  بينما  حياتهم,  مد�ر  على  و�حدة  �نتحار  مبحاولة 
�ل�ستجابة  �أن  ما  وبقدر  منتحرين.  وقد يوتو�  بل  �أكرث,  جتربة حماولت 
�ل�سلوكيات �لنتحارية تت�سابه مع حالت  �أن  للعالج بالأمر �ملعني, جتد 
�لكلوز�بني  مثل  منفعة,  ذ�ت  �لعالج  و�سائل  من  �لعديد  تكون  �أخرى حيث 

لعالج �ل�سلوكيات �لنتحارية يف حالة �لف�سام �أو �لعالج �ملعريف, �إل �أنه 
ل ي�ستجيب له كل �ملر�سى.

لقد كان عامال �أ�سا�سًيا �آخر لتحديد �آهلية ��سطر�ب ما لأن يتم ��ستماله 
يقوم  �لتعريف.  وموثوقية  �سالحية  مدى  على  دليال   DSM-5 �ل�  يف 
على   DSM-5 �ل�  من  �لثالث  �لق�سم  يف  �لنتحارية  �ل�سلوكيات  تعريف 
ذلك �لتعريف �مُلقّدم من جانب �أو كارول و�آخرون عام 1996 )9(, و�لذي 
�سدق عليه �ملعهد �لطبي عام 2002, ويتو�فق مع مر�كز تعريف مكافحة 
ا مر�كز تعريف �إد�رة �لغذية و�لعقاقري بالوليات �ملتحدة,  �ملر�ش و�أي�سً
ويقوم ِكال منهما على خو�رزمية تق�سيمات كولومبيا ملحاولت �لنتحار 
10(. لقد قامت �لعديد من �لبيانات من عدد من �مل�سادر 
بتوثيق �أن هذ� �لتعريف جدير بالثقة, مثال ُتظهر �لبيانات �لتي مت جتميعها 
من جانب منوذج �لتاريخ �لنتحاري �خلا�ش بكولومبيا معامل �لثبات بني 
�سدة  تقدير  مقيا�ش  �لتعريف من جانب  ذ�ت  وُي�ستخدم  �لتقييمات 0٫97, 
�سالحية  ذ�ت  هو  و�لذي   )11
ممتازة عند مقارنته بالقر�ر�ت �لتي قدمها جمل�ش تقييم �خلرب�ء )> %95 

ح�سا�سية و> 95% خ�سو�سية ملحاولت �لنتحار(.

املحدوديات

�لنتحارية  �ل�سلوكيات  كون  على  �لعرت��سات  من  �لعديد  ظهر  لقد 
من  عر�ش  �لنتحارية  �ل�سلوكيات  �أن  حيال  �لناقدون  فيقلق  ا؛  ت�سخي�سً
�حلر�ئق  وهو�ش  �لبول  �سل�ش  مثل  �لأخرى  �لت�سخي�سات  �أن  �إل  �لعر��ش, 
ا يف �ل� DSM-5, بالرغم من �أنهم �أقل تعقيًد� من �سلوكيات  مت�سمنة �أي�سً
من  �لعديد  �لنتحارية  �ل�سلوكيات  لدى  خا�سة  وب�سفة  لكن  �لنتحار, 
�لأبعاد �لتي تقوم على درجة �لرغبة يف �ملوت وم�ستوى �لتفا�سيل �ملوظفة 

يف �لتخطيط �أو مدى عنف �لو�سيلة. 
�لنتحارية  �ل�سلوكيات  �عتبار  �أن  هي  �لأخ���رى  �لنقد  ح��الت  من 
كت�سخي�ش قد يوؤدي �إلى جعل بع�ش �ل�سلوكيات مثل �لقتل »حالة طبية«, �إل 
�أنه وبينما �أن �لأغلبية �لكربى من حالت �لنتحار ترتبط بحالت نف�سية, 
ا )12(, وما هو �أكرث  �إل �أن 34% من حالت �لقتل ترتبط بحالت نف�سية �أي�سً
من ذلك, �إن �ل�سلوكيات �لنتحارية حمور تركيز �لأطباء �لنف�سيني وغريهم 
من �لأطباء �لكلينيكيني يف �ملجال �لطبي, وبالطبع ُيكن �أن تكون حالت 
�لذهان  حالت  يف  مثل  نف�سية,  مر�سية  حالة  عن  تعبرًي�  و�لتعدي  �لقتل 

)12(, �إل �أن هذ� هو �حلال يف عدد �سغري من �حلالت. 
�ل�  يف  �لنتحارية  �ل�سلوكيات  �إ�سمال  �أن  حيال  قلق  ظهر  لقد  �أخ��رًي�, 
كان  قد  لكن  �لنف�سيني,  �لأطباء  موثوقية  زيادة  على  يعمل   DSM-5
– عامال رئي�سًيا  �لوليات �ملتحدة  �لأقل يف  – على  �نتحار �ملر�سى  �أمر 
زيادة  من  وبدل  عقود.  لعدة  �لنف�سيني  �لأطباء  �سد  �مُلقدمة  �ل�سكاوي  يف 
�ملوثوقية, قد يعمل �عتبار �ل�سلوكيات �لنتحارية باأنها ��سطر�بات معينة, 
على زيادة قدر�تنا على �لتو��سل �أثناء �أعمال �لتحويل و�حلفاظ على وجود 

�لرتكيز عليه كاهتمام �إكلينيكي كبري.  
ومن �لناحية �لناقدة, قد يعمل �أ�سماله على تعزيز �لأبحاث �لتي تقوم 
على �ل�سجالت �لطبية و�لتاأمينات �لُكربى �أو قو�عد �لبيانات �لوطنية و�لتي 
�لتي  �لأ�سا�سيني  �لعامة  قاعدة  يوجد  �لقليلة حيث  �ملو�رد  من  بع�ش  هي 
ا للك�سف  تولد مبا يكفى حماولت �لنتحار, و�لتي متكننا من تقدمي فر�سً

عن موؤ�رش�ت جديدة للخطر.

C-CASA ( )

C-SSRS  ) ( لكولومبيا  �لتابع  �لنتحار 
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و  R01 MH48514 �ملنح  جانب  من  �ملقالة  هذه  تدعيم  مت  لقد 
�لنف�سية  لل�سحة  �لوطني  �ملعهد  من  �مُلقدمة   P50 MH090964

بالوليات �ملتحدة �لأمريكية.
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يخدم  ي�سبح  حتى  �لب�رشي  �مل��خ  يتطور 
ويتفكر ويتفاعل مع �لخرين, ونحن نتلقى �لكثري 
و�لكثري من �لتدريبات لهذه �لعمليات, وذلك بدًء� 
من مر�حل مبكرة جًد� يف �حلياة )1,2(, وبالتايل 
فمن �ل�سهل �ل�ستخفاف بتعّقد مكونات �لعمليات 

�لتي تكمن ور�ء �حلياة �لجتماعية.
وكما قد �أ�سار دونبار )3(, �إن �سعوبة �أيجاد 
طرق �أف�سل للح�سول على طعام وجتنب �ملخاطر 
باملقارنة  �لتافه  بالأمر  �لأر�ش,  يف  و�لتجو�ل 
عنا�رش  ت�سمل  �لجتماعية.  �حلياة  تعّقد  مع 
عمليات �حلياة �لجتماعية �لك�سف عن حمفز�ت 
كبرية يف �لبيئة و�لتفرقة بني �لأفر�د �مل�سيافني 
وهوؤلء �لعدو�نيني وبني �لأ�سياء و�لكيانات �لغري 
و��ستنتاج  )�ملفكرين(  �لآخرين  و�لأفر�د  ب�رشية 
�أفكار ونيات وعو�طف �لآخرين, وب�سفة خا�سة 
كما تتعلق بدو�فع �سلوكياتهم, و�إدر�كهم بالرغم 
من �لتغيري يف �ملظاهر و�لأدو�ر بح�سب �ملو�قف 
�ملالحظات  هذه  وترتيب  و�لزمان,  و�لأح��د�ث 
متما�سك  تنبوؤي  من��وذج  لتقدمي  و�ل�ستدللت 
معهم,  ثابتة  عالقات  بتاأ�سي�ش  ي�سمح  لالآخرين 
�لقدرة  ت�سمل  ع��الق��ات,  �أو  رو�ب���ط  ي�سكل  مم��ا 
�أ�سا�ش  على  لالآخر  فو�ئد  �أو  �أحكام  تقدمي  على 
ا  و�أي�سً منه,  جهود  وتوقع  مب�سلحته  �لهتمام 
�حلالت  وتعريف  �لجتماعية  �ملالحظة  تعّلم 
لغة  و��ستخد�م  و�لأع��د�ء  لالأ�سدقاء  �لنتقالية 
�لأخرين  وخ��د�ع  وتعليم  للمحادثة  و�أ�سباب 
رو�ب��ط  ب��ني  ت���رت�وح  �لتي  �لعالقات  وتن�سيق 

�لأ�سدقاء  وحتى  �لأ����رشة  ورو�ب���ط  �أثنني  بني 
�لت�سل�سل  مر�حل  بني  و�لتنقل  و�ملجموعات, 
�لهرمي �لجتماعي �ملعّقد و�ملعايري �لجتماعية 
لهتمامات  �ل��ذ�ت��ي��ة  �لهتمامات  و�إخ�����س��اع 
�لرو�بط �لثنائية �أو �ملجموعة �لجتماعية, وذلك 
�لبعيد,  �ملدى  على  �لفو�ئد  توقع  ومع  بالتبادل 
يتمردون  �لذين  �لأف��ر�د  لقبول  دعم  وتوظيف 
على معايري �ملجموعة, وتتميم كل هذ� يف �إطار 
زمني يتد من �ملا�سي �لبعيد وي�سل �إلى �أزمنة 

م�ستقبلية ممكنة )4,5(.  
ُيكن �أن يوؤدي �لعجز يف و�حد من مكونات 
�سخ�سية  �سعوبات  ظهور  �إل��ى  هذه  �لعمليات 
وم�سكالت بني �لأفر�د تكون مبثابة مظاهر بارزة 
�ملختلفة  �لنف�سية  �ل�سطر�بات  من  �لعديد  يف 
 II و�ملحور   I �ملحور  من  ِكال  يت�سف   .)6,7(
�لعجز  ح��الت  م��ن  بنطاق  �ل���س��ط��ر�ب��ات  م��ن 
�ملعريف �لتي توؤثر ب�سورة �سلبية على �لعالقات 
معينة  عجز  بحالت  يت�سف  و/�أو  �لجتماعية 
يف �ملعرفة �لجتماعية, مثال ت�سمل ��سطر�بات 
�أطياف �لذ�توية �سعوبات يف �لإدر�ك �لجتماعي 
�لتي  �لعقل  نظرية  و/�أو  �لجتماعية  و�لدو�فع 
توؤدي �إلى �سعف كبري يف �لعالقات �لجتماعية. 
ي�سمل �لف�سام و�ل�سطر�بات �ل�سخ�سية �ملرتبطة 
يف  م�سكالت  �لف�سامية,  �ل�سطر�بات  مثل  به 
و�ل�ستدللت  �لجتماعية  �ملالحظات  ترتيب 
�لذين  لالآخرين  تنبوؤي متما�سك  لت�سكيل منوذج 
�أو  فردين  بني  �جلهود  لتنظيم  وجودهم  يلزم 

�لعدو�نية  �ل�سخ�سية  ��سطر�بات  تت�سف  �أكرث. 
تقوم  لآخ��ر  م�ساعد�ت  منح  على  �ملقدرة  بعدم 
�لتعاطف,  ا بقلة  على �لهتمام مب�سلحته و�أي�سً
وهو �لأمر �لذي يجعل من �ل�سعب ت�سكيل رو�بط 
�سحية ثابتة مع �آخرين. ي�سمل ��سطر�ب ق�سور 
للرغبة  م�ستمر  �أو �سعف  غياب  �جلن�سية  �لرغبة 
الذي يت�ضبب يف  الأمر  الن�ضاط اجلن�ضي وهو  يف 
�لأف��ر�د.  بني  م�سكالت  �أو  ملحوظة  حمن  ظهور 
و�لتي  �لنف�سية,  �ل�سطر�بات  �لعديد من  تت�سف 
بعالقات  �حلدية,  �ل�سخ�سية  ��سطر�بات  ت�سمل 
غري ثابتة بني �لأفر�د وعدم ثبات �حلالة �ملز�جية 
�لآخرين  على  �لهجوم  مثل  مندفعة  و�سلوكيات 
عند  �لنفعالت  على  �ل�سيطرة  عجز  �إن  بغ�سب. 
�لتعامل مع �آخرين مبثابة مكّون هام يف �لعديد 

من �ل�سطر�بات �لنف�سية �ملختلفة.
�إن �لعلوم �لع�سبية �لجتماعية هي مبثابة 
منظور مفاهيمي يركز على تخطيط معني للتقنية 
�لتي  و�لور�ثية  و�جلزيئية  و�لهرمونية  �لع�سبية 
�لجتماعية,  و�لعمليات  �لكيانات  ور�ء  تكمن 
�لع�سبية  �ل��ع��ل��وم  ت��ق��دم  �ل��ن��ح��و,  ه���ذ�  وع��ل��ى 
�لجتماعية منظوًر� قيًما لفهم �ملجالت �لهامة 

لال�سطر�بات �لنف�سية )12-7(.

حتديات العلوم الع�سبية االجتماعية يف 
الطب النف�سي

وماذ�  �لب�رشي  �لعقل  يعمل  كيف  حتديد  �إن 

منتدى- علم األعصاب األجتماعي وإسهاماته املرتقبة في مجال الطب النفسي
العلوم العصبية االجتماعية وإسهاماتها امُلرتقبة في الطب النفسي

FORUM – SOCIAL NEUROSCIENCE AND ITS POTENTIAL CONTRIBUTION TO
PSYCHIATRY
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Most mental disorders involve disruptions of normal social behavior. Social neuroscience is an interdisciplinary field devoted to understand-
ing the biological systems underlying social processes and behavior, and the influence of the social environment on biological processes,
health and well-being. Research in this field has grown dramatically in recent years. Active areas of research include brain imaging studies
in normal children and adults, animal models of social behavior, studies of stroke patients, imaging studies of psychiatric patients, and
research on social determinants of peripheral neural, neuroendocrine and immunological processes. Although research in these areas is pro-
ceeding along largely independent trajectories, there is increasing evidence for connections across these trajectories. We focus here on the
progress and potential of social neuroscience in psychiatry, including illustrative evidence for a rapid growth of neuroimaging and genetic
studies of mental disorders. We also argue that neuroimaging and genetic research focused on specific component processes underlying
social living is needed.
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The human brain has evolved to
attend to, think about, and interact
with other people, and we receive
immense practice in these processes
starting very early in life (1,2). It is there-
fore easy to underestimate the complex-
ity of the component processes that
underlie social living.

As Dunbar (3) has noted, the com-
plexities of deducing better ways to find
food, avoid perils, and navigate territo-
ries are trivial compared to the com-
plexities of social living. The compo-
nent processes for social living include:
detecting significant stimuli in the envi-
ronment and differentiating between
those that are hospitable vs. hostile; dif-
ferentiating among objects, nonhuman
agents, and other (thinking) individu-
als; inferring the thoughts, intentions
and emotions of other individuals,
especially as it pertains to the causes of
their behavior; recognizing these indi-
viduals despite changes in appearance
and roles across situations, events and
time; organizing these observations
and inferences to provide a coherent,
predictive model of others to permit
the formation of stable relationships;
forming stable attachments or bonds
with others, including the ability to
confer provisions or benefits to anoth-
er based on a concern for the other’s

welfare; anticipating and coordinating
efforts between two or more individuals;
learning by social observation; recogniz-
ing the shifting status of friends and foes;
using language to communicate, reason,
teach and deceive others; orchestrating
relationships, ranging from pair bonds
and families to friends, bands and coa-
litions; navigating complex social hier-
archies, social norms and cultural
mandates; subjugating self-interests to
the interests of the pair bond or
social group in exchange for the pos-
sibility of long-term benefits; recruit-
ing support to sanction individuals
who violate group norms; and doing
all this across time frames that
stretch from the distant past to multi-
ple possible futures (4,5).

Deficits in any one of these compo-
nent processes can result in personal
difficulties and interpersonal problems,
that are prominent features in a variety
of mental disorders (6,7). Both Axis I
and II disorders are characterized by a
range of cognitive deficits that negative-
ly impact social interactions and/or by
specific deficits in social cognition. For
instance, autism spectrum disorders
include difficulties in social perception,
social motivation and/or theory of
mind, which results in major impair-
ments in social interactions. Schizo-

phrenia and related personality disor-
ders such as schizotypal disorder in-
clude problems in organizing social
observations and inferences to develop
the coherent, predictivemodel of others
needed to anticipate and coordinate
efforts between two or more individu-
als. Antisocial personality disorder is
characterized by an inability to confer a
provision or benefit to another based
on a concern for the other’s welfare,
and a lack of empathy, which makes it
difficult to form stable, healthy bonds
with others. Hypoactive sexual desire
disorder includes the absence or persis-
tent deficiency of desire for sexual
activity that causes marked distress or
interpersonal difficulty. Several men-
tal disorders, including borderline per-
sonality disorder, aremarked by unsta-
ble relationships and moods, and im-
pulsive behavior such as lashing out
in anger. And a deficit of impulse
control when interacting with others
is a component in a variety of mental
disorders.

Social neuroscience is a conceptual
perspective focused on the specific
delineation of the neural, hormonal,
cellular, molecular and genetic mech-
anisms underlying social structures
and processes. As such, social neuro-
science offers a valuable perspective
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توؤدي اأغلب اال�صطرابات النف�صية اإلى حدوث توتر يف ال�صلوكيات االجتماعية الطبيعية. اإن علم االع�صاب االجتماعي هو مبثابة جمال يقوم على العديد من التخ�ص�صات 
ا الإدراك تاأثري البيئة االجتماعية على العمليات احليوية وعلى ال�صحة  وهو مكّر�ض الإدراك االأنظمة احليوية التي تقف وراء ال�صلوكيات والعمليات االجتماعية واأي�صً
والرخاء. لقد منت االأبحاث يف هذا املجال ب�صورة كبرية, وا�صتملت جماالت البحث الن�صط على درا�صات ت�صوير املخ لدى االأطفال والبالغني االأ�صحاء ومناذج ال�صلوكيات 
ا االأبحاث التي تقوم على املوؤ�رشات االجتماعية  االجتماعية احليوانية والدرا�صات التي تقوم على مر�صى ال�صكتة الدماغية والدرا�صات الت�صويرية للمر�صى النف�صيني واأي�صً
للعمليات الع�صبية امل�صتطرفة وال�صماوية واملناعية. وبالرغم من اأن البحث يف هذه املجاالت ي�صري جنًبا اإلى جنب مع العديد من امل�صارات امل�صتقلة, اإال اأنه يوجد دليل 
متنامي عن وجود عالقة بني هذه امل�صارات. نحن نركز يف هذا املقال على تقدم العلوم الع�صبية االجتماعية واحتمالية اإ�صهاماتها يف جمال الطب النف�صي, وهو االأمر 
ا اأن هناك احتياج اإلى  الذي ي�صمل دليل تو�صيحي على النمو ال�رشيع لدرا�صات الت�صوير الع�صبي والدرا�صات الوراثية اخلا�صة باال�صطرابات النف�صية. نحن نقول اأي�صً

ا اإلى االأبحاث الوراثية التي تركز على العمليات التكوينية االأ�صا�صية التي تقف وراء احلياة االجتماعية. اأبحاث تقوم على الت�صوير الع�صبي واأي�صً

كلمات مفتاحية: العلوم الع�صبية االجتماعية, الطب النف�صي, العمليات الع�صبية احليوية, العلوم الوراثية, ت�صوير املخ

)عامل الطب النف�صي 2014؛139-131:13(
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�ل�سطر�بات,  تتطور  عندما  ُيفعل  �أن  ينبغي 
جمال  يف  �لكبرية  �لتحديات  من  و�حدة  مبثابة 
�لب�رشي  �لعقل  �أن  من  وبالرغم  و�لطب,  �لعلوم 
ُي�سارك يف �لعديد من �سفات ت�ساميم �لكائنات 
ا �لعديد  �حلية, �إل �أنه ل يوجد �سك يف �أن له �أي�سً
�لذي  هو  �لب�رشي  فالعقل  �ملميزة؛  �ملظاهر  من 
و�أ�سله  �لعامل  و�أت�ساع  �لأر�ش  يتاأمل يف تاريخ 
�ملادي  و�لأ�سا�ش  للحياة  �ل��ور�ث��ي  و�ملخطط 
ذلك,  م��ن  وب��ال��رغ��م  �ل��ف��ري��د,  �لنف�سي  للوجود 
�لنف�سية  لال�سطر�بات  �حليو�نية  �لنماذج  تقدم 
معلومات ثمينة عن �لتقنية �ل�سمنية, وذلك لأن 
�حليو�نات  على  تتم  �أن  ُيكن  �لتي  �لختبار�ت 
هي �لتي ل ُيكن �أن تتم على �لإن�سان. �إن تطّور 
على  كلية  ب�سورة  تعتمد  �حليو�نية  �لنماذج 
�ملعرفة �مُلكت�سبة من �لدر��سات �لتي قامت على 
ُيخطط  �لتي  �لظاهرة  �أو�سحت  و�لتي  �ملر�سى 
توجد  ذل��ك,  �إل��ى  بالإ�سافة  لها,  من��وذج  عمل 
ا �لنماذج �حليو�نية �ملتعلقة بالأمر ب�سورة  �أي�سً
كبرية, وهي تلك �لتي ُت�ستخدم لدر��سة جمالت 
�ل�سلوكيات �لطبيعية, ولي�ش علم �لأمر��ش. ُيكن 
�لتي تقوم  �لدر��سات  �لنماذج يف  ُتدمج هذه  �أن 
تقوم  �لتي  �لدر��سات  يف  ا  و�أي�سً �ملر�سي  على 

على �لأفر�د �لأ�سحاء.
�حليوية  للبيئات  �ملتبادل  �لتاأثري  ولدر��سة 
هذه  بها  تعمل  �لتي  و�لتقنيات  و�لجتماعية 
�لتاأثري�ت, بد�أ علماء �لأع�ساب �لجتماعيون, من 
علماء  ا  و�أي�سً �لنف�ش,  علماء  �لفيزيائيني وحتى 
وعلماء  و�لفال�سفة  �لنف�سيني  و�لأطباء  �لأوبئة 
وخرب�ء  �حل�رش�ت  وعلماء  �لع�سبية,  �لأح��ي��اء 
علمي  فريق  يف  مًعا  يعملو�  ب��د�أو�  �حليو�نات, 
متعدد �لتخ�س�سات ي�ستخدم �لنماذج �حليو�نية 
ا  و�أي�سً �ملر�سى  على  قامت  �لتي  و�لدر��سات 
لقد  �لأ�سحاء.  �لأفر�د  قامت على  �لتي  �لأبحاث 
على  �لتخ�س�سات  �ملتعدد  �لتعاون  هذ�  عمل 
و�لتقنيات  �لو�سائل  من  �لعديد  من  �ل�ستفادة 
�ل�سلوكية  �لدر��سات  بني  ترت�وح  �لتي  �ملتعددة 
للعمليات �ل�سمنية يف �لآفات ومر�سى �نف�سال 
وت�سوير  �حلجمية  �ل��در����س��ات  وحتى  �ل��دم��اغ 
�ملنظمة  �لع�سبية  �ملقايي�ش  بني  �لأع�ساب 
يتمتعون  �لذين  �لب�رش  �أو  �ل�سمبانزي  حليو�ن 
ب�سحة جيدة, و�لتقنيات �خللوية و�جلزيئية يف 
علوم �لور�ثة و�لتخّلق, وقد �سهدت حتى �لتقنيات 
�مُل�ستخدمة بكرثة, مثل �لتحاليل �لتلوية وتخطيط 
ت�سمح  حت�سينات  للمخ,  �لكهربائية  �لفاعلية 
�لع�سبية  للركيزة  �لزمنية  �لبناية  بدر��سة  مثال 
للعمليات �لجتماعية وم�سدرها )13-16(. من 

�لتجريبية  �ملعاجلة  تطّور  �أن  لالهتمام  �ملثري 
للعمليات �لع�سبية لدى �لب�رش عن طريق ��ستخد�م 
عرب  �ملغناطي�سي  �لتحفيز  �أو  �لدو�ئية  �لعقاقري 
�لأهمية  حتديد  يف  �ساعد  قد  مثال,  �جلمجمة 
�ل�سببية للمناطق �لع�سبية �ملحددة يف �ملعرفة 
�أخرًي�,  و�ل�سلوكيات.  �لعاطفة  ويف  �لجتماعية 
و�لُنهج  �حل�سابية  �ل�رشعة  يف  �ل��زي��ادة  تعمل 
�لفائقة  �لبيانات  جمموعات  لتحاليل  �جلديدة 
عرب  �لأ�سئلة  ملخاطبة  ا  فر�سً خلق  على  �حلجم, 

عدة م�ستويات منظمة. 
هناك تاأكيد على �حتمالية �لتقدم يف �إدر�كنا 
�ملتعددة,  باأ�سكالها  �لنف�سية  لال�سطر�بات 
م�ستويات  عدة  من  بيانات  دمج  ب�سبب  وذل��ك 
من  ت��رت�وح  �لتي  �لعلمية,  �ل�ستف�سار�ت  من 
�مل�ستوى �لجتماعي و�ل�سلوكي وحتى �مل�ستوى 
�لتخطيط  �أم��ر  يتطلب   .)9( و�جلزيئي  �ل��ور�ث��ي 
وحتى  �جلينوم  )من  و�مل�ستويات  �لأنظمة  بني 
در��سات  �لجتماعية(  و�لثقافات  �ملجموعات 
متعددي  وخرب�ء  �أ�سا�سية  و�إكلينيكية  تطبيقية 
ودر��سات  مقارنة  در��سات  ا  و�أي�سً �لتخ�س�سات 
وحتاليل  مبتكرة  وو�سائل  �ملر�سى  على  قامت 
�لأمر��ش  حتاليل  تتطلب  تكاملية.  مفاهيمية 
�خلربة  من  نطاًقا  �مل�ستويات  �ملتعددة  �لنف�سية 

�لتي ل ُيحتمل �أن توجد يف �لدر��سات �لفردية.
ويف هذ� �ل�سدد, باإمكان �لفرد �لتفرقة بني 
جتمع  �لتي  وتلك  �لتخ�س�سات  متعددة  �لُنهج 
بني �أكرث من تخ�س�ش؛ فبينما تت�سف �لأبحاث 
�ملتعددة �لتخ�س�سات بجمع �لعديد من �خلربة, 
من  �أكرث  بني  جتمع  �لتي  �لأبحاث  تعريف  يتم 
تخ�س�ش بالتعاون بني �خلرب�ء �لذين باإمكانهم 
�لعلم و�لعلماء. تت�سف �لأبحاث  حتويل ِكال من 
�لعلمية �لتي جتمع بني �أكرث من تخ�س�ش بكونها 
�أكرث خطورة من �لأبحاث �ملتعددة �لتخ�س�سات, 
حيث �أنها نتاج جمموعة ولي�ش �ملجموع �لب�سيط 
�لفريق  فاأن  لذلك,  ووفًقا  �لفردية,  ملنتجاتها 
ُعر�سة  �أكرث  �أكرث من تخ�س�ش  �لذي يجمع بني 
�لفردية و�جلهود  �لعلمية  �لف�سل من �جلهود  �إلى 
�لعلمية �ملتعددة �لتخ�س�سات, ولكن ومع ن�سبة 
�حتمالت  ا  �أي�سً تاأتي  ه��ذه,  �ملرتفعة  �خلطر 
�ملتعددة  �لفرق  تنجح  عندما  �لعالية.  �لأرب��اح 
�ل�سطر�بات  على  تعمل  �لتي  �لتخ�س�سات 
�بتكار�ت  �أنتاج  �لنف�سية, يكون لديهم �حتمالية 
علمية كبرية و�أن يحرزو� تقدًما يف حل ما كان 
ُيطورو�  �أن  ا  و�أي�سً ع�سرية  م�سكالت  باأنها  ُيظن 
�إجر�ء�ت ت�سخي�سية وو�سائل عالج �أكرث فاعلية.

على  �لجتماعية  �لع�سبية  �لعلوم  تعمل 

تخ�س�سات  ب��ني  يجمع  �ل��ذي  �لتطور  ت�سهيل 
�لتو��سل  يف  ب��زي��ادة  ي�سمح  ا  و�أي�سً متعددة 
�ختربت  لقد  و�لأط��ب��اء.  �لعلماء  بني  و�لتعاون 
�لعلوم �لع�سبية �لجتماعية على مد�ر �لع�رشين 
�لدر��سات  عدد  يف  كبرية  رفعة  �ل�سابقة  عاًما 
�لتي تقوم على �لأمر��ش �لنف�سية و�لتي تت�سمن 
يف  و�سنقوم  �لجتماعية,  �ل�سلوكيات  توتر 
هذ�  من  �لأمثلة  بع�ش  بتقدمي  �لتالية  �لفقر�ت 
�لجتماعية  �لع�سبية  �لعلوم  جمال  �إن  �لبحث. 
�لنف�سي يتجاوز ب�سورة جيدة  و�رتباطه بالطب 
�أ�سكال هامة من  هذه �لأمثلة, مثال لقد مت عمل 
�لتنظيم  ُيغرّي  �لأمر 1- كيف  هذ�  وُيبنّي  �لتقدم 
ي�سمل  و�ل��ذي  �ملعّقد,  �ملعريف  �لأد�ء  �جليني 
�لعديد  يف  يت�سبب  ذلك  وبعد  و�ل��ذ�ك��رة,  �لتعّلم 
توؤّثر  �لتي  و�لنف�سية  �لتطورية  �ل�سطر�بات  من 
 ,)17,18( �لجتماعية  و�لوظائف  �للغة  على 
2- دور تقنية �لتخّلق �ملتو�يل يف ت�سكيل ذ�كرة 
�ملدى �لطويل )19,20( و3-  تاأثريات ال�ضغوط 
وهو  �جليني,  �لتنظيم  على  �ملبكرة  �لجتماعية 
تدوم  تغري�ت  �إلى  ذلك  بعد  �سيوؤدي  �لذي  �لأمر 
و�ملعرفية  �ل�سلوكية  �ل�ستجابات  يف  طويال 
تعّر�ش  �لتي  �لع�سبية  و�لهرمونية  و�ملز�جية 
اأو  بال�ضغوط  ترتبط  التي  بالأمرا�ض  لالإ�ضابة 
تقي منها, وذلك لحًقا على مد�ر �حلياة )21-

 .)23
�لعامة  على  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �لأب��ح��اث  ت��ق��ّدم 
تاأثري  عن  �أمثلة  �لبالغني  كبار  خا�سة  وب�سفة 
اجليني,  التنظيم  على  الجتماعية  ال�ضغوط 
وتقدم هذه تقاريًر� تقول باأن �لعزلة �لجتماعية 
امُلدركة )الوحدة( وال�ضغوط الجتماعية ال�ضديدة 
�ملو�لية  للجينات  �لتفا�سلية  بالتعبري�ت  ترتبط 
للفريو�سات  �مل�سادة  و�جلينات  لاللتهابات 
�مُلحافظة  ب��ال���س��ت��ج��اب��ة  ُي���ع���رف  )من�����وذج 
تغيري  يبدو   .)26-24( للمحن(  و�ملن�سوخة 
�لتعبري �جليني يف �خلاليا �جلذعية �لبالزماوية 
ووحيد�ت �خلاليا باأنه �لعامل �خللوي �لأ�سا�سي 
�لب�رشي  �ملناعي  للجهاز  �لن�سخية  لال�ستجابة 
جتاه �ل�سعور بالوحدة �ل�سديدة. وُت�ساهم هاتان 
للم�ست�سد  �ملقدمتان  �لنخاعيتان  �خلليتان 
�لكتابات  جمموعة  يف  متنا�سبة  غري  ب�سورة 
�لكريات  تعميم  �مُلعرب عنها بطرق متفاوتة يف 
�لبي�ساء لالأفر�د �لذين يعانو� من وحدة �سديدة, 
حيث �أن �جلينات �مُلعرّب عنها باأنو�ع �أخرى من 
�ملتفاوتة  �لتعبري�ت  من  �لقليل  ُتظهر  �خلاليا 
كوظيفة من وظائف �ل�سعور بالوحدة. وبالتو�فق 
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�لختالفات  �أن  ي��ق��ول  �ل���ذي  �لف��رت����ش  م��ع 
يف  �ملركزي  �لع�سبي  �جلهاز  يتو�سطها  �لتي 
م�سوؤولة  )�لغدة(  و�ل�سماء  �لع�سبية  �لإ�سار�ت 
عن هذه �لتاأثري�ت, جند �أن �لتعبري�ت �ملتفاوتة 
للكتابات �مُل�ستمدة من �خلاليا �لوحيدة و�خلاليا 
�جلذعية ترتبط وبقوة باخلربة �ل�سخ�سية للعزلة 
بحجم  عالقة  �أيه  تظهر  مل  �أنها  �إل  �لجتماعية, 

�ل�سبكة �لجتماعية �ملو�سوعية )24(.
�لختالفات  �أن  ا  �أي�سً �لتحاليل  �أظهرت  لقد 
خاليا  يف  �جليني  �لتعبري  ملالمح  �مللحوظة 
يف  �ختالفات  م��ن  تنتج  ل  �مل�ست�سد  مقدمة 
�أنت�سار  خ��الل  من  ه��ذه  �خلاليا  �أن��و�ع  �أنت�سار 
�لتغيري�ت  تعك�ش  بل  �لبي�ساء,  �لكريات  جتميع 
�لتي حتدث لكل خلية يف تعبري �جلينات �لقابلة 
ب�سهولة,  عنها  �لكتابة  ُيكن  و�لتي  للتحري�ش 
من  وب��ال��ت��ايل,  �لبيئية,  �حل��ال��ة  بح�سب  وذل��ك 
�لكريات  جتّمع  ن�رش  يف  �خلاليا  �أن��و�ع  كل  بني 
�جلذعية  �لبالزمية  �خلاليا  �أن  يبدو  �لبي�ساء, 
ووحيدة �خللية ُتظهر درجة فريدة من ح�سا�سية 

�لكتابة للبيئة �لجتماعية �مُلحنكة.  
لقد قامت حتاليل جزيئية ميكانيكية بتاأكيد 
�لجتماعي  للتهديد  �لتجريبي  �ل�ستقر�ء  �أن 
�لتهديد  مبعنى  مقارنته  )ُيكن  فاأر  منوذج  يف 
�لذين  �لب�رش  يختربه  �أن  ُيكن  �لذي  �لجتماعي 
على  �سببية  ب�سورة  يعمل  وح��دة(  من  يعانو� 
فرعي  ل��ن��وع  �لعظمي  �لنخاع  �إن��ت��اج  زي���ادة 
�خللية  وحيدة  نا�سج  وغ��ري  لاللتهاب  م��و�يل 
و�لتحاليل  �لدو�ئية  �لتحاليل  قامت  لقد   .)28(
�لبيوكيميائية للق�رش�ين �سكري يف منوذج �لفاأر, 
�لع�سبي  �جلهاز  لإ�سار�ت  �أ�سا�سي  دور  بتعريف 
للدم  �مل��ك��ون  �لإن��ت��اج  توجيه  يف  �حل�سا�ش 
ح�سا�ش,  �لغري  �خللية  وحيدة  �ل�سكري  للق�رش�ين 
عن طريق م�سار �مل�ستقبالت �لأدرينية �لبيتاوية 
�لنقويات  منو  عامل  ت�سمل  و�لتي  �لو�سيط,  ذ�ت 

.GM-CSF )28(
لقد ظهر �أن �ل�سعور بالوحدة ُيزيد من قابلية 
ويرتبط   )29,30( �لكتئاب  لأع��ر����ش  �ل��ف��رد 
�لنف�سية  �ل�سطر�بات  من  خمتلفة  مبجموعة 
�لدر��سات  �أن  �حتمالية  فهناك  وبالتايل   ,)31(
�لتعبري  على  تركز  �لتي  �مل�ستقبلية  �جلزيئية 
�لوظيفية  �لو�سائط  من  غريها  على  �أو  �جليني 
�لتقنيات  على  جديًد�  �سوء�  تلقي  �أن  �لوهمية, 
بالوحدة  �ل�سعور  بو��سطتها  يوؤثر  �لتي  �ل�سمنية 

على �لقابلية لالأمر��ش �لنف�سية.   

ثلثة ا�سطرابات نف�سية تو�سيحية

يف  �لع�سبي  �لت�سوير  �أب��ح��اث  قامت  لقد 
كيف  بدر��سة  �لجتماعية  �لع�سبية  �لعلوم 
عن  �ملر�سى  لدى  �لع�سبية  �لدو�ئر  �أد�ء  يختلف 
تلك لدى �لأ�سحاء. وقد قامت حتاليل �ل�سلوكيات 
�لتي  �لو�سائل  حمتوي  بتعريف  �لجتماعية 
هذه  ملجالت  �أف�سل  فهم  تقدمي  يف  تخدم  قد 
ا خمت�رش�ً  �ل�سطر�بات. نحن نقّدم هنا ��ستعر��سً
�لأ�س�ش  على  قامت  �لتي  �لأخ��رية  �لأعمال  عن 
�لع�سبية لتوتر �ل�سلوكيات �لجتماعية �ملرتبطة 

بثالثة ��سطر�بات نف�سية.

ا�سطرابات االكتئاب ال�سديدة 

�إن حالت �لكتئاب �ل�سديدة مبثابة ��سطر�ب 
نف�سي ذ�ت معدل �أنت�سار على مد�ر �حلياة يرت�وح 
بني 15% و17% )32(. ت�سري �لنظريات �خلا�سة 
بالكتئاب �إلى حدوث ت�سوي�ش يف �لعالقات بني 
�لذي  �لع�سبي  �جلهاز  يف  ا  و�أي�سً  )33( �لأف��ر�د 
يدخل يف �لعمليات �لعاطفية �لجتماعية )34(. 
ا  و�أي�سً �كتئاب  من  يعانو�  �لذين  �لأف��ر�د  ُيظهر 
باكتئاب,  �لإ�سابة  خطر  �أمام  هم  �لذين  هوؤلء 
نطاًقا من �لعجز �لجتماعي ويبدو �أنه من يقود 
بال�سغط  تت�سف  �لتي  �لجتماعية  عالقاتهم 

.)37-35(
لقد عمل تطّور مفهوم �لكتئاب �ل�سديد )38( 
و�لدر��سة �لتجريبية عن حالت �لكتئاب �ل�سديد 
لدى �حليو�نات ودر��سات ت�سوير �لأع�ساب لدى 
�لب�رش, عملت كل هذه على �إلقاء �ل�سوء على كيف 
ُيكن �أن تدخل �لأنظمة �لع�سبية يف هذه �حلالة 
ت�سوير  تقنية  ظهور  مع  مثال   ,)34,39,40(
�ملقطعي  �لت�سوير  مثل   – �لوظيفية  �لأع�ساب 
و�لت�سوير   )PET( �ل��ب��وزي��رتوين  ب��الإ���س��د�ر 
مت   –  )fMRI( �لوظيفي  �ملغناطي�سي  بالرنني 
�قرت�ح �لعديد من مناطق/�سبكات �ملخ �مُلر�سحة 

حلالت �لكتئاب �ل�سديدة )43-41(.
بفح�ش  �ل��در����س��ات  من  �لعديد  قامت  لقد 
�لرو�بط �لع�سبية لعمليات تنظيم �لعاطفة و�لتي 
-44( لال�سطر�ب  �لأ�سا�سية  �ملظاهر  من  هي 
ت�سمل  �لع�سبي  �لت�سوير  در��سات  ولأن   ,)50
 9 بني  )ترت�وح  �سغري  عينة  حجم  عامة  ب�سفة 
�لت�سوير  در��سات  �لعديد من  تفتقد  و44 مثال(, 
 ,)43( كافية  �إح�سائية  قوة  �إلى  هذه  �لع�سبي 
تقلل  �ملنخف�سة  �لإح�سائية  �لقوة  �أن  �لعلم  مع 

 ,)51( �حلقيقي  �لتاأثري  عن  �لك�سف  فر�ش  من 
نهج  �أن  د�ئًما  نتذكر  �أن  �لهام  فمن  وبالتايل 
�لوظيفي  �لت�سوير  لدر��سات  �لتلوي  �لتحليل 
حلالت �لكتئاب �ل�سديدة, غالًبا ما ُيقّدم �سورة 

�أكرث دقة )43(.
�لع�سبي  �لت�سوير  در��سات  جمموعة  ومن 
�إلى  يخرج  بد�أ  �لتلوية,  �لتحاليل  ودر��سات  هذه 
حلالت  �حلوفية  �لق�رشة  من��وذج  �لوجود  حّيذ 
مما   ,)55-52  ,43-41( �ل�سديدة  �لكتئاب 
مناطق  �سبعة  يف  وظيفي  خلل  وج��ود  يقرتح 
و�ملد�رية  و�لو�سطى  �جلانبية  )�لجز�ء  �أ�سا�سية 
من �لق�رشة �جلبهية �لأمامية, و�لأجز�ء �جلني�سية 
�لأمامية  �حل��ز�م��ي��ة  �لق�رشة  م��ن  و�ملنقارية 
وخارج  د�خل  يف  �لأمامي(  و�ملهاد  و�حل�سني 
منوذج  �أن  لالهتمام  �ملثري  من  �حلويف.  �جلهاز 
ل  �ل�سديدة  �لكتئاب  حل��الت  �حلوفية  �لق�رشة 
احلويف  اجلهاز  ن�ضاط  فرط  وج��ود  فقط  يقرتح 
ا عدم �نتظام فى ق�رشة �جلبهة �لأمامية  بل �أي�سً

.)56(
�آخر قدمه  �لنموذج مع منوذج  يتنا�سب هذ� 
فيليب�ش و�آخرون )47, 48, 57( لنتظام �حلالة 
تعريف  على  �لنموذج  ه��ذ�  ويعمل  �لعاطفية, 
�لنظام   -1 وهما  متو�زيني,  �أ�سا�سيني  نظامني 
و�جلزيرة  �ملخية  �للوزة  ي�سمل  )و�ل��ذي  �لبطني 
�حلز�مي  و�لتلفيف  �لبطيني  و�ملخطط  �للحائية 
�لبطيني �لأمامي وق�رشة �لف�ش �جلبهي �لبطيني 
�لُو�سطى(,  �ملد�رية  �لأمامية  و�لق�رشة  �لإن�سي 
من  لدينا  م��ا  على  للبناء  �ل��ه��ام  ب��الأم��ر  وه��و 
�لتلقائي  �لعاطفي  للتقييم  ا  و�أي�سً معلومات 
�لعاطفية؛  �حل��الت  وتكاثر  �لبارزة  للمحفز�ت 
�لأمامي  �حلز�م  تلفيف  )مثل  و2- نظام ظهري 
و�لذي  �لظهرية(  �جلبهي  �لف�ش  وق�رشة  �لظهري 
�لبدء  يف  �أ�سا�سًيا  معرفًيا  دوًر�  يلعب  �أنه  ُيقرتح 
مبا مت حتقيقه و�سول �إلى �لتفا�سيل �لدقيقة يف 
 ,47( هذه  �لعاطفية  للحالت  �لطوعي  �لتنظيم 

.)48
 40 على  �أ�ستمل  حديث  ��ستطالع  عمل  لقد 
 ,PET )44( و�ح��دة  ودر��سة   fMRI در��سة 
�لق�رشة  منوذج  دور  )وحتديد(  تاأكيد  على  عمل 
وذلك  �ل�سديدة,  �لكتئاب  ح��الت  يف  �حلوفية 
عمليات  ل�ستة  �عتبار  يف  �لو�سع  مع  بتحليلها 
فرعية للتنظيم �لعاطفي وهي: �ل�سيطرة �ل�سلوكية 
�لتلقائية و�ل�سيطرة �ل�سلوكية �لطوعية و�ل�سيطرة 
�لنتباه  على  و�ل�سيطرة  �لتلقائي  �لنتباه  على 
�لتلقائية  �ملعرفة  على  و�ل�سيطرة  �لطوعي 
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باخت�سار,  �لطوعية.  �ملعرفة  على  و�ل�سيطرة 
�لكتئاب  حالت  �أن  �ل�ستطالع  هذ�  �أظهر  لقد 
ق�رشة  ن�ضاط  يف  �ضاذ  بق�ضور  ترتبط  ال�ضديدة 
�أثناء  خا�سة  وب�سفة  �جلانبي,  �جلبهي  �لف�ش 
�ل�سيطرة �لطوعية على �خلرب�ت �لعاطفية, بينما 
تن�سيط  من  ياأتي  �لتلقائي  �لعاطفي  �لتنظيم  �أن 
�لف�ش  مناطق  مثل  �مل��خ,  يف  �أخ���رى  مناطق 
�حلز�م  تلفيف  ت�سمل  و�لتي  �لإن�سي,  �جلبهي 

�لأمامي �لظهري و�ملنقاري )44(.
�أن  ه��ذه  �لع�سبي  �لت�سوير  نتائج  تقرتح 
�لكتئاب مرتبط بخلل يف مناطق معينة باملخ 
على  و�ل�سيطرة  �لعاطفي  �لتنظيم  يف  تدخل 
�ختالفات  مع  �لعاطفية  و�ل�ستجابات  �لدو�فع 
ا كنتيجة  ثقافية تلعب دوًر� كعامل ُم�ساهم و�أي�سً

للعمليات �لعاطفية و�لأد�ء �لتنفيذي.
وب�سبب �لن�سبة �لعالية من �لأ�سباب �لور�ثية 
 ,)60-58( �لكتئاب  �عر��ش  يف  تدخل  �لتي 
�لعو�مل  دور  بدر��سة  �لباحثني  من  �لعديد  قام 
على  �لدر��سات  من  �لعديد  ركزت  وقد  �لور�ثية, 
�أنه قد مت  �إل  تعدد �لأ�سكال �لوظيفية �ملزعومة, 
�لقليل من هذه �جلينات, وذلك يف  �لتاأكيد على 
 .)61( �لتلوية  �لتحاليل  ويف  �لالحقة  �لدر��سات 
مثال لقد قام بيز�ز��ش و�آخرون )62( باكت�ساف 
�أ�سكال  تعدد  من  ق�سري  �أليل  ذي  �ملر�سى  �أن 
�ل�سريوتونني  ج��ني  لناقل  �لوظيفي  �ل��رتوي��ج 
من  لِكال  قليل  حجم  لديهم   )5-HTTLPR(
�جلينية  �جلبهي  �لف�ش  وق�رشة  �ملخية  �للوزة 
لدو�ئر  وظيفي  ت��ز�وج  عدم  ظهر  وقد  �لفرعية, 
�لف��ر�د  ل��دى  �لفرعية.  �جلينية  �ملخية  �للوزة 
ترتبط  مرتفعة  مز�جية  �سفات  �لأليل  هذ�  ذي 
�للوزة �ملخية وخطر  بالقلق, وزيادة يف تفاعل 
�لعديد  قامت  لقد  بالكتئاب.  لالإ�سابة  متز�يد 
تفاعل  �أ���س��رت�ك  بتدعيم  �لتلوية  �لتحاليل  من 
 5-HTTLPR لل�  �لتابع  هذ�  �لق�سري  �لأليل 

وال�ضغوط يف م�ضببات الكتئاب )63(. 
�جلينوم  رو�ب��ط  در��سات  �أن  من  وبالرغم 
هامة  مناطق  بتعريف  قامت  قد   )64( �لو��سعة 
وجينات ُمر�سحة جديدة للعديد من �ل�سطر�بات 
�لأحيان  بع�ش  يف  �ل�سعب  من  كان  �لنف�سية, 
تكر�ر �لدر��سات �ل�سابقة )65(, وقد �أنتج ِكال من 
�لتطور �لتقني وِكرب حجم �لعينة نتائج متو�فقة 
حلالت �لكتئاب �ل�سديدة, �إل �أنه من �لو��سح �أن 
�لتلوية للعديد  �لكبرية و�لتحاليل  �لعينات  حتى 
 ,66( �ملطلوب  بالأمر  �لبيانات  جمموعات  من 
املتو�ضطة  الظاهرية  الأمناط  درا�ضة  تقدم   .)67

�لور�ثية  �ل�سفات  ه��ذه  �أن  وه��و  قيًما,  نهًجا 
نتيجة  �أنها  �إل  ما,  ��سطر�ب  �إبعاد  يف  تت�سارك 
كميتها  حتديد  وُي��ك��ن  لال�سطر�ب  مبا�رشة 
متاأثرين.  �لغري  وهوؤلء  �ملتاأثرين  �لأف��ر�د  لدى 
املتو�ضطة  الظاهرية  الأمن��اط  اأن  اقرتاح  مت  لقد 
باملقارنة  �جلينات  من  �أ�سغر  مبجموعة  تتاأثر 
�أمر  من  ُي�سّهل  مما  �لنف�سية,  �ل�سطر�بات  مع 
�إن مكّون �لعمليات �لجتماعية  �كت�ساف �جلني. 
من  �لكتئاب عن غريه  مري�ش  ُيفّرق بني  �لذي 
�ملر�سى, مثل �ل�سعور بالوحدة �مُلدركة – و�لذي 
ظهر باأنه يثل حو�يل 50% من �حلالت �لور�ثية 
الأمن��اط  من  مثمرة  فئة  مبثابة   -  )69  ,68(

�لظاهرية �ملتو�سطة.
�لع�سبية  �لعالمات  تعريف  �أم��ر  يعمل  قد 
�حليوية لالكتئاب على م�ساعدة �لأطباء �لنف�سيني 
�لع�سبية  و�ملناطق  �لعمليات  ��ستهد�ف  على 
�ملحددة و�أن يعملو� على ت�سخي�ش و�سائل �لعالج 
�مل�سادة لالكتئاب, �إل �أنه عندما يتم ��ستهد�ف 
)مثل  بيئية متكررة  �أحد�ث  �لكتئاب من جانب 
ظروف �حلياة �ل�ساغطة �أو م�سكالت يف �لعالقات 
)29, 70((, يعمل �لتكال �حل�رشي على �لعالج 
لالنتكا�سة,  ُعر�سة  �ملري�ش  جعل  على  �لدو�ئي 
�لعالج  و�سائل  من  ذ�تية  باإمكان جمموعة  لكن 
�لجتماعية  �لع�سبية  �لعلوم  �مُلقدمة من جمال 

من حت�سني �لنتائج ب�سورة كبرية.   

ال�سخ�سية املعادية للمجتمع واالعتلالت 
النف�سية 

�ملعادية  �ل�سخ�سية  ��سطر�بات  تت�سف 
�لجتماعية  �لنحر�فات  من  بنطاق  للمجتمع 
بل  �لآخرين  حلقوق  �ملبالة  عدم  ت�ستمل  �لتي 
�لعتاللت  مفهوم  يركز  حقوقهم.  و�نتهاك 
و�ملرتبط  بل  دقيقة  ب�سورة  �مُلعّرف  �لنف�سية 
باملو�سوع, على �لظو�هر �لجتماعية )مثل عدم 
وعدم  �لظاهري  باجلمال  و�لهتمام  �مل�سد�قية 
�لآخرين(  مع  �لعالقات  يف  �مل�سوؤولية  حتمل 
عجز  )مثل  �لجتماعية  �لعاطفية  و�ل��ظ��و�ه��ر 
�لعو�طف �لجتماعية كال�سعور بالندم �أو �خلجل 
و�مل�ساعر  �حلب  يف  �لوقوع  على  �ملقدرة  وعدم 

�ل�سطحية( )71, 72(.
�لت�سوير  در����س��ات  من  كبري  ع��دد  ق��ام  لقد 
�لركائز  بدر��سة  �ملا�سي  �لعقد  �أثناء  �لع�سبي 
ا  و�أي�سً للمجتمع  �ملعادية  لل�سلوكيات  �لع�سبية 
هذه  وت��دل   ,)82-73( �لنف�سية  لالعتاللت 

�لأفر�د  يتخيل  �أو  يالحظ  عندما  �أنه  �لدر��سات 
�لآخرين  نف�سية  �ع��ت��اللت  م��ن  يعانو�  �ل��ذي��ن 
عن  �مل�سوؤولة  �مل��خ  مناطق  تكون  ي��ت��اأمل��ون, 
)مثل  بالآخرين  و�لهتمام  بالتعاطف  �ل�سعور 
ل  قد  �أو  ن�ساًطا  �أقل  �لظاهري(  �لأمامي  �حلز�م 
تن�سط, وتكون �لرو�بط بني هذه �ملناطق وغريها 
�لعمليات  يف  �ملت�سمنة  �لهامة  �ملناطق  من 
�لعاطفية و�تخاذ �لقر�ر�ت, �أ�سعف مما هي عليه 

لدى �لعامة �لطبيعيني.
�ل�سئيلة  �ل�ستجابات  �أن  جدل  �أُفرت�ش  لقد 
�لعقاب  لكلمات  �أو  ه��ذه  �لتهديد  لتلميحات 
للعقاب  �ل�ستجابة  من  �لتعّلم  ف�سل  ور�ء  �أنها 
و�ل�ستغالل �لقا�سي وقلة �ل�سعور بالندم و�لرتكيز 
�لعتاللت  ت�سف  �يل  �ملبا�رشة  �لإث��اب��ة  على 
�أظهرت  �لفكرة,  هذه  مع  وبالتو�فق  �لنف�سية. 
�جلبهي  �لف�ش  دو�ئ��ر  �أن   fMRI �ل�  در��سات 
و�لق�رشة  �ملخية  �للوزة  ت�سمل  )�لتي  و�حل��ويف 
�لأمامية  �للحائية  و�جلزيرة  �ملد�رية  �لأمامية 
و�لق�رشة �حلز�مية �لأمامية( �لتي قد ن�سطت �أثناء 
مو�قف تت�سم باخلوف )با�ستخد�م �سوًر� لوجوه 
حمايدة( لدى �لأفر�د �لأ�سحاء, مل تكن قد ن�سطت 
وبالتو�فق   .)83( �لنف�سية  �لعتاللت  حالة  يف 
مع هذ� �لأمر, ترتبط �لعتاللت �لنف�سية بنق�ش 
تت�سم  �لتي  �لأح��د�ث  لتوقع  ل�إر�دي  ��ستجابة 
بتهديد )84( وتثبيط مفاجئ للمحفز�ت �لعاطفية 
مت  لقد   .)85( �سحايا(  به  م�سهد  )مثل  �ل�سلبية 
�قرت�ح �أن �لعجز �لوظيفي �لتابع للف�ش �جلبهي 
يظهر  �لذي  و�لعاطفي  �ل�سلوكي  بالعجز  يرتبط 
وتقرتح   ,)86( �لنف�سية  �لعتاللت  حالت  يف 
�ل�سخ�سية  ��سطر�بات  �أن  �لبنيوية  �لدر��سات 
�ملعادية للمجتمع ترتبط بنق�ش يف حجم �ملادة 
�ل�سنجابية يف �لف�ش �جلبهي, و�أن هذ� �لعجز يف 
�ملادة �ل�سنجابية يف �لف�ش �جلبهي ينعك�ش يف 

�ل�ستجابات �لقليلة لكهربية �جللد )87(.
بدر��سة   )88( و�آخ����رون  هيكز  ق��ام  لقد 
�لنف�سية  �لعتاللت  �أن  يقول  �ل��ذي  �لفرت��ش 
بالأمر  �لأفر�د(  بني  �لعاطفية  )�ملظاهر  �لأولية 
�لعتاللت  �أن  بينما  �لأمر,  غالب  يف  �ملتو�رث 
�لجتماعية(  )�لنحر�فات  �لثانوية  �لنف�سية 
�أولية.  ب�سورة  وذل��ك  بيئًيا,  �مُل��ح��دد  ب��الأم��ر 
�لعتاللت  �إلى  �مليول  موؤ�رش�ت  تقييم  مت  لقد 
على  تقوم  �لتي  و�لثانوية  �لأول��ي��ة  �لنف�سية 
�ل�ستطالع  با�ستخد�م  وذلك  �ل�سخ�سية,  �سمات 
وذلك   )MPQ( �لأب��ع��اد  �ملتعدد  �ل�سخ�سي 
�لندفاعي  و�ل�سلوك  �خلوف  هيمنة  مدى  لتقدير 
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�حلالة  ا  و�أي�سً بالتعاقب,  للمجتمع,  �ملعادي 
ا  �أي�سً ومت  و�لأق��ر�ن,  و�ملدر�سة  لالأ�رشة  �لبيئية 
تقييم �أحد�ث �حلياة �ل�ساغطة. لقد كان �ل�سلوك 
مرتبًطا   MPQ للمجتمع  �ملعادي  �لندفاعي 
وكانت  �لبيئية,  �خلطر  بعو�مل  �أولية  ب�سورة 
�ل�سعور  لنت�سار  هامة  �لبيئية  �لتاأثري�ت  هذه 
باخلوف MPQ, �إل �أن هيمنة �ل�سعور باخلوف 
�ملعادي للمجتمع  �لندفاعي  و�ل�سلوك   MPQ
وقد  للتوريث,  للقابلية  م�سابهة  جو�نب  ُيظهر 
ظهرت �لتاأثري�ت �جلينية باأنها ور�ء �لرتباطات 
للمجتمع  �ملعادية  �لندفاعية  �ل�سلوكيات  بني 
و�ل�سياقات �لبيئية. ويختتم �لُكتاب باأن �لعالقة 
�ل��ت��اأث��ري�ت  ولي�ش   – و�جل��ي��ن��ات  �لبيئة  ب��ني 
ور�ء  تكون  قد   – و�لبيئات  للجينات  �لأ�سا�سية 
�لنف�سية  لالعتاللت  �ملختلفة  �لبيئية  �لرو�بط 

�لأولية و�لثانوية. 
�لدر��سات  كانت  لقد  �لأم��ر,  خال�سة  ويف 
و�لعامة  �ملر�سى  ب��ني  لالختالفات  �حلديثة 
لل�سعور  �لع�سبية  �لأ�س�ش  يخ�ش  فيما  �لأ�سحاء 
�لآخرين, تعليمية ب�سورة  �آلم  بالتعاطف جتاه 
�لع�سبية  �لعلوم  �أب��ح��اث  ت���ز�ل  ول  خا�سة, 
�لجتماعية يف هذ� �ملجال بالأمر �حلديث, كما 
�أن عدد �ملكونات �خلا�سة للعمليات �لجتماعية 
و�جلينية  �لع�سبية  تقنياتها  بفح�ش  قمنا  �لتي 
لدى �ملر�سى و�لعامة �لأ�سحاء, ليز�ل حمدوًد�. 

ا�سطرابات ق�سور الرغبة اجلن�سية

ي��وج��د يف �ل��وق��ت �حل���ايل ع���دد ك��ب��ري من 
�لنف�ش  �لنف�سي وعلم  �لطب  �لكتابات يف جمايل 
�لرغبة  ق�سور  ��سطر�بات  ع��ن  تتحدث  �لتي 
�ل�  �مُلعّرف يف  �لأمر  �لإناث, وهو  لدى  �جلن�سية 
م�ستمر  غياب(  )�أو  »عجز  بكونه   DSM-IV
للن�ضاط  والرغبة  اجلن�ضية  للتخيالت  متكرر  اأو 
»ظهور  يف  يت�سبب  �ل��ذي  �لأم��ر  وهو  �جلن�سي« 
العالقات بني  اأو �ضعوبات يف  وا�ضحة  �ضغوط 
�لأفر�د«. لقد �أقرت �لدر��سات �لوبائية باأن حو�يل 
�لع�رشين  بني  �لأمريكيات  �ل�سيد�ت  من   %40
يف  تتمثل  م�سكالت  لديهن  �لعمر  من  و�ل�سبعني 
هذ�  وي��وؤث��ر   ,)89( �جلن�سية  �لرغبة  �نخفا�ش 
�ل�سطر�ب ب�سورة �سلبية على جودة حياة �ملر�أة 
جودة  ا  و�أي�سً �ل�سطر�ب  هذ�  من  تعاين  �لتي 

حياة �لزوجني )91-89(. 
لقد بد�أ علماء �لأع�ساب �لجتماعية بدر��سة 
لإدر�ك  وذلك  �جلن�سية,  �لرغبة  نق�ش  ��سطر�ب 

هذه  يف  تدخل  �لتي  و�ل�سبكات  �مل��خ  مناطق 
من  �ملزيد  تطّور  �أردن��ا  حال  يف  وذلك  �لعملية, 
�لأمر  هذ�  �أن  من  وبالرغم  �جلديدة,  �لتدخالت 
مبثابة جمال بحث جديد, �إل �أن �لعمل �ملوجود 
�لعمليات  �أهمية  تعريف  ب��د�أ  ق��د  �أن��ه  يقرتح 
�ملركزية – باملقارنة مع �لعمليات �لهام�سية – 
لدى ِكال من �ملر�سى و�لأ�سحاء )92( ومناطق 
�جلن�سية  بالرغبة  ترتبط  �لتي  و�ل�سبكات  �ملخ 

باملقابل مع �لوقوع يف �حلب. 
قامت  �لتي  �لع�سبية  �لدر��سات  �أظهرت  لقد 
لي�ش  تتطلب  �جلن�سية  �لرغبة  �أن  �لأ�سحاء  على 
بالعاطفة,  تتعلق  �لتي  �حلوفية  �ملناطق  فقط 
�حل�سني  ومنطقة  و�ملهاد  �للوزية  �ملنطقة  مثل 
ا  �أي�سً و�ملخطط �لبطيني و�جلزيرة �للحائية, بل 
�سبكة ق�رشية موزعة, وت�سمل هذه )�إل �نها لي�ست 
�لق�رشة  وهم:  رئي�سية,  مناطق  ثالثة  حم�سورة( 
و�لتلم  �جل��د�ري  و�لف�سي�ش  �لد�خلية  �حلز�مية 
�لتلفيف   / �خللفي  �لعلوي  �ل�سدغي  �لأو���س��ط 
لهذه  �لطبيعي  �لتوزيع  يعمل   .)93( �ل�سدغي 
�أن  كيف  تاأكيد  على  �لأ���س��ح��اء,  ل��دى  �ل�سبكة 
�لتي  �ملخ  مناطق  على  ت�ستمل  �جلن�سية  �لرغبة 
�لإثابة  تقنية  مثل  خمتلفة,  �أدو�ر  ور�ء  تقف 
)مثل �ملخطط �لبطيني( وعمليات معرفية عالية 
�لرتتيب وترتبط باملعرفة �لجتماعية و�لتمثيل 
تعمل   .)94( و�لنتباه  �جل�سم  و�سورة  �لذ�تي 
روؤية  تدعيم  على  ه��ذه  �مل��خ  �سبكات  وظائف 
فقط  لي�ش  ي�سوقها  كظاهرة  �جلن�سية  �لرغبة 
ا �لتاأثري�ت �ل�سلبية  �لتاأثري�ت �لإيجابية بل �أي�سً
من �ملا�سي وخرب�ت �لإثابة �جل�سدية �ملتكاملة 
�ملتعلقة بالنف�ش ُم�ساحبة بعمليات ح�سية )مثل 

�لروؤية( وعاطفية )93,94(. 
لدى  �لع�سبي  �لت�سوير  در��سات  عملت  لقد 
�لرغبة �جلن�سية على  ��سطر�بات ق�سور  مر�سى 
�مُلفرت�ش  �ل��دور  لدر��سة  فريدة  فر�سة  ت�سكيل 
لعمليات �ملخ �ل�سمنية هذه )95098(. لقد قام 
تن�سيط  حالت  ب�رشح   )95( و�آخ��رون  �ستولريو 
�جلن�سية  �ملرئية  �ملحفز�ت  �أمام  �ملختلفة  �ملخ 
بني �لرجال �لذين يعانو� من ��سطر�بات ق�سور 
�لأ�سحاء,  �لرجال  من  وغريهم  �جلن�سية  �لرغبة 
�لرجال  �أظهر  فبينما  PET؛  با�ستخد�م  وذلك 
ا يف �ملنطقة �لأمامية  �لأ�سحاء ن�ساًطا منخف�سً
من  يعانو�  �لذين  �ل��رج��ال  ُيظهر  مل  �مل��د�ري��ة, 
ا�ضطراب انخفا�ضا يف الن�ضاط املتعلق بالإثارة 
بكونه  �لختالف  هذ�  �لًكتاب  ف�رّش  وقد  �ملرئية. 
�لذين  �لرجال  ر�أى  عندما  ُمثبطة  �سيطرة  ب�سبب 

�أظهر  وقد  �ملرئي,  �ملحّفز  ��سطر�ب  من  يعانو� 
�جلن�سية  �لرغبة  ق�سور  ��سطر�ب  ذي  �لرجال 
�أكرب يف  تعطيال   – �لأ�سحاء  مع  باملقارنة   –
مناطق �ملخ �لتي ترتبط بالعاطفة )مثل �لق�رشة 
ا يف مناطق �ملخ �لتي  �حلز�مية �لأمامية( و�أي�سً
و�خلرب�ت  �حلركي  �لت�سوير  عمليات  ور�ء  تقف 
�حل�سية  �لق�رشة  )مثل  �لذ�تي  و�لتمثيل  �جل�سدية 

�جل�سدية(.
لقد �أثبتت در��سات �لت�سوير �لع�سبي �لالحقة 
 fMRI بو��سطة  متت  و�لتي  �ملجال,  هذ�  يف 
و�مل�ساركني من �لإناث )97, 98(, �أثبتت ما قد 
هذه  �أظهرت  قد  وباخت�سار,  �ستولريو.  �أكت�سفه 
�لدر��سات نوعني مميزين من �لتغيري�ت �لع�سبية 
��سطر�بات  من  يعانو�  �لذين  �مل�ساركني  لدى 
�أما  لالأ�سحاء.  ن�سبة  �جلن�سية,  �لرغبة  ق�سور 
فقد  �ل�سطر�ب,  هذ�  من  يعانو�  �لذين  �لإن��اث 
�سبكات  يف  �جلن�سية  �لرغبة  يف  ق�سوًر�  �أظهرن 
�لأ�سحاء  لدى  �لن�سط  بالأمر  هو  و�ل��ذي  �مل��خ, 
ن�ضاط  ا  واأي�ضً اخللفية(  اللحائية  اجلزيرة  )مثل 
مفرط يف ثالثة مناطق معينة يف املخ مل تكن 
ن�سطة لدى �مل�ساركني �لأ�سحاء, وهذه �ملناطق 
و�لتلفيف  �ل�سفلي  �جل����د�ري  �لف�سي�ش  ه��ي 
�لأمامي �ل�سفلي و�لق�رشة �لب�رشية خارج �جل�سم 

�ملخطط.
يتو�فق هذ� �لأمر مع �لفرت��ش �حلايل �لذي 
�لأمر  وهو   ,)99( �جلن�سية  �لرغبة  قلة  يخ�ش 
�لذي يقرتح �أن ��سطر�ب ق�سور �لرغبة �جلن�سية 
قد ينتج عن ق�سور يف وظائف �لإثارة وق�سور 
يف وظائف �لتثبيط, �أو خليط بني �حلالتني. ومن 
�ملثري لالهتمام �أن هذه �لكت�سافات تتو�فق مع 
�لتعريف �لإكلينيكي »للم�ساهدة« �لتابع ملا�ستري 
وجون�سون وكابالن وبارلو )100, 101(, وهو 
�لوظائف  يف  �لعجز  �أن  يقرتح  �ل��ذي  �لتعريف 
جزئية(  ب�سورة  �لأقل  )على  تكون  قد  �جلن�سية 
مرتبطة باإثارة ُمثبطة, ويرجع هذ� �إلى توتر يف 
�لرتكيز  يف  وحت��ّول  �جلن�سية  �ملحفز�ت  عملية 
مر�قبة  �إل��ى  �جلن�سية  �ملحفز�ت  من  �لعاطفي 
�لذي  �لرتكيز  )�أي  �جلن�سية  لال�ستجابة  ذ�تية 

يركز على �لذ�ت(. 
من  �مل��زي��د  �إل���ى  �لف��رت����ش  ه��ذ�  يحتاج 
روؤية  تقّدم  �لنتائج  ه��ذه  �أن  �إل  �لخ��ت��ب��ار�ت, 
�لرغبة  ��سطر�ب  ور�ء  تقف  �لتي  �ملخ  لعمليات 
�لجتماعية  �ملعلومات  دور  ا  و�أي�سً �جلن�سية 
يو�سح  �جلن�سية.  �لرغبة  ق�سور  ��سطر�ب  يف 
�لع�سبية  �لعلوم  قيمة  عامة  وب�سفة  �لعمل  هذ� 
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�ملخ  مناطق  �أن�سطة  حتليل  من   – �لجتماعية 
و�لعمليات  �لكيانات  حمتويات  حتليل  وحتى 
�لتي  للتقنية  �أف�سل  حتديد  يف   – �لجتماعية 
لتطوير  ا  و�أي�سً ما  نف�سي  ��سطر�ب  ور�ء  تكمن 
)مثل  للتدخالت  وق��رًب��ا  فاعلية  �أك���رث  ه��دف 
�لعقاقري �لدو�ئية و�ملجالت �لع�سبية و�ملعرفية 

�لجتماعية(.

الروؤى امل�ستقبلية

�إن �لعقل �لب�رشي هو �أكرث �لبنايات �حليوية 
تعقيًد� �لتي ُعرفت حتى �لآن, وبتقدمي مدى تعّقد 
�جلدير  �لأمر  �أن  جند  ومدخالته,  �لب�رشي  �لعقل 
يف  نف�سي  ��سطر�ب  ظهور  �أن  هو  باملالحظة 
�سيوًعا.  �أكرث  لي�ش  �لعمر  مر�حل  من  مرحلة  �أي 
�لتنا�سلية  �ملجالت  على  �لأ�سلي  �لرتكيز  �إن 
و�ملجالت �لع�سبية �مُلرتبطة بفئات �لت�سخي�ش 
�أن  �إل  هامة,  �أولية  خطوة  مبثابة  كان  �لنف�سي, 
هذه  تخطيط  �ملمكن  من  �أنه  يقرتح  �لنهج  هذ� 
�لأ�سباب  لتحديد  وذلك   1:1 �سورة  يف  �لفئات 
�لب�رشي  �لعقل  تعقيد  مدى  وبتقدمي  �ل�سمنية. 
ونزو�ت �ل�سطر�بات �لنف�سية, لي�ش من �ملده�ش 

اأن ا�ضتهداف الأمناط الظاهرية الداخلية املعينة 
يف كل ��سطر�ب نف�سي يثبت �أنه بالأمر �لتعليمي. 
�لكثري من �مل�سد�قية, وذلك  �لبحث  يكت�سب هذ� 
مع الزيادة امل�ضتمرة يف قوائم الأمناط الظاهرية 
�أكرث  بني  من  �أنه  ومبعرفة  و�ل�سلوكية.  �حليوية 
كيان  �إنتاج  هو  �لب�رشي  للعقل  �أهمية  �لوظائف 
ت�سمل  و�لتي  �ل�سلوكيات,  وتنظيم  ُمنظم  نف�سي 
يثبت  قد  �لآخ��ري��ن,  مع  وتفاعالتنا  معرفتنا 
ا �أنه بالأمر �لتعليمي وذلك ليحدد مكونات  �أي�سً
�لكيانات �لجتماعية و�لعمليات �لتي تدخل يف 

�ل�سطر�بات �لنف�سية.
ذ�ت  �ملرت�بط  �ملعّقد  �لنف�سي  �ل�سطر�ب  �إن 
�أولية  خطوة  مبثابة  �مل��خ,  يف  تن�سيط  مناطق 
من  �أي  عن  �مل�سوؤولة  �ملخ  تقنية  حتديد  جتاه 
حم�سورة  ب�سورة  �ملخ  يعمل  ل  �ل�سطر�بات. 
و�لنو�ة  و�خلاليا  �جلزيئات  مكان  م�ستوى  على 
ا ل يعمل  و�ملناطق و�لدو�ئر �أو �لأنظمة, وهو �أي�سً
ب�سورة حم�سورة على م�ستوى زمني لو�حد من 
و�ل�ساعات  و�لدقائق  و�لثو�ين  �لثانية  من  �لألف 
�لأع�ساب  لت�سوير  منهجية  �أي  تقدم  �لأيام.  �أو 
روؤية جزئية لن�ضاط املخ يف نطاق حمدود جًدا 
�أن  مل�ستويات �ملكان و�لزمان, وبالتايل ينبغي 

�لأحد�ث  تقي�ش  �لتي  �لتقارب  و�سائل  ت�ستخدم 
خمتلفة,  ومكانية  زمنية  مبقايي�ش  �لع�سبية 
وظائف  عن  �أك��رث  �ساملة  �سورة  لتقدمي  وذل��ك 

�ملخ.
�مُلقّدم يف  �إن �ملقيا�ش �ملت�ساوي �ل�سالع 
لثالثة  �ملت�ساوية  �لأهمية  ُيثل   1 رقم  �ل�سورة 
ُنهج تقاربية قد ت�ساعدنا على �إدر�ك تقنية �ملخ 
�لتي تكمن ور�ء �ل�سطر�ب �لنف�سي )102(, وهي 
�أو حتديد عمليات معاجلة  �ل�سلوكي  �لتقييم   -1
مكونات �ملعلومات, و�لتي ت�سمل مكونات خا�سة 
جتريبية  معاجلة  و2-  �لجتماعية,  بالعمليات 
�لع�سبي  �لت�سوير  �إن  نف�سية.  مقايي�ش  و3- 
مبثابة مقيا�ش متالزم, وبالتايل فاأن �لدر��سات 
و�لتحفيز  �ل�����رشر  تت�سمن  �ل��ت��ي  �لتجريبية 
)مثل  �لدو�ئية  و�لتدخالت  للدماغ  �ملغناطي�سي 
�للجني و�لعقاقري( لدى �لب�رش و�حليو�نات بالأمر 
�ل�سببي  �لدور  تو�سيح  من  ملزيًد�  وذلك  �لالزم 
يف  عملية  �أو  د�ئ��رة  و�أي��ه  ع�سبية  بناية  لأي��ة 
مهمة ما. لدى كل و�حد من �سلوع �ملثلث هذه 
�أن  ُيكن  مًعا  �لثالثة  جتّمع  �أن  �إل  حمدودياته, 
ُي�سّهل �إحد�ث تقّدم يف �إدر�كنا للتقنية �لع�سبية 

�لتي تكمن ور�ء �ل�سطر�بات �لنف�سية.

اخلامتة 

لقد عمل �لتقدم �حل�سابي و�لتكنولوجي على 
مد�ر �لعقود �لقليلة �ملا�سية على حتويل طبيعة 
�لبيانات �ملتاحة وكميتها على تركيب ووظائف 
�ملخ, وذلك يف �لعديد من �ملقايي�ش, �إل �أنه ومع 
هذ� �لتقّدم, ظهرت �إطار�ت عمل منهجية وحتليلية 
ا من �لتخ�س�سات  ومفهومية مميزة, وقد ز�د �أي�سً
من  وبالرغم  �لعزل.  باأمر  و�لهتمام  �لفرعية 
�أن  �إل  جيًد�,  �ملفهوم  بالأمر  �لتخ�س�ش  هذ�  �أن 
عرب  �لبيانات  تكامل  �سد  يعمل  �أن  باإمكانه 
م�ستويات �لتحليل, وب�سفة خا�سة عندما يرتبط 
�لذي  �لأمر  �لتقلي�ش ولي�ش زيادته, وهو  باإز�لة 
يفيد يف در��سة جزء ما حتى ي�سبح �إدر�ك �لكل 
بالأمر �لأ�سهل. وبالتايل فقد يكون �إ�سهام �لنهج 
�لع�سبية  للعلوم  �مل�ستويات  �ملتعدد  �لتكاملي 
�لذي  �لطريق  �لنف�سي,  �لطب  يف  �لجتماعية 
على  بع�ش  مع  بع�سها  �ملعلومات  به  ترت�بط 
م�ستويات خمتلفة من وظائف �ملخ و�ل�سلوكيات 

)�لتي ت�سمل �ل�سلوكيات �لجتماعية(.
وبالرغم من �أن �لعلوم �لع�سبية �لجتماعية 
لي�ست بالأمر �لفريد يف جمال �لطب �لنف�سي, �إل 

 -ERP للدماغ,  �لكهربائي  �لر�سم   -EEG �لجتماعية.  �لع�سبية  �لعلوم  لأبحاث  �لذهبي  �ملثلث   :1 رقم  �ل�سورة 
�حتمالت �ل�ستجابة للمنبهات �مل�سموعة, ANS – �جلهاز �لع�سبي �لال�إر�دي, TNS- �لتحفيز �ملغناطي�سي للدماغ
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�أنها قد مًتثل نقطة تالقي جيدة تقوم مبخاطبة 
من  و�لبيانات  و�لو�سائل  �لنظريات  ودم��ج 
�لآر�ء  وم��ن  �ملنظمات  من  متعددة  م�ستويات 
�لتخ�س�سية, وذلك لتقدمي فهًما �أف�سل لالأ�سباب 
وو�سائل عالج �ل�سطر�بات �لنف�سية, بالإ�سافة 
�إلى ذلك, لقد �أنق�سم �لطب �لنف�سي �إلى تخ�س�سني 
عالج  على  بالرتكيز  و�حد  يقوم  حيث  فرعيني, 
�لأمر��ش بالو�سائل �حليوية وبالعقاقري, ويركز 
�لعلوم  تخدم  قد  بالتخاطب.  �لعالج  على  �لآخر 
لوجهات  تالقي  كنقطة  �لجتماعية  �لع�سبية 
ننظر  �أن  فيه  ُيكن  كمجال  ا  و�أي�سً هذه,  �لنظر 
�إلى �لتدخالت بالعقاقري باعتبارها ��سرت�تيجية 

لتح�سني �لوظائف �لجتماعية.
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فروع  من  �لفرع  ذلك  هو  �لنف�سي  �لطب  �إن 
حذًر�  �أك��رث  وتقديًر�  �إدر�ًك��ا  يتطلب  �ل��ذي  �لطب 
و�حليوية  و�لنف�سية  �لجتماعية  للجو�نب 
�مل�سكلة  وه��ذه  �ل�سحية,  وم�سكالته  للمري�ش 
بالن�سبة للكثري من �لأطباء �لنف�سيني هي حمور 

�لطب �لنف�سي.
�لذي  �لتحدي  ا  �أي�سً تقدم هذه �حلقيقة  لكن 
�لعامة  و�أفر�د  �لأطباء  بع�ش  يقوم  �أن  �إلى  �أدى 
لأنهم  وذلك  �لر��سخة,  �ملو��سع  بتبني  �لب�سطاء 
بطريقة  �لكلينيكية  و�لكيانات  �لق�سايا  يرون 
»�جتماعية«  �إما  باعتبارها  وم�ستقطبة  مب�سطة 
�أو »حيوية« يف طبيعتها و�أ�سلها. �إن هذ� �لنوع 
من �لتفكري غالًبا ما تقوده �ل�سيا�سة و�ملذ�هب, 
�لعامة  �إدر�ك  �أم���ام  كبري  عائق  مبثابة  وه��و 
ا �أمام تطّور خدمات  وعالقاتهم بالأطباء و�أي�سً
�أمام  عائق  �أنه  هو  �أهمية  �أكرث  هو  وما  فعالة, 

�لعناية باملري�ش )1(. 
�لعناية  �أن  �ملحّنك  �لنف�سي  �لطبيب  يدرك 
للق�سايا  وماهًر�  �نتباها حذًر�  تتطلب  �ملمتازة 
�حليوية و�لنف�سية و�لجتماعية, و�أن هذه �لأمور 
ت�سمح  ل  بطريقة  مت�سابكة  تكون  م��ا  غالًبا 
�أيه  يف  وذلك  منها,  لأي  ب�سيط  �ختز�ل  بحدوث 
�إن  �لأم��ر,  حقيقة  يف  معينة.  �إكلينيكية  حالة 
�لتعامل مع هذه �ملع�سلة باأ�سلوب و�قعي وفعال 

�إكلينيكيًا هو حمور عمل �لطب �لنف�سي.
�لإكلينيكي  �ل�سياق  ه��ذ�  ويف  وب��ال��ت��ايل 
و�لعلمي, نحن ن�سعد �أن نقر�أ �ملقالة �لتي قدمها 
تركز  �لتي  تلك  وه��ي   ,)2( و�آخ���رون  كا�سيوبو 
�لجتماعية  �لع�سبية  �لعلوم  تطّور  جمال  على 
�لنف�سي.  �لطب  جمال  يف  �إ�سهاماتها  و�حتمالية 
ومتزنة  و��سحة  بكونها  �ملقالة  ه��ذه  تتميز 
ويقف �حلديث �لأ�سا�سي يف �سالح عالقة �لعلوم 
�لنف�سي,  للطب  و�أهميتها  �لجتماعية  �لع�سبية 

وهذ� بالأمر �ملقنع.
  لقد ظهر تعريف �لعلوم �لع�سبية �لجتماعية 
يف �أو�ئل »عقد �ملخ« )�لت�سعينيات(, وهو �لتعريف 
جًد�  �لقوية  �لع�سبية  �لعلوم  معد�ت  يجلب  �لذي 
على نحو متز�يد, وذلك لدر��سة تقنيات �ملخ �لتي 
�لجتماعية  و�ل�سلوكيات  �لتفاعالت  ور�ء  تقف 

�لكثري  و�سع  �إن  �لنظرية,  �لناحية  وم��ن   .)3(
�خلا�سة  �لع�سبية  �لعلوم  لإدر�ك  �جلهود  من 
�لطبيعية  �أ�سكالها  يف  �لجتماعية  بال�سلوكيات 
�لنف�سية,  �لأم��ر����ش  �سياق  يف  دخولها  وعند 
�سيقدم �لكثري من �ملعاين �لهامة. وعلى �مل�ستوى 
�لتجريبي, هناك �لعديد من �لكت�سافات �لهامة 
لهذ�  باهر  م�ستقبل  �إل��ى  ت�سري  �لتي  �جل��دي��دة 

�ملجال.
�لع�سبية  �ل��ع��ل��وم  جم���الت  ت��د�خ��ل  وم��ع 
ا �لعلوم �لع�سبية  �ملعرفية ومنوها �ل�رشيع و�أي�سً
�لعاطفية وتطّور �لأدو�ت مثل �لت�سوير �لوظيفي 
�لعلوم  ل��دى  �أ�سبح  �جلزيئية,  و�لبيولوجيا 
من  لتزيد  لتقدمه  �لكثري  �لجتماعية  �لع�سبية 
بها  ي��ر  �لتي  �لكلينيكية  �مل�سكالت  �إدر�ك 
متحدة  �ملجالت  هذه  �إن  �لنف�سيون.  �ملر�سى 
�جلزيئية  �لأنظمة  بني  �لفجوة  �ست�سد  �لتي  هي 
�ملر�سى  خرب�ت  مع  ا  و�أي�سً �حليوية  و�لأنظمة 

�ملعقدة �لتي نر�ها يف �لعياد�ت.
باإعادة  �ست�سمح  �لُنهج  �أن هذه  �ملتوقع  من 
�سياغة مفاهيم �لكيانات �لكلينيكية �لُكربى يف 
�لتي �ست�سمح بالتحّرك  �لنف�سي, وهي تلك  �لطب 
بعيًد� عن �لتق�سيمات �لت�سخي�سية �لب�سيطة �لتي 
ناحية  و�لتوّجه  �لع��ر����ش  و�سف  على  تقوم 
�لُنهج �لت�سخي�سية �لتي تقوم على وظائف �ملخ 
يدعمه  �لذي  �لأمر  وهو  �ل�ساذة  وتلك  �لطبيعية 
جمالت  يف  �حلال  هو  كما  معملية,  �ختبار�ت 

�لطب �لأخرى )4,5(.  
فيما  و�ق��ع��ي��ني  ن��ك��ون  �أن  لب��د  وبالطبع 
حتقيقه,  ُيكن  وما  �لوقتية  �ملقايي�ش  يخ�ش 
نحّذر  �أن  �لهام  من  بالتفاوؤل,  نتحلى  فبينما 
قبول  عند  باحلكمة  نتحلى  و�أن  �لتحديات  من 
�إذ� كان  �لكت�سافات �ملبكرة بكل �سغف, وحتى 
لهذه �لكت�سافات �أ�ستح�سان معقول. �إن �لختبار 
وهو  م�ستقل  تكر�ري  �أم��ر  �لعلوم  يف  �حلم�سي 
كُنهج  ا  و�أي�سً �لتقارب  طريق  عن  تاأكيد  مبثابة 
يف  �لدر��سات  من  �لكثري  �إن  تكميلية.  �ختبارية 
�لكتابات �لعلمية ع�سبية �سعيفة ب�سورة فعلية, 
ونتائجها غري مرغوبة حيث �أن �لكثري من �لنتائج 
»ذ�ت �أهمية كبرية« و�لتي مت ن�رشها, �ستمثل يف 
مدى  كان  )مهما  كاذبة  تاأكيد�ت  �لأمر  حقيقة 
م�سد�قيتها �لظاهرة( )6(, وبالتايل وكما كانت 
�سيكون هناك   )7( �حلالة يف �جلينات �جلزيئية 
)�آلف ولي�ش ع�رش�ت  �إلى عينات كبرية  �حتياج 

من  �لعديد  يت�ساركون يف  �لذين  �مل�ساركني  من 
�لدر��سات �لع�سبية �لنف�سية �لتي مت ن�رشها حتى 
ا تاأكيد  يومنا هذ�( وتعاون بني �لباحثني و�أي�سً

على �لتكر�ر �مل�ستقل.
�لفكرة  بطرح  و�آخ��رون  كا�سيوبو  قام  لقد 
�ملعقولة من �لناحية �حلد�سية, وهي �لتي تقول 
الداخلية«  الظاهرية  »المن��اط  ُيدعى  ال��ذي  اأن 
�لور�ثية  �لناحية  من  ُدر�ست  �إذ�  �أب�سط  تكون  قد 
��سطر�ًبا  �عتبارها  من  �أك��رث  وذل��ك  و�حليوية, 
�لور�ثية  �لدر��سات  �أن  �إل  ذ�تها,  حد  يف  نف�سًيا 
�حلالة  هي  ه��ذه  �أن  ُتظهر  مل  ه��ذ�  يومنا  حتى 
�أن هذه هي  يثبت هذ�  قد  فبينما  )8(, وبالتايل 
ليوؤيد  مقنًعا  دليال  �لآن  حتى  يوجد  ل  �حلالة, 
كبري  عدد  يقرتح  �لأمر  حقيقة  يف  �لتاأكيد.  هذ� 
�لنظري  �لعمل  يدعمها  �لتي  �خلربة  �أبحاث  من 
حل  على  تعمل  �لتي  �لنهج  �أن  �ل�سليم,  و�ملنطق 
�لنف�سية,  �لأمر��ش  و��ستهد�ف  �مل�سببات  تعّقد 
�لعلوم  تكون  �أن  ُيحتمل  ول   – �سهلة  لي�ست 

�لنف�سية �لجتماعية �أ�ستثناًء�.   
يوؤكدها  مل  �لتي  �ملجالت  من  و�ح��دة  �إن 
�لهام  بالأمر  �ستكون  و�لتي  و�آخ��رون  كا�سيوبو 
لإدر�ك �لأد�ء �لطبيعي و�لأد�ء �ل�ساذ للمخ, تعود 
�إلى مناذج �حلو�سبة �لتي على نطاق و��سع, مثال 
�لذي مت تدعيمه  �لب�رشي«  ي�سعى »م�رشوع �ملخ 
�إلى تخطيط تطور  �لأوروبي,  من جانب �لحتاد 
�جلديدة,  �خل�سائ�ش  و�إدر�ك  �لع�سبية  �ل�سبكات 
للنموذج  �لقوية  �حلو�سبة  با�ستخد�م  وذل��ك 
�لت�ساعدي لوظائف �ملخ �لب�رشي )9(. نحن ناأمل 
متعدد  تكامل  على  يركز  �لذي  �مل�رشوع  هذ�  �أن 
�لالزمة  �لأ�س�ش  بناء  على  ي�ساعد  �مل�ستويات 
و�أمر��سه.  �لب�رشي  �لعقل  بناء وحماكاه  لإعادة 
�أخرى  مبادر�ت  مع  بالتعاون  �لنهج,  هذ�  �إن 
 ,)9( �لع�سبية  �لعلوم  جمال  يف  �لنطاق  و��سعة 

�سيعمل على حت�سني �إدر�ك �لأمر��ش �لنف�سية.
�لع�سبية  �ل��ع��ل��وم  ل���دى  وب��اخ��ت�����س��ار, 
�لطويل,  �ملدى  على  لتقدمه  �لكثري  �لجتماعية 
للطب  �ملعقدة  �جلو�نب  �إدر�ك  لتح�سني  وذل��ك 
�لنف�سي, وعلى �ملدى �لق�سري ُيكن �أن نتوقع �أن 
وجود هذ� �ملجال �سي�ساعد يف مكافحة �لتفكري 
�لنف�سية  �ل�سحة  عن  �سخيًفا  بكونه  يت�سم  �لذي 
وهو �لذي يق�ّسم �لأ�سياء �إلى فئتني »�جتماعية« 
�أو »حيوية«, وبالتايل �سيكون هذ� �لأمر مبثابة 

نفًعا كبرًي� للطب �لنف�سي ومر�ساه.

تعليقات
بني  واملدمرة  املضلله  الفكرة  لنهاية  الوصول  االجتماعية:  العصبية  العلوم 

»األجتماعية« مقابل البيولوجية في الطب النفسي
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Social neuroscience: bringing an end to the
destructive and misguided “social” versus
“biological” in psychiatry
NICK CRADDOCK

National Centre for Mental Health, Cardiff

University, Cardiff CF24 4HQ, UK

Psychiatry is the branch of medicine
that demands the most careful appreci-
ation and understanding of social, as
well as psychological and biological,
aspects of patients and their health
problems. For many psychiatrists, this
complexity is at the heart of the medi-
cal specialty’s appeal.

However, this reality also provides
a challenge that has resulted in en-
trenched positions being adopted by
some professionals and members of
the lay public, who view clinical issues
and entities in a simplistic, polarized
way as being either “social” or “biologi-
cal” in nature and origin. Such think-
ing is often driven by politics and ideol-
ogy and it is a major impediment to
public understanding, professional rela-
tionships, development of effective ser-
vices, and, crucially, to patient care (1).

Any experienced psychiatrist knows

that excellent care involves careful and
skillful attention to biological, psycho-
logical and social issues and that in any
particular clinical case these are com-
monly intertwined in a way that does

not allow simple reductionism. Indeed,
dealing with this complexity in a prag-
matic, clinically effective manner is the
core business of psychiatry.

Set within this clinical and scientif-
ic context, it is, therefore, a pleasure
to read the paper by Cacioppo et al
(2), which focuses on the developing
field of social neuroscience and the
potential contributions it can make
to psychiatry. The paper is clear and
well-balanced and the main argu-
ments in favour of the relevance and

importance of social neuroscience for
psychiatry are persuasive.

The concept of social neuroscience
was introduced early in the “Decade
of the Brain” (the 1990s) and brings
together the increasingly powerful tools
of neuroscience to explore the brain
mechanisms that underlie social inter-
actions and behaviors (3). At a theoreti-
cal level, it makes enormous sense to
put effort into understanding the neu-
roscience of social behavior in both its
normal forms and when impaired with-
in the context of psychiatric illness. At
an empirical level, there are many inter-
esting findings emerging that point to a
bright future for this field.

Together with the overlapping and
similarly rapidly developing fields of
cognitive neuroscience and affective
neuroscience and with improving tools
like functional imaging and molecular
biology, social neuroscience has a great
deal to offer for further understanding
of many of the clinical problems experi-
enced by psychiatric patients. Together,
these are areas that will bridge the gap
between the molecular and biological
systems and the complex experiences
of the patients we see in the clinic.

It can be expected that these ap-
proaches will allow a reconceptualiza-
tion of the major clinical entities in psy-
chiatry that will allow movement away
from crude diagnostic classifications
based on symptom descriptions and
towards diagnostic approaches that are
based upon the normal and abnormal
workings of the brain and which are
supported by laboratory tests, as is usu-
al in other branches of medicine (4,5).

Wemust, of course, be realistic about
time scales and what can be achieved.
Whilst being appropriately optimistic,
it is important to be aware of the chal-

lenges and be cautious in accepting
early findings too readily even if those
findings have tempting plausibility. The
acid test in science is independent rep-
lication and confirmation through con-
vergent, complementary experimental
approaches. Many studies in the neu-
roscience literature are substantially
underpowered, which has the undesir-
able result that many of the published
results that are “nominally significant”
will actually represent false positives
(however plausible they appear) (6).
Thus, as has been the case in molecular
genetics (7), there will be a need for
large samples (probably thousands rath-
er than the tens of participants that are
common in many neuroscience studies
published to date), collaboration be-
tween researchers and an emphasis on
independent replication.

Cacioppo et al raise the intuitively
plausible point that so-called “endo-
phenotypes” are likely to be genetical-
ly and biologically simpler to study
than a psychiatric disorder itself. To
date, genetic studies have not shown
this to be the case (8). Thus, whilst it
may prove to be the case, there is not
yet persuasive evidence to support the
assertion. Indeed, a substantial body of
research experience backed up by the-
oretical work and common sense sug-
gest that no approach to unraveling the
complexity of causation and triggering
of psychiatric illness will be easy – and
social neuroscience is most unlikely to
be an exception.

An area not highlighted by Cacioppo
et al that will be important to under-
standing the normal and abnormal
working of the brain relates to large-
scale computer modeling. For example,
the Human Brain Project, funded by
the European Union, seeks to model
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)1( عن كيف  و�آخرون  كا�سيوبو  لقد حتدث 
ُيكن �أن يعمل منظور �لعلوم �لع�سبية �لجتماعية 
�حلديثة على حت�سني �إدر�ك �ل�سطر�بات �لنف�سية 
هذه  ك��ل  ب��اأن  فيجادلون  عالجها؛  وو���س��ائ��ل 
�جتماعية  كيانات  يف  موجودة  �ل�سطر�بات 

توؤثر بقوة على �أفكارنا وم�ساعرنا.
�لتي  �لكيفية  �أن  �إل  حقيقي,  �لأم��ر  هذ�  �إن 
للعقول  �لأنحد�رية  �لتثقيفية  �ل��روؤى  بها  تنتج 
�لنف�سي  �لعالج  لو�سائل  �أ�سا�سية  �أفكاًر�  �لب�رشية 
�لآن,  حتى  �لنف�سي  �لطب  حققه  قد  ما  تتجاوز 
�جلديل  �ل�سالح  عن  وبعيًد�  �لغام�ش.  بالأمر 
حديًثا  دخلت  و�ل��ت��ي  �حل��دي��ث,  �مل��خ  لت�سوير 
تقدم  �أن  ُيكن  كيف  �لنف�سية,  �لعلوم  جمال  يف 
�لع�سبية �لجتماعية روؤى نف�سية نافعة  �لعلوم 
جديدة مل يتم تطويرها يف �لطب �لنف�سي �حليوي 

حتى �لآن؟
�لنف�سي  �لطب  �أن  �جليد  من  �أنه  �ملوؤّكد  من 
مع  �لب�رشي  �ملخ  يدر�ش  �أخ��رًي�  بد�أ  �لجتماعي 
�لكثري من �لإ�سهامات �لفريدة, مثل �إثارة ركائز 
�ملخ �لتي تتعلق بال�سعور بالتعاطف )مثل رقم 2(, 
�إل �أنه ليز�ل هناك �لكثري و�لكثري من �لتحديات 
وتتمثل هذه  �لجتماعية,  �لع�سبية  �لعلوم  �أمام 
تو�جه  ا  و�أي�سً جديدة,  عالج  و�سائل  تقدمي  يف 
�لعلوم �لع�سبية �لجتماعية و�لعاطفية حتديات 
�أخرى تتمثل يف تن�سيق جهودها, وب�سفة خا�سة 
�لت�ساعدية  �لجتماعية  للروؤى  �أف�سل  دجًم��ا 
لكن  �لأنحد�رية,  �لع�سبية  �لتطورية  و�ل��روؤى 

ليز�ل هذ� �لعمل بالأمر �لنادر.
كا�سيوبو كان من  �أن  �سعيًد� بحق  لقد كنت 
لعام  بي  �خلا�سة  �ملقالة  تبني  �لأو�ئل يف  بني 
»�لعلوم  عنو�ن  حتت  ج��اءت  ما  وه��ي   1998
�لب�رشية  �لعو�طف  �أ�س�ش  �لعاطفية:  �لع�سبية 
�لف�سول  بد�خل  لال�ستخد�م   )3( و�حليو�نية« 
نقطة  بكونها  �لروؤية  لقد خدمت هذه  �لتعليمية. 
�لجتماعية,  �لع�سبية  �لعلوم  لتاأييد  �نطالقة 
�لنف�سية  �لبد�يات  تاريخية  ب�سورة  تلت  و�لتي 
�إذ�  �لنافع  من  �سيكون  �أنه  �إل   ,)4( �لجتماعية 
�لأنحد�رية  للُنهج  مت عمل تو�فق ب�سورة كاملة 
�لتي تركز على �لب�رش مع �لُنهج �لعلمية �لع�سبية 
�إن  �لب�رشية.  للف�سائل  �لت�ساعدية  �لعاطفية 
لتقليل  �ل��الزم  ب��الأم��ر  �ملعرفة  �أ�س�ش  �كتمال 
تتحدث  و�لتي  بالأمر  �ملتعلقة  �لُنهج  �حتمالية 
�لنق�سام  لت�سهيل  ا  و�أي�سً �لبع�ش  بع�سها  �أمام 
يف  �لنف�سي  �لطب  يف  �ل�سائع  بالأمر  كان  �لذي 

�لقرن �لو�حد وع�رشين.
�لُنهج  من  �لعديد  ندمج  �أن  ُيكننا  كيف 
جديدة؟  نف�سية  روؤى  لتنتج  �لع�سبية  �لعلمية 
�ل��ع��و�ط��ف  يف  �ل��ب��اح��ث��ني  �أن  �ل��و����س��ح  م��ن 
�لبحث  �إل���ى  ح��اج��ة  يف  و�حل��ي��و�ن��ي��ة  �لب�رشية 
�لق�سايا  مع  موّحدة  بحث  ��سرت�تيجيات  عن 
بينما ل  �ملحّور,  باعتبارها  �لتطورية  �لع�سبية 
يناف�سو� �لعديد من �أخطاء �لطب �لنف�سي �لتطوري 
�حلديث, ومع �لكثري من �لتفّكر يف تطّور �مليول 
�لب�رشية �ملعرفية �لق�رشية �لتي ظلت غري ُمدجمة 
وكذلك   .)5( للثدييات  �لعاطفية   �لعمليات  مع 
تخت�ش  �لتي  �لق�سايا  من  �لعديد  �إن  ا,  �أي�سً
بالعلوم �لع�سبية �لجتماعية �لب�رشية تاأتي من 
بالأ�س�ش  �لذي ليز�ل مت�سال  �لتعلم �لجتماعي 

لدى  لي�ش  لالأ�سف  لكن  للثدييات,  �لعاطفية 
�لعلوم �لع�سبية �لب�رشية �إمكانية دخول م�ستمرة 
عن  قوي  بحث  وجود  بدون  �لق�سايا  هذه  ملثل 
�ملخ, وبالتايل فكيف نحل هذه �ملع�سلة؟ �أعتقد 
قد  �ل��ذي  �لتاأثري  ب�سبب  ح��رج  �ل�سوؤ�ل  ه��ذ�  �أن 
ترتكه �لعلوم �لع�سبية �لجتماعية �لب�رشية على 
توجد  �أن  ُيكن  �ل�سا�سية, ول  �لنف�سية  �لق�سايا 
حيوي  �إدر�ك  بدون  جديدة  نف�سي  عالج  و�سائل 

نف�سي للعمليات �لعاطفية �لأ�سا�سية.
بني  �أق��وى  �ندماجا  �لق�سية  هذه  �ستتطلب 
�لعلوم  من  خا�سة  وب�سفة  �لب�رشية,  �لأجنا�ش 
يف  مكثفة  ب�سورة  در��ستها  مت  �لتي  �لع�سبية 
�لجتماعية  �لتحفيزية/�لعاطفية  �لعمليات 
للثدييات. �إن �لأبحاث �حليو�نية �لتي تقوم على 
�ملخ بالأمر �لالزم لتقدمي روؤية �أو�سح عن �أ�سول 
�لعقل �لب�رشي �لتي قد تطورت, وذلك حيث �أنها 
تقدم �إمكانية دخول �إلى تقنيات �ملخ �لعاطفية 
ذ�ت �لعمليات �لأولية, وهي تلك �لتي ليز�ل يقف 
عليها �لإدر�ك يف حد ذ�ته )3,6(. لكن ل ت�ستطيع 
�لُنهج �لب�رشية �لأنحد�رية حتقيق هذ� �لأمر بدقة 
علمية مماثلة, وعلى �لناحية �لأخرى, قد يكون 
�ملوؤ�س�سة  �ملعرفية  �لفطنة  ت�سّور  �حلكمة  من 
من  خرجت  قد  و�لتي  �لب�رشي,  للعقل  �جتماعيا 
�ملخية  �لق�رشة  يف  �ل�رشيع  �لتطّور  يف  �لتو�ّسع 
 – �لتعليم  عليها  ي�سع  و�لتي  �حلديثة,  �لب�رشية 
ولي�ش �لبنية �لتطورية – �لتخ�س�سات �لوظيفية 

�ملتعددة )7(. 
�لأفكار  تطوير  على  نعمل  فلكي  وبالتايل 
�لنف�سية, لبد �أن يكون �ملفتاح �لأ�سا�سي للعلوم 
)بدون  �لب�رشية  �ملعرفية  �لجتماعية  �لع�سبية 
�أي  �إلى  هو  �لطبيعة(  قدمي عن  �إلى جدل  �للجوء 

 )Bottom-up( هل ستتحسن العالجات الطبنفسية من الدراسات التصاعدية
أم األنحدارية )Top-down( للعلوم العصبية الوجدانية؟

the development of neuronal networks
and understand emergent properties
using intensive computing for bottom-
up modeling of human brain function
(9). The hope is that this project, which
focuses on multilevel integration, will
help to build the foundations that are
needed to reconstruct and simulate the
human brain and its diseases. Together
with other large-scale initiatives in neu-
roscience (9), such approaches are likely
to improve understanding of psychiat-
ric illness.

In conclusion, socialneurosciencehas
much to offer over the medium to long-
er term in improving understanding of
complex aspects of psychiatry. In the
shorter term, it can be expected that
the very existence of the field will help
to combat the annoyingly persistent

and wholly unhelpful na€ıve “either/or”
thinking about mental health that
categorizes things as being “social” or
“biological”. That will be of enormous
benefit to psychiatry and its patients.
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Cacioppo et al (1) discuss how the
emerging social neuroscience perspec-
tive may promote understanding and
treatment of psychiatric disorders. They
argue that all these disorders are em-
bedded within social structures that
strongly influence our thoughts and
feelings.

This is true. Still, it remains ambig-
uous how top-down enculturated per-
spectives to human minds will yield
fundamental insights to psychiatric
therapeutics beyond what psychiatry
has already achieved. Aside from
debatable attractions of modern brain
imaging, embraced finally by psycho-
logical sciences, how might social
neuroscience provide new psychiatrically

useful perspectives that are not already
reasonably well developed in biological
psychiatry?

Certainly it is wonderful that social
psychology is finally studying the brain,
with many unique contributions, such as
illumination of brain substrates of empa-
thy (e.g., 2). Still, an enormous challenge
for human social neuroscience is to pro-
vide new therapeutics. Another is for
social and affective neurosciences to
coordinate their efforts, especially better
integration of top-down social and
bottom-up neuroevolutionary perspec-
tives. Such work remains rare.

I was delighted that Cacioppo was
among the first to adopt my 1998 text
Affective Neuroscience: The Founda-
tions of Human and Animal Emotions
(3) for classroom use. That vision served
as one springboard for his advocacy of
“social neuroscience”, which followed
historically upon “social psychophy-
siology” initiatives (4). But it would be

useful to more fully harmonize top-
down, human focused approaches with
bottom-up cross-species affective neu-
roscience ones. Integration of knowl-
edge bases is essential to minimize the
likelihood of related approaches talk-
ing past each other, and promoting
splintering that was common in 20th
century psychology.

How shall we integrate diverse neu-
roscience approaches to yield new psy-
chiatric insights? Clearly, investigators
of human and animal emotions need
to seek unified research strategies,
with neuroevolutionary issues being a
centerpiece, while not emulating many
flaws of modern evolutionary psychol-
ogy, with speculations about the evolu-
tion of human cortico-cognitive tenden-
cies, that remained unintegrated with
cross-mammalian affective processes (5).

Likewise, many issues that concern
human social neuroscience are emer-
gents of social learning, that remain
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مدى ت�سل وظائف �لق�رشة �ملخية �حلديثة لدى 
�لتطورية  �لب�رش ب�سبب �لختيار�ت  �لبالغني من 
باملقابل مع �لبنايات �لجتماعية؟ �إن �لوظائف 
�لثدييات  لعقول  ق�رشية  �لتحت  �ل��غ��ر�ئ��زي��ة 
من  �لدو�ئر  و�إن  و��سح.  �لأم��ر  وه��ذ�  متو�رثة, 
�ملخية  �لق�رشة  لأع��م��دة  �ملو�سعية  �لناحّية 
ا مكونة باأ�س�ش تطورية قوية,  �أي�سً �حلديثة هي 
كما هو حال يف �لكثري من رو�بط �حللقات بد�خل 
�أي من �لوظائف  �أن  �أن هذ� ل يعني  �إل  �لق�رشة, 
�حتمالت  ت��ق��دمي  م��ع  يتعار�ش  �مل��و���س��وف��ة 
�لق�رشية(.  �لتحت  �لإدخ��الت  على  هذ�  )يتوقف 
من �لو��سح �أن �أغلب �لوظائف �لق�رشية �جلديدة 
 ,)7( تطورية  ولي�ش  �إمنائية  لتكون  ُمربجمة 
�لعلوم  خل�سوبة  عميقة  ت�سمنات  �لأم��ر  ولهذ� 
�إمكانية  �لع�سبية �لجتماعية �لب�رشية �لتي لها 
كل  �إن  �لأ�سا�سية.  �لق�سايا  دخول حمدودة على 
�أقارب للتطّور فيما يتعلق بالتاأثري�ت  �لثدييات 
وتركيبهم  �لتحفيز  و�سبكات  ق�رشية  �لتحت 
وتخلق  �لعقل  تدعم  �لتي  و�سبكاتهم  �لكيميائي 
�لإدر�ك. وبالرغم من تعدد �أ�سكال �أنظمة كيمياء 
�ملخ �لور�ثية – من م�ستقبالت ومر�سالت �إلى كل 
�لعمليات �لع�سبية �لتدبريية �لتد�خلية – �إل �أن 
�أننا نحن  �لنتيجة �لنهائية بالأمر �لب�سيط, وهو 
و�لتوزيع �ملكاين  �لنوع  ل�سنا مميزين يف  �لب�رش 
ور�ثية  ب�سورة  �مُلختارة  �ملخ  لدو�ئر  �لع�سبي 
ول يف كيميائيتها �لع�سبية, وهذ� �لأمر مبثابة 
نف�سية  عالج  و�سائل  �إلى  �لطريق  �سيقود  �إدر�ك 

جديدة.
�لجتماعية  �لع�سبية  للعلوم  يكون  وحتى 
�لعالج  و�سائل  على  حقيقًيا  ت��اأث��رًي�  �لب�رشية 
�لُنهج  من  روؤي��ة  �إل��ى  نحتاج  �لب�رشي,  �لنف�سي 
باإمكانها  �لتي  �لعاطفية  �لع�سبية  �لعلمية 
�حلقيقية  �لع�سبية  �لتقنيات  على  �ل��دخ��ول 
�لنف�سية  �لآلم  تقنية  �إن  مثال  �لعاطفي,  للعقل 
لدى  �لنف�سال  �آلم  يف  تت�سبب  �لتي  �لأ�سا�سية 
لنا  ي�سمح  مما   )3( ذ�تي  متاثل  ذ�ت  �لثدييات, 
مما  �كرث  لالكتئاب  �أف�سل  عالج  و�سائل  بتقدمي 
قدمته �لُنهج �ل�سلوكية و�ملعرفية �لتي كانت يف 
�ملا�سي )مثل 8-11(, وبالتايل فعندما نتحدث 
لدى  �لجتماعية  و�لرو�بط  بالوحدة  �ل�سعور  عن 

�لب�سيطة  �إدر�كنا عن �مل�ساعر  �لب�رش, قد ي�ستنار 
�لدر��سات �حليو�نية  �لأ�سا�سية, وذلك عن طريق 
وهذه   ,)12,13( �لب�رشية  �لدر��سات  من  �أك��رث 
�إذ�  �حلكمة  من  �سيكون  �أ�سا�سية  ��سرت�تيجية 

تد�ر�ستها �لعلوم �لع�سبية �لجتماعية.
�لجتماعية  �لع�سبية  �لعلوم  �إلى  �أ�سعى  �إين 
�لع�سبية  بالعلوم  �إمل��اًم��ا  �أك���رث  ت��ك��ون  �ل��ت��ي 
�لعاطفية �لتي قد تعاملت طويال مع ق�سايا ذ�ت 
�هتمامات نف�سية. نحن نحتاج يف �لوقت �حلايل 
�لع�سبية  �لعلوم  بني  �أف�سل  ثنائي  حديث  �إلى 
�حليو�نية وتلك �لب�رشية, وجهودنا �خلا�سة هي 
�لع�سبية  �لعلوم  �كت�سافات  بني  تربط  �لتي  تلك 
وبني  �لب�رشية  �لأجنا�ش  �ملتعددة  �لعاطفية 
�لق�سايا �لنف�سية �لب�رشية �ل�سا�سية, و�سنجد هذه 

لدى بانك�سيب )3( وبانك�سيب وبيفني )14(.
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�ملقالة  يف   )1( و�آخ��رون  كا�سيوبو  �أكد  لقد 
�لع�سبية  �لعلوم  دور  بهم,  �خلا�سة  �لعميقة 
�لُنهج  من  للعديد  تالقي  كنقطة  �لجتماعية 
و�لهرمونية  »�لع�سبية  منها  �لتي  �ملنهجية, 
�إلى  تدعو  و�أن  و�لور�ثية«  و�خللوية  و�جلزيئية 
نهج حقيقي »يقوم على �لعديد من �لتخ�س�سات«. 
لقد قمنا بامل�سادقة على هذه �لروؤية, ونحن نود 
�ل�سرت�تيجية  هذه  تطبيق  �أهمية  على  نوؤّكد  �أن 
حتت  يكون  �لتخ�س�سات,  بني  هام  �آخر  كر�بط 
�لختبار, �أي �لعالقة بني �لعلوم �لوبائية �لنف�سية 
ب�سفة  نقرتح  ونحن  �لنف�سية.  �لع�سبية  و�لعلوم 
خا�سة �أنه يوجد دليل متنامي يقول باأنه ُيكن 
بالأمر��ش  لالإ�سابة  �لهام  �خلطر  جانب  �إدر�ك 
ع�سبية  عمليات  باعتبارها  �ل�سديدة  �لنف�سية 
ُيكن  و�أنه  معينة,  �جتماعية  ملحفز�ت  متغرية 
ووقائية  عالجية  تطبيقات  �لأمر  لهذ�  يكون  �أن 

يف �مل�ستقبل. 
�لجتماعية  �حلالة  �أن  جيًد�  �ملعروف  من 
�لفا�سدة ُت�ساهم يف خطر �لإ�سابة باأمر��ش نف�سية 
)2(, وتعمل �لدر��سات �حلديثة على تدعيم فكرة 
�لعي�ش  مثل  �مُلثبتة,  �لوبائية  �خلطر  عو�مل  �أن 
�لهجرة,  �أو  �حل�رشية  �ملناطق  يف  �لرتبية  �أو 
فر�سية  تقرتحه  ما  وهذ�  �جتماعي,  مكون  لها 
�لذي  �لعمل  �أقرتح  لقد  �لهزية �لجتماعية )3(. 
تاأثري  �خلا�سة على وجود  به يف معاملنا  قمنا 
من نوع خا�ض لل�ضغوط الجتماعية على تن�ضيط 
�حلز�مي حول  �لتلفيف  �ملخية يف  �للوزة  دو�ئر 
يتعر�سون  �لذين  �لأ�سحاء  �لعامة  لدى  �لُركبي 
�أو   )4( �حل�رشية  �ملناطق  يف  و�لرتبية  للعي�ش 
�أ�سار كا�سيوبو و�آخرون, حيث  �لهجرة. وكما قد 
�لد�ئرة  ذ�ت  �أن  �أظهرت  قد  �ل�سابقة  �لأعمال  �أن 
�سريوتونيني( من جانب جني  )بتاأثري  منح�رشة 
ُمقرتح ُيظهر تفاعالت جينية بيئية )5,6(, قمنا 
حديًثا باقرت�ح �أن هذه �لد�ئرة و�ملناطق �حلافية 
ترتبط  �لتي  و�حل�سني(  �لبطيني  �ملخطط  )مثل 
�جلانبي  �جلبهي  �لف�ش  ق�رشة  ومناطق  بها 
تنظيمها,  على  تعمل  �لتي  �لتطورية  و�ملتو�سط 
خطر  عو�مل  لتجمع  �أ�سا�سًيا  طريًقا  تكون  قد 
تظهر من  �لتي  �لنف�سية  بال�سطر�بات  �لإ�سابة 
جراء ال�ضغوط الجتماعية )7(. يف حقيقة �لأمر, 
�أن  �ملمكن  من  �أنه  يبدو  عر�سي,  دليل  وبتقدمي 
يف  مبكًر�  حتدث  �لتي  �ل�سلبية  �لبيئية  �لعو�مل 
تطّور �ملخ, �أن تكون مبثابة م�سببات للعجز �لذي 
يرتبط بال�ضغوط الجتماعية والذي ُيالحظ لدى 
�لبالغني �لذين يتعر�سون للخطر. وحيث �أن هذه 
�لد�ئرة وتلك �لدو�ئر �ملرتبطة بها بالأمر �ل�ساذ, 
�ملر�سى  على  تظهر  �لتي  بالأعر��ش  وترتبط 
�لتي  �لكلينيكية  �لثالثة حالت  )كما يو�سحها 
ا  �أي�سً تكون  فقد  و�آخ���رون(,  كا�سيوبو  قدمها 

�لأمر  �إلى  نظرنا  �أن  وبعد  للعالج.  �لهام  بالأمر 
بهذه �لطريقة, لتز�ل �لبيئة �لجتماعية متعلقة 
�لنف�سي,  �ملر�ش  م�سار  مد�ر  على  وذلك  بالأمر, 
�ملزيد  �إن  خماطبته.  ويتم  ويظهر  يت�سكل  كلما 
و�لع�سبية  �لور�ثية  �لتقنيات  هذه  تو�سيح  من 

و�لبيئية بالأمر �لهام للعالج وللوقاية.
عمل  برنامج  ن��ق��ّدم  �أن  �لأم���ر  ه��ذ�  يقرتح 
�لو�سف,  �أعماق  �إل��ى  يتد  وعملي  بل  طموًحا 
توؤّيد  �لتي  �لتقنيات  على  بدليل  ُيلحق  �أن  ولبد 
م�ستوى  على  و�لبيئة  �جلينات  ب��ني  �لعالقة 
�لأنظمة, وذلك من جانب �لبحث لتو�سيح �أ�س�سه 
�جلزيئية لدى �لب�رش. يحمل هذ� �لأمر �لكثري من 
توجد  ل  �ملطلوبة  �لأن�سجة  �أن  حيث  �لتحديات 
لدى �لإن�سان, بل قد ت�ساعد بع�ش �لو�سائل مثل 
�لهام�سية  �لأن�سجة  يف  �ملثيل  �جلينوم  حتاليل 
يف تعريف بع�ش �جلينات و�لطرق �لتي غريتها 
�إ�سافة  ُيكن   .)8( الجتماعية  البيئية  ال�ضغوط 
م�ستوى �آخر من �لو�سف, وذلك عن طريق در��سة 
خالل  من  �مُل�ستقة  �لب�رشية  �لع�سبية  �خلاليا 
�إدخال تقنية �خلاليا �جلذعية �ملتعددة �لقدر�ت 
)�ملحفزة( )9(, بالرغم من �أنه قد مت �إز�حة �أغلب 
هذه  �إنتاج  عملية  يف  �ملتو�يل  �لتخّلق  بر�مج 
بني  �لعالقة  تاأثري�ت  تاأكيد  من  ولبد  �خلاليا. 
عن  مبا�رشة  بطريقة  وذل��ك  و�لبيئة,  �جلينات 
�لت�سور  مع  �لجتماعي  �لتعر�ش  جتميع  طريق 

لدى �لعينات �ملنمطة جينًيا. 
على  �أكدنا  لقد  �ملعلومات,  هذه  وبح�سب 
�لحتياج �إلى �ملزيد من حتاليل �لأ�س�ش �لع�سبية 
يف �ملكونات �لفرعية للبيئة �لجتماعية �لتي قد 
ُت�ساهم يف �لدليل �لوبائي )در��سة �لتاأثري�ت مثل 
�لهزية �لجتماعية و�لتمييز و�ل�سعور بالوحدة 
– بح�سب ما قد �كدته �ملقالة �خلا�سة بكا�سيوبو 
و�آخرون(. �سيتطلب هذ� �لأمر وجود تفاعل قريب 
�ملقايي�ش  تقدمي  �أمر  �لجتماعية يف  �لعلوم  مع 
باملناظر  �خلا�سة  �جلو�نب  هذه  تقيي�ش  �لتي 
وبالإ�سافة  و�إح��ك��ام.  بدقة  �لبيئية  �لطبيعية 
�لأم��ر  ه��ذ�  �سيتطلب  �ملعملي,  �ل��ن��م��وذج  �إل���ى 
�لت�سوير  تاأكيد�ت  بني  جتمع  ميد�نية  در��سات 
�لع�سبي و�لعالمات �حليوية مع تاأكيد�ت �خلربة 
ا  و�لختبار�ت �لنف�سية �لع�سبية �ملتحركة و�أي�سً
�حلقيقية  �حل��ي��اة  �سياقات  يف  �حل���الت  تتبع 
�مُلعرفة جيًد� ب�سورة مكانية و�جتماعية )10(. 

�أن  يقول  �ل��ذي  �ملر�سي  �لدليل  وبح�سب 
�ل���ولدة  قبل  م��ا  ف��رتة  مثل  �لزمنية  �ل��ف��رت�ت 
مبثابة  �مل��ر�ه��ق��ة,  وف���رتة  �ملبكرة  و�لطفولة 
�لتعر�سات  ه��ذه  �أم��ام  بال�سعف  تت�سم  ف��رت�ت 
كاأ�سا�ش  تقف  �عتبار�ت  عمل  من  لبد  �لبيئية, 
كالتغيري�ت �حليوية �لع�سبية ور�ء �ل�سعف �لذي 
�لأمر  هذ�  يتطلب  �حلياة.  م��د�ر  على  يحدث  قد 
ُنهج  بني  جتمع  مطّولة  بيئية  ب�رشية  در��سات 
�لعلوم �لع�سبية مع قوة �لو�سائل �ملر�سية, مثل 
�لدر��سة �لأوروبية )IMAGEN )11. لقد بد�أنا 
حديًثا در��سة ت�ستخدم هذه �لو�سائل جمتمعة مع 
للتاأكيد  وذلك  �حل�رشية,  و�جلغر�فيا  �لت�سوير 

على جمالت �لبيئة �لجتماعية �حل�رشية.
�سيعمل �لإدر�ك �جليد لهذه �لدو�ئر �لع�سبية 
�حليو�نية  �لنماذج  من  جيل  تف�سري  �إع��ادة  على 
يف  ��ستخد�مها  ُيكن  و�لتي  ا  تخ�س�سً �لأك��رث 
ا  �أي�سً وُيكن   )12( �ملبكرة  �لعقاقري  �كت�سافات 
للعجز  �جلزيئية  �لأه���د�ف  تعريف  ت�سّهل  �أن 
�خللوية  �لُنهج  طريق  عن  وذل��ك  �لجتماعي, 
�إلى  وبالإ�سافة  ور�ثية(.  �لفوق  )�أو  و�لور�ثية 
�ملعلومات  ت�سّكل  �أن  ُيكن  �لعالجية,  �لتطور�ت 
�خلا�سة بالعلوم �لع�سبية ��سرت�تيجيات عقاقري 
�لدو�ئر  ��ستهد�ف  على  تعمل  نف�سي  وع��الج 
�لع�سبي  �لببتيد  ُيبني  �أن  ُيكن  مثال  �مُلعرفية, 
لل�سلوكيات  و�لفازوبر�سني2  �لأوك�سيتو�سني1 
على  �لتحديد  وجه  على  تعمل  �أنها  �لجتماعية 
�لق�رشة  يف  �ملخية  للوزة  �لتنظيمية  �ل��دو�ئ��ر 
بني  للتفاعل  وذلك  للركبي  �ملجاورة  �حلز�مية 
�لختالفات  ا  و�أي�سً �لور�ثية  و�جلينات  �لبيئة 
للببتيد  �ملخ  م�ستقبالت  يف  �ل�سائعة  �جلينية 
�لع�سبي لل�سلوكيات �لجتماعية هذه و�لتي ًتعّدل 
 .)13( الب�رش  لدى  املناطق  هذه  وتركيب  ن�ضاط 
�لأوك�سيتو�سني  حالة  حديًثا  �رشحنا  قد  وكما 
ال�ضلوكي )13(, يفتح هذ�  بالرتباط مع العالج 
ملو�جهة  �لتقنية  تقوده  نهج  �أمام  �لباب  �لأمر 
�حليوية  �لعالج  لو�سائل  �مل�ستقلة  �مل��ج��الت 
�إليها كا�سيوبو و�آخرون  �أ�سار  و�لنف�سية, كما قد 
يف  �لتو�سيح  مت  فكما  مقالتهم.  خامتة  يف 
عدة  بني  يجمع  �لذي  �لنهج  لدى  �ملقالة,  هذه 
يف  �لجتماعية  �لع�سبية  للعلوم  تخ�س�سات 
�لأمر��ش  ملر�سى  ليقدمه  �لكثري  �لنف�سي,  �لطب 
ولهذ�  �لكلينيكيني  لأطبائهم  ا  و�أي�سً �لنف�سية 

�لعلم يف حد ذ�ته.
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Social neuroscience and mechanisms of risk for
mental disorders
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In their thoughtful paper, Cacioppo
et al (1) emphasize the role of social
neuroscience as an integrative meet-
ing ground of a variety of methodolog-
ical approaches, “neural, hormonal,
cellular, molecular and genetic”, and
call for a truly “interdisciplinary” ap-
proach. We fully endorse this view-
point and would like to emphasize
the importance to apply this strategy
at another important, but underexam-
ined juncture between disciplines: the
connection between psychiatric epi-
demiology and psychiatric neurosci-
ence. Specifically, we propose that
there is growing evidence that an
important facet of risk for severe mental
illness can be understood as altered
neural processing of specifically social
stimuli, and that this may have thera-
peutic and preventive applications in
the future.

It is well known that impoverished
or abusive social contexts contribute
to the risk for mental illness (2).
Recent work also supports the view
that epidemiologically validated risk
factors such as urban living and up-
bringing and migration have a social
component, as proposed by the social
defeat hypothesis (3). Specifically, work
from our laboratory has suggested a
specific impact of social stress on
activation in a perigenual cingulate-
amygdalar circuit in healthy popula-
tions exposed to urban living and up-
bringing (4) and migration. Since pre-
vious work, as highlighted by Cacioppo
et al, has shown that the same circuit
is impacted by (serotonergic) candidate
genes that show gene-environment
interactions (5,6), we have recently
proposed that this circuit, the limbic
regions (such as ventral striatum and
hippocampus) linked to it, and regions
of evolutionarily more recent medial

and lateral prefrontal cortex that regu-
late it, may be a core convergence path-
way for risk for mental disorders aris-
ing through social stressors (7). In fact,
given preclinical evidence, it also ap-
pears possible that socially adverse envi-
ronments early in brain development
are causal for the dysfunction specific
to social stress observed in adults
exposed to risk. Since this circuit and
those linked to it are found abnormal
and related to symptomatology in
patients (as demonstrated by the three
clinical conditions discussed by Caci-
oppo et al), they may also be important
for treatment. Seen this way, the social
environment remains relevant through-
out the trajectory of mental illness, as
it is configured, unfolds and gets ad-
dressed. Clarifying these interacting
genetic, neural and environmental
mechanisms further is thus impor-
tant for therapy, and possibly even
prevention.

This suggests an ambitious, but
actionable work program spanning
several layers of description. Evidence
for mechanisms supporting gene-
environment interaction on the sys-
tems level should be supplemented by
research to clarify its cellular basis in
humans. This is challenging as the pri-
mary tissue of interest is not available
in man, but methods such as genome
wide methylation analysis in peripher-
al tissues may help to identify some
of the genes and pathways modified
by social environmental stress (8). A fur-
ther level of description may be added
through the study of human neurons
derived through induced pluripotent
stem cell technology (9), although most
epigenetic programming is removed in
the process of generating these cells.
Gene-environment interaction effects
in brain should be confirmed directly
by combining social exposures with
imaging in genotyped subjects.

Based on these data, the neural un-
derpinnings of subcomponents of the
social environment that could contrib-
ute to the epidemiological evidence we

have highlighted need to be analyzed
further (examining effects such as
social defeat, discrimination, and lone-
liness – as emphasized in Cacioppo
et al’s paper). This will require close
interactions with the social sciences in
providing scales that measure these
facets of the social landscape with pre-
cision. In addition to laboratory para-
digms, this will also require field studies
that combine neuroimaging and bio-
marker ascertainment with experience-
based assessment, mobile neuropsycho-
logical testing and tracking of subjects
in spatially and socially well defined
real-life contexts (10).

Based on epidemiological evidence
that time periods such as the perinatal
period, early childhood and adoles-
cence are especially vulnerable for these
environmental exposures, an account
must be developed on which neurobi-
ological changes underlie vulnerability
across the lifespan. This requires longi-
tudinal and ecological human studies
that combine neuroscience approaches
with the power of epidemiological me-
thods, such as the European IMAGEN
study (11). We have recently begun a
study that uses these methods com-
bined with imaging and urban geogra-
phy to highlight aspects of the urban
social environment.

A better understanding of these neu-
ral circuits will also enable back-
translation into a generation of more
specific animal models that can be
used in early drug discovery (12), and
could enable the identification of
molecular targets for social dysfunction
through cellular and (epi-)genetic ap-
proaches. Further into therapy devel-
opment, this neuroscience information
can also constrain pharmacological
and psychotherapeutic strategies tar-
geting the identified circuits. For exam-
ple, the prosocial neuropeptides oxyto-
cin and vasopressin can be shown to
act on precisely the core perigenual
cingulate-amygdalar regulatory circuit
for gene-environment interaction, and
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نشاط املخ احلقيقي واإلدراك الزمني في حالة الفصام

كيف مُيكن اأن يعتمد الن�ضاط الع�ضبي للمخ 
هذ�  �إن  �ملجتمع؟  تذبذب  على  مبا�رشة  ب�سورة 
و�آخرون  كا�سيوبو  �أث��اره  قد  �ملحوري  �ل�سوؤ�ل 
يف مقالتهم �ملثرية لالهتمام )1( و�لتي �أود �أن 
�أ�ستعر�ش �لبع�ش من �أجز�ئها هنا لأقّدم منظوًر� 

جديًدا, وهو ن�ضاط املخ احلقيقي. 
لقد �أعترب �سريينجتون, وهو طبيب �لأمر��ش 
بد�يات  يف  عمله  بد�أ  �لذي  �لإجنليزي  �لع�سبية 
ح�سي  جهاز  جمرد  �ملخ  �أعترب  �لع�رشين,  �لقرن 
�خلارجية  �ملحفز�ت  �أن  وقال  �سلبي,  �نعكا�سي 
يف  الع�ضبي  الن�ضاط  ت�ضتهدف  البيئة  م��ن 
لقد  ح�سية.  �نعكا�سات  تنتج  �لتي  �مل�سار�ت 
حتديات  للمخ  �خلارجية  �ل��روؤي��ة  ه��ذه  و�جهت 
ولليانز,  بر�ون ول�سلي  �لُكتاب, مثل  من بع�ش 
وذلك ب�ضبب مالحظة الن�ضاط الذي يعمل ب�ضورة 

طبيعية يف �ملخ )2(.    
حالة  لن�ضاط  احلديث  الكت�ضاف  عمل  لقد 
�ل�سرتخاء يف جمموعة معينة من مناطق �ملخ, 
�إثارة  على  عمل  �لفرت��سية,  �حلالة  �سبكة  �أي 
الع�ضبي  للن�ضاط  احلقيقية  الروؤية  عن  ال�ضوؤال 
عن  �أويل  و�سف  تقدمي  مت  �أن  ومنذ   ,)3( للمخ 
وظائف هذه �ل�سبكة, كان هناك �لكثري من �جلدل 
�لب�رشية  بالذ�ت  �لوظائف  هذه  ربط  ومت  حولها 

)4( و�لوعي )9-5(.   
لكن من �لأمور �لتي لتز�ل حُماطة بالكثري 
�حلقيقية  �لع�سبية  �ملظاهر  هو  �لغمو�ش  من 

مع  تفاعالتها  جتعل  �لتي  نف�سها  �لر�حة  حلالة 
�ملحفز�ت �خلارجية من �لعامل �خلارجي بالأمر 
�ملمكن. �إن هذه �ملظاهر �لع�سبية لبد �أن تكون 
�لد�خلية بينما يف ذ�ت  �لر�حة  نا�سئة من حالة 
�لوقت تعّر�ش �ملخ لرو�بط ن�ساطه �لذي يت�سبب 
وبالتايل  و�لوعي,  �ل��ذ�ت  مع  حمفز  وج��ود  يف 
تفاعل بني  تطوير منوذج  �إلى  نحتاج  قد  فنحن 

�لدو�خل و�خلو�رج مبا يتعلق باملخ �لب�رشي.
و�ضف  على  الداخلي  الن�ضاط  تعبري  يعمل 
الن�ضاط التلقائي الذي يبداأ داخل املخ )10, 11(, 
اأن مالحظة الن�ضاط العفوي يعني غياب  وحيث 
حالة  جمرد  فهو  وبالتايل  خارجية,  حمفز�ت 
من الراحة, غالًبا ما ُي�ضتخدم امل�ضطلح الن�ضاط 
وب�ضفة  الراحة,  ن�ضاط  مع  بالتبادل  الداخلي 

خا�سة يف �ل�سياق �لتجريبي و�لت�سغيلي )10(.
�لتقلبات  �أن  حديثة  ف��ك��رة  �ق��رتح��ت  لقد 
ترت�وح  و�لتي  �لتوتر,  �لر�حة يف  �لبطيئة حلالة 
بني 0,001 و4 هريتز �أنها حمورية يف �إخ�ساع 
�ملطّولة  �لنافذة  وب�سبب   .)12  ,5  ,3( �لوعي 
لدو�ئرها �مل�ستمرة, �أي فرتة �ل�ستمر�ر, قد ت�سلح 
�لكثري من  لدمج  �لبطيئة هذه  �لأم��و�ج  ت��ردد�ت 
دمج  ي�سمح  قد  وبالتايل  �ملختلفة,  �ملعلومات 
�ملعلومات هذ� لأن ت�سبح �ملكونات �خلا�سة به 

مرتبطة بالوعي )7, 9(.
غالًبا ما تالحظ الرتددات التلقائية للن�ضاط 
يف  خا�سة  وب�سفة  �لر�حة,  حالة  يف  �لع�سبي 
�سبكة �حلالة �لفرت��سية, حيث تت�سف يف غالب 
�لأمر برتدد�ت منخف�سة )> 0,1 هريتز), �إل �أنه 
ا مالحظة تردد تقلبات منخف�ش  من �ملمكن �أي�سً
)ومرتفع( يف الن�ضاط الع�ضبي, وذلك يف مناطق 

�أخرى غري هذه �ل�سبكة, مثل يف �لق�رشة �حل�سية 
ا يف  و�أي�سً �للحائية  و�لق�رشة �حلركية و�جلزيرة 
�لقاعدية  �لُعقد  �لق�رشية, مثل يف  �ملناطق حتت 
هام  مظهر  باأنه  �لتقلبات  تردد  يبدو  و�ملهاد. 
من  بدل  وذل��ك  املنطقة,  يف  الع�ضبي  للن�ضاط 

كونه منح�رًش� على �سبكة �لنموذج �لفرت��سي.
بناية  يوجد  �أن��ه  �لو��سح  فمن  وبالتايل 
الفعلي,  املخ  لن�ضاط  �ضدغي  )ترتيب(  وتنظيم 
�ل�سدغية  �لبناية  ه��ذه  �أن  هو  �أهمية  و�لأك��رث 
النقاط  بني  ال�ضدغية  الفجوات  ت�ضد  واأنها  تبدو 
املنف�ضلة يف الزمن, وبربط الن�ضاط الع�ضبي يف 
نقاط خمتلفة يف الزمن, يت�ضكل ن�ضبة معينة من 

ال�ضتمرار ال�ضدغي يف ن�ضاط املخ الفعلي.
لقد مت و�سف �حلالت �ل�ساذة يف �ل�ستمر�رية 
الفعلي  الن�ضاط  من  لِكال  واملكانية  الزمانية 

و�لوعي, وذلك يف بع�ش �ل�سطر�بات �لنف�سية.
وبدل من تقدمي �سبكة �أو قالب لال�ستمر�رية 
باملكان  »�لوعي  �أن  يبدو  و�ملكانية,  �لزمانية 
و�لزمان« يف حالة �لف�سام يت�سف بوجود خلل 
�ملر�سى  هوؤلء  يعد  ول  ومكاين,  زماين  وتقطع 
يختربون ��ستمر�ر� زمنًيا, وبالتايل تدفق حيوي 
من  ب��دل  لكن  وعيهم,  يف  )و�مل��ك��ان(  للزمان 
وذلك  ومعاًقا  م�سو�ًسا  �لوعي  تدفق  يكون  ذلك 
و�حلا�رش  للما�سي  زمنية  �أبعاد  �لثالثة  لكون 

و�مل�ستقبل منف�سلني عن بع�سهم �لبع�ش.
املنف�ضلة  ال��ن��ق��اط  ب��ني  ال��راب��ط  اأن  ي��ب��دو 
�لوعي  يف  مفقودة  �ملادي  �لزمن  يف  �ملختلفة 
�أن  �لأم���ر  ه��ذ�  ويفرت�ش  و�مل��ك��ان,  ب��ال��زم��ان 
املكونات املختلفة التي ت�ضمل النقاط املنف�ضلة 
�ملحددة يف �لزمان و�ملكان �ملادي ل ُيكن �أن 

common genetic variants in the brain
receptors for these prosocial neuropepti-
des modulate the activity and even
structure of these regions in humans
(13). As we have recently discussed for
the specific case of oxytocin in combi-
nation with behavior therapy (13), this
opens up a mechanism-guided ap-
proach for interfacing the usually sepa-
rate domains of biological and psycho-
logical therapies, as predicted at the
conclusion of Cacioppo et al’s paper.
As emphasized in that paper, a truly
interdisciplinary approach to social
neuroscience in psychiatry has there-
fore much to offer for people suffering
from mental illness, their clinicians,
and science.
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The brain’s intrinsic activity and inner time
consciousness in schizophrenia
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How is it possible that the brain’s
neural activity is directly dependent
upon environmental contingencies?
This is a central question raised by
Cacioppo et al’s impressive target
paper (1), which I will tackle here by
bringing in a novel perspective, the
brain’s intrinsic activity.

C. Sherrington, the British neurol-
ogist working at the beginning of the
20th century, considered the brain a
mere passive sensorimotor reflex ap-
paratus. Extrinsic stimuli from the
environment trigger neural activity in
pathways that result in sensorimotor
reflexes. This extrinsic view of the
brain has been challenged by authors
such as G. Brown, K. Lashley and R.
Llinas, based on the observation of
intrinsically generated activity in the
brain (2).

The recent discovery of high rest-
ing state activity in a particular set of
brain regions, the default-mode net-
work, has once again raised the ques-
tion of an intrinsic view of the brain’s
neural activity (3). Since its initial
description, the functions of that net-
work have been debated and associat-
ed with the self (4) and consciousness
(5-9).

What remain unclear, however, are
the exact neuronal features of the
resting state itself that make possible
its interaction with extrinsic stimuli
from the world. These neuronal fea-
tures must be intrinsic to the resting
state while at the same time predis-
posing the brain to the association of
its stimulus-induced activity with con-
sciousness and self. We may thus need
to develop an intrinsic-extrinsic inter-
action model with regard to the brain.

The term intrinsic activity describes
spontaneous activity generated inside
the brain itself (10,11). Since the ob-

servation of spontaneous activity im-
plies the absence of extrinsic stimuli
and is thus mere rest, the term in-
trinsic activity is often used inter-
changeably with resting state activity,
especially in an experimental-opera-
tional context (10).

One recent proposal suggests that
the resting state’s slow wave fluctua-
tions in frequency ranges between
0.001 and 4 Hz are central in yielding
consciousness (3,5,12). Due to the
long time windows of their ongoing
cycles, i.e., phase durations, these slow
wave fluctuations may be particularly
suited to integrating different informa-
tion. Such information integration may
then allow for the respective content to
become associated with consciousness
(7,9).

Spontaneous fluctuations of neural
activity in the resting state are often
observed, especially in the default-mode
network, where they are characterized
predominantly by low frequencies
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�لر�بط,  �أي  �لوعي,  يف  �لبع�ش  ببع�سها  تت�سل 
وبالتايل فاأن �ل�ستمر�رية �لزمنية و�ملكانية قد 
ُفقدت. �إن هذ� �لأمر و��سح جًد�, مثل يف �جلملة 
مري�ش  قدمه  ما  حديث  من  �ملاأخوذة  �لتالية 
بالأمر  ب�رشعة  �لتحّرك  »�إن  قائال,  بالف�سام, 
كبرية  ب�رشعة  ت�سري  �لأمور  و�أن  ُيرهقني,  �لذي 
بالن�سبة �إلى عقلي, ثم ت�سبح �سبابية ثم ت�سبح 
كما لو �أين قد �أُ�سبت بالعمى. �إن �لأمر يبدو كما 
ثم  �لزمن  ترى �سورة ما يف حلظة من  لو كنت 

ترى �سورة �آخري يف حلظة �أخرى«.  
عقله  مكونات  �أن  هنا  �ملري�ش  هذ�  يقول 
تت�سل  تعد  مل  �ملختلفة  �ل�سّور  و�أن  �ل��و�ع��ي 
�نتقال بني  �أي  بعد  يوجد  �لبع�ش, فال  ببع�سها 
ترتبط  التي  واملكان  للزمان  املنف�ضلة  النقاط 
�ل�سور  �ملري�ش  ه��ذ�  يخترب  خمتلفة.  ب�سّور 
جُممعة  �لغري  �للوؤلوؤ  من  جمموعة  كانت  لو  كما 
�ل�ستمر�رية   – �ل�سل�سلة  �أن  وحيث  �سل�سلة,  يف 
�لزمانية و�ملكانية – تبدو وكاأن بها �لكثري من 
ُترتب يف  �أو  �لالآلئ  تتجمع  �أن  ُيكن  ل  �لتقطع, 

�لوعي.
و�ملكان  »�لزمان  من  ِكال  �إن  �آخر,  ومبعنى 
بامل�سمون«  و»�لوعي  �لوعي«  يف  �حلقيقيان 
�إلى  يوؤدي  ُمنظمان, مما  �أو  مرتبان  ي�سبح غري 
ما ُيكن و�سفه بكونه خلل زماين ومكاين. يوؤدي 
�لوعي  لأن يخترب مكونات  باملري�ش  �لأمر  هذ� 
يف  مّو�سح  هو  كما  وهذ�  طبيعية,  غري  بطريقة 
�لعديد من �عر��ش �لف�سام, مثل ��سطر�بات �لأنا 

و��سطر�بات �لفكر و�لهالو�ش و�ل�ساللت.
�لدر��سات  من  �لعديد  حديًثا  �أظهرت  لقد 
�سذوذ حالة �لر�حة يف حالة �لف�سام )مثل 14(, 
تغيري�ت  بوجود  تقول  تقارير  هناك  كانت  وقد 
يف  منخف�سة  )و�ه��ت��ز�ز�ت  جاما  �هتز�ز�ت  يف 
��ستمر�ر زمني  �إلى  ي�سري  �لدلتا( )مثل 15(, مما 
غري طبيعي يف ن�ضاط املخ الفعلي, ومع ذلك اإل 
�أن �لكثري ليز�ل بالأمر �لغري معروف حتى هذ� 
�إلى  نحتاج  لزلنا  �لأمر  �أول  ويف  مثال  �لوقت, 
�لر�حة  حالة  ل�سذوذ  �حلقيقية  �لطبيعة  حتديد 

ب�سذوذ  �رتباطها  �أن  ثانًيا  و�ملكانية,  �لزمنية 
�لظو�هر �لتي مت و�سفها �سابًقا يف �سياق �لزمان 
و�ملكان لدى هوؤلء �ملر�سى لي�ش بالأمر �لو��سح 

يف هذ� �لوقت.
��ستمر�ر�  �خلارجية  �ملحفز�ت  تو�جه  قد 
مع  �لتفاعل  عند  وذلك  متحول,  ومكانًيا  زمنًيا 
الزماين  ال�ضذوذ  يظهر  قد  الفعلي.  املخ  ن�ضاط 
و�لذى  �خلارجي,  �ملحّفز  ظهور  عند  و�ملكاين 
يختربه �ملري�ش بعد ذلك بطرق زمنية ومكانية 
�ساذة يف �لعقل �لو�عي, وقد يقف هذ� �لأمر ور�ء 
�لذين  ل��ه��وؤلء  �ل�سعبة  �لع��ر����ش  من  �لبع�ش 
�آخر  يف  ُت�سف  قد  و�لتي  �لف�سام,  من  يعانو� 
بني  ومكانية  زمنية  تعقد�ت  بكونها  �ملطاف 
– باخت�سار  اخلارجي  واملحّفز  الفعلي  الن�ضاط 
�أننا  �إل  �لر�حة,  وحالة  �حلافز  بني  تفاعل  هو 
�إلى �لكثري من �لعمل لتاأ�سي�ش عالقة  يف حاجة 
مبا�رشة بني �مل�ستويات �لع�سبية وتلك �لظاهرية 

لدى هوؤلء �ملر�سى.
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��ستطالعا   )1( و�آخ��رون  كابا�سيو  قدم  لقد 
مثرًي� لالهتمام عن �لطرق �لتي ُيكن �أن تتفوق 
�إدر�كنا  على  �لجتماعية  �لع�سبية  �لعلوم  بها 

ا و�سائل عالج �ل�سطر�بات �لنف�سية. و�أي�سً
و�ح��دة  �إل��ى  �ل�ستطالع  ه��ذ�  �أت��و� يف  وق��د 
�جليني  �لتنظيم  بها  يتمكن  �لتي  �لطرق  من 
م�سار�ت  تغيري  من  و�لبيئة  �ملتو�يل  و�لتخلق 
�ل�سلوك  على  يوؤثر  وبالتايل  �لع�سبي,  �لتطّور 
�لجتماعي و�لوظائف �لجتماعية. نحن نّود �أن 
�لتي  �مل�ستقبلية  �لأبحاث  �أهمية  نوؤّكد هنا على 
�لديناميكية  �لجتماعية  �لتغيري�ت  يف  تبحث 
 ,2( �ملر�هقة  فرتة  �أثناء  حتدث  و�لتي  �ملخ,  يف 
�ل�سطر�ب  ظهور  لإدر�ك  �أ�سا�ًسا  باعتبارها   )3
�أي  �لن�سج,  �لهامة من  �لنف�سي يف تلك �ملرحلة 
عندما ياأتي عامل �خلطر �خلا�ش بهذ� �ل�سطر�ب 

�إلى ذروته.  
حديًثا  ب��ه  قمنا  �ل���ذي  �لعمل  �أظ��ه��ر  لقد 
�حل�سني  منطقة  يف  قليال  من��ًو�  معاملنا  يف 
و�نخفا�سا يف حجم �لبطانة, وذلك يف �ملرحلة 
ع�رشة,  و�ل�ساد�سة  ع�رشة  �لثانية  بني  �لعمرية 
�أن  ويبدو   ,)4( �لكتئاب  ببد�يات  هذه  وترتبط 
�ل�ساذ  �لنمو  �أن  حيث  هام,  عامل  ا  �أي�سً �جلن�ش 
�لقليل  ومنوها  �لإن��اث  لدى  �ملخية  �للوزة  يف 
لدى �لذكورة, يبدو و�أنه يزيد من خطر �لإ�سابة 
�لع�سبي  �لتطور  خلفية  وباعتبار  بالكتئاب. 
للفتيان و�ل�سبايا ذ�ت �سلة بكل جو�نب �ملعرفة, 
و�لتي ت�سمل �ملعرفة �لجتماعية, مبثابة �رشًطا 
لزًما لإدر�ك �ل�سطر�بات �لنف�سية و�لبيولوجيا 

�لع�سبية �خلا�سة بهم.
خ�سائ�ش  يف  �جتماعية  �أفكار  ظهور  �إن 
يعمل   )ASD( �لذ�توية  �أط��ي��اف  ��سطر�بات 
�لعمل  �إن  خمت�رش.  حديث  تقدمي  على  ا  �أي�سً
�حلديث �لذي قمنا به يف جمال �ل� ASD بالأمر 
�ملتعلق باملو�سوع وذلك لكونه در��سة متعددة 
وعلم  �لأحياء  علم  على  وت�ستمل  �لتخ�س�سات 
بعلم  �لإح�سائية  �لُنهج  تربط  ا  و�أي�سً �لهند�سة, 
�لأحياء. من �ملثري لالهتمام هو بينما �أن تاأكيد 

�أغلب �لدر��سات كان على �كت�ساف عالمات خطر 
قمنا  �ل�سطر�بات,  هذه  ملثل  �لع�سبية  �لأحياء 
�لأ�سكال  من  �لعديد  بتعريف  ا  �أي�سً در��ستنا  يف 
�لتي   )SNPs( �لأحادي  للنوكليوتيد  �ملتعددة 
تعمل على �لوقاية من �لإ�سابة بال� ASD و�لتي 

قد تكون مرتبطة بقابلية تطّور �ل�سطر�ب.
 SNP �ل�����  �أن  �ك��ت�����س��ف��ن��ا  ل��ق��د  م��ث��ال 
بال�  �لإ���س��اب��ة  م��ن  ي��ق��ي   rs12317962
�ل�  جني  يف   SNP �ل�  هذ�  وَيكُمن   ,ASD )5(
�لبوتا�سيوم  قناة  ي�سّفر  وه��و   KCNMB4
�ملت�سمنة يف حالت �لهياج �لع�سبي و�لتي ُيعرّب 
عنها ب�سورة عالية يف �لتلفيف �ملغزيل ومناطق 
�ملخ �لجتماعية �لأ�سا�سية, و�لتي ُتدعى �ملنطقة 
و�لق�رشة  �حلز�مية  و�لق�رشة  �لعلوية  �ل�سدغية 
�آخ��ري,   SNP ب  وترتبط  �مل��د�ري��ة.  �لأمامية 
�ل�  يف   rs3796863 �ل�  يف  �لختالفات  مثل 
ترتبط  �لتي  �جلينات  من  نوع  وهو   ,CD38
بال� ASD وُيعرف بكونه يدخل يف عملية �إفر�ز 
�للوزة  بتن�سيط  ا  �أي�سً ترتبط  �لأوك�سيتو�سني, 
�لتلفيف �ملغزيل, وذلك  �ملخية, وب�سفة خا�سة 
�لجتماعية  للمحفز�ت  �ملرئية  �لعمليات  �أثناء 
يف  �لآن  نحن   .)6( �ل��ذك��ور  م��ن  �ل�سباب  ل��دى 
 ,ASD �ل�  حالة  يف  �لبحث  هذ�  تعزيز  مرحلة 
يف  �لختالفات  تاأثري  در��سة  طريق  عن  وذلك 
�لأليل يف مناطق �ملخ, وذلك با�ستخد�م �لت�سوير 

�لع�سبي.
�إن �لف�سام و�حد من �ل�سطر�بات �لتي بها 
�لنظريات  تقرتح  �لجتماعية.  �ملعرفة  يف  عجز 
�لدوبامني  دو�ئ��ر  يف  �لنحر�فات  �أن  �حلديثة 
و�للوزة  �جلبهي  �لف�ش  يف    و�جللوتامريجي 
�نتظام  ع��دم  من  تزيد  �لق�رشية,  حتت  �ملخية 
يف  �سعف  يف  يت�سبب  مما  �لظو�هر,  �إ���س��ار�ت 
ا يف �لتعّلم  �مل�ستقبالت �ملرتبطة بالعاطفة و�أي�سً
و�لذ�كرة )7(, وذلك بالت�سابه مع منوذج فيليب�ش 
و�آخرون )8( �لذي �أو�سحه كا�سيوبو و�آخرون )1( 

يف �سياق �لكتئاب.
لقد �أظهر �لبحث �ملتعدد �لتخ�س�سات �لتابع 
عالمات  حامالت  لدى  �أنه   )9( و�آخ��رون  لو�لرت 
 SNP �ل�  بالذهان  لالإ�سابة  �ملختلفة  �خلطر 
تن�سيط   )ZNF804A )�جلني   rs1344706
�لإن�سي  �جلبهي  �لف�ش  ق�رشة  يف  �ساذ  ع�سبي 
ا  و�أي�سً �لأي�رش  �جلد�ري  �ل�سدغي  �لف�ش  وق�رشة 
�أثناء  وذلك  �لع�سبي,  �جلهاز  م��ر�آة  مناطق  يف 
لهذ�  يكون  قد  �مل��خ.  مهام  على  قامت  نظرية 
من  و�مُل�ستق  �مُلحتمل  �لو�سيط  �لظاهري  �لنمط 

�لعالج  لو�سائل  ت�سمنات  �لع�سبي,  �لت�سوير 
يف  �لجتماعي  �ملعريف  �لعجز  حلالت  �حليوي 

د�ء �لف�سام.
من �لأمور �لو��سحة يف �ملقالة �لتي قدمها 
�ملخ  مناطق  �أن  ه��ي   )1( و�آخ���رون  كا�سيوبو 
باأي  �لإ�سابة  �أثناء  عاجزة  ت�سبح  �لجتماعية 
�ملخية  �ل��ل��وزة  هي  �ملناطق  وه��ذه  ��سطر�ب, 
�لأم��ام��ي��ة �مل��د�ري��ة وق�����رشة �لف�ش  و�ل��ق�����رشة 
�جلبهي �لإن�سي و�لتلم �ل�سدغي �لعلوي و�جلزيرة 
�لأمامية,  �حلز�مية  و�لق�رشة  �لأمامية  �للحائية 
�لوظائف  من  بها  تخرج  �لتي  �لطريقة  �أن  �إل 
ق�ضور  مع  باملقابل  املفرط  )الن�ضاط  الطبيعية 
الذي  املر�ض  على  تعتمد  كليهما(  اأو  الن�ضاط 
ُي�ساأل عنها,  �لتي  �لجتماعية  و�لعمليات  ُيدر�ش 
يتعلق  مبا  �لأم��ر  ندر�ش  �أل  لنا  فالبد  وبالتايل 
ا مبا يتعلق  �أي�سً فقط بعدة تخ�س�سات طبية بل 
يف  ا  و�أي�سً �لنف�سية,  �ل�سطر�بات  من  بالعديد 
ب�سورة  �مُلحكمة  �لعالجية  �لتدخالت  �سياق 
جيدة, وذلك لتقدمي روؤية لِكال من عو�مل �خلطر 
وعو�مل �لنتكا�سة �ملرتبطة بتطّور ��سطر�ب ما.

كو�سيلة  �لأوك�سيتو�سني  �ق���رت�ح  مت  لقد 
�ملعريف  �ل�سلوكي  �لعجز  لعالج  �إ�سافية  عالج 
�لقلق  ����س��ط��ر�ب��ات  يف  �ل�����س��ائ��د  �لج��ت��م��اع��ي 
و��سطر�بات  و�لف�سام   ASD و�ل�  �لجتماعي 
�لعديد  يوجد  وبينما   .)10( �حلدية  �ل�سخ�سية 
من �ألئل �خلطر �ملتعلقة بالأوك�سيتو�سني و�لتي 
ترتبط بالعجز يف وظائف �ملخ, هناك �لقليل من 
الروؤى املتعلقة بتقنية ن�ضاط الأوك�ضيتو�ضني يف 
�أن هذ� �لطريق يحمل �لكرث من �لآمال  �إل  �ملخ, 

لأبحاث �لطب �لنف�سي �مل�ستقبلية. 
قدمها  �لتي  �ملقالة  تقدم  �لأم��ر,  نهاية  يف 
�لع�سبية  �لعلوم  جمال  يف  و�آخ��رون  كا�سيوبو 
هو  �لذي  �لكثري  �لنف�سية  و�ل�سحة  �لجتماعية 
�إلى  �حتياج  هناك  �أن  �إل  للعقل,  طعام  مبثابة 
تبادل ديناميكي يجمع بني بع�ش �لتخ�س�سات 
من  �لتخ�س�سات(  متعدد  تبادل  جمرد  )ولي�ش 
وذلك  �لعلوم,  من  وغريها  �حليوية  �جل��و�ن��ب 
�ملخ  تركيب  م�سار�ت  يف  �لتغيري�ت  لتقييم 
�لديناميكية  �لتغيري�ت  بني  وللربط  ووظائفه, 
�أو  خطر  عو�مل  ت�سع  قد  �لتي  و�جلينات  هذه 
تاأثري  لدر��سة  ا  و�أي�سً �ملر�ش,  تو�تر  يف  تت�سبب 
تقدم  �لجتماعية.  �ملعرفة  تغرّي  �لتي  �لتدخالت 
�إدر�ك  لت�سهيل  طريًقا  و�أحتادها  �لُنهج  هذه  كل 
بع�ش �ل�سطر�بات �لتي توؤثر على �لب�رش و�لتي 

هي �أكرث تعقيًد� ومتثل حتدًيا.
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Cacioppo et al (1) provide a thought-
ful overview of the ways in which social
neuroscience can significantly advance
our understanding and treatment of
mental disorders.

They touch on the way gene regula-
tion, epigenetics and the environment
can alter neurodevelopmental trajec-
tories and in turn influence social
behavior and social functioning. We
would like to emphasize here the
importance of future research explor-
ing dynamic social brain changes tak-
ing place during adolescence (2,3) as
a possible key to understanding the
emergence of mental disorders at this
critical stage of maturation, when risk
for such disorders peaks.

Recent work in our laboratory shows
that attenuated growth of the hippo-
campus and attenuated reduction in
putamen volume during age 12 to 16
years are associated with the onset of
depression (4). Sex is also a significant
factor, since exaggerated amygdala
growth in females and attenuated
growth in males seems to increase the
risk of depression. Taking account of
the neurodevelopmental background
for boys and girls, relevant to all
aspects of cognition, including social
cognition, is a necessary prerequisite
to understanding mental disorders
and their neurobiology.

The prominence of social themes
in the characterization of autism spec-
trum disorders (ASD) also warrants
brief discussion. Our recent work on
ASD (5) is relevant in being an inter-
disciplinary study involving biology
and engineering, and in linking statis-

tical approaches to biology. Impor-
tantly, while the emphasis of most
studies has been on discovery of neu-
robiological risk markers for such
disorders, in our study we also identi-
fied several single-nucleotide polymor-
phisms (SNPs) that protected against
ASD, that is, might be associated
with resilience to development of the
disorder.

For example, we found that the
SNP rs12317962 protected against
ASD (5). This SNP lies in the gene
KCNMB4, encoding a potassium chan-

nel involved in neuronal excitability,
which is highly expressed in the fusi-
form gyrus and key social brain regions,
namely the superior temporal, cingu-
late and orbitofrontal cortices. Other

SNPs, such as variation in rs3796863
in CD38, a gene linked to ASD and
known to be involved in oxytocin
secretion, has also been linked with
activation of the amygdala and in par-
ticular the fusiform gyrus, during visu-

al processing of social stimuli in
healthy young men (6). We are in the
processes of furthering this research
in ASD by examining the influence of
allelic variation on brain regions using

neuroimaging.
Schizophrenia is another disorder

that involves deficits in social cogni-
tion. Recent theories propose that aber-
rations in dopaminergic and glutama-
tergic subcortical-amygdala-prefrontal
circuits give rise to dysregulation of
salience signaling, causing impairments
in emotion-related perception, learning
and memory (7), similar to the model of
Phillips et al (8) described by Cacioppo
et al (1) in the context of depression.

Interdisciplinary research of Wal-
ter et al (9) shows that carriers for the
psychosis risk variant of the SNP
rs1344706 (gene ZNF804A) have ab-
normal neural activation in the medi-
al prefrontal and left temporo-parietal
cortex, as well as in regions of the
mirror neuron system, during a theory

of mind task. This potential interme-
diate phenotype derived from func-
tional imaging may have implications
for biological treatment of social cog-
nitive impairments in schizophrenia.

One thing that is clear fromCacioppo
et al’s paper (1) is that, across disor-
ders, common social brain regions are
dysfunctional: the amygdala, orbito-
frontal cortex, medial prefrontal cor-
tex, superior temporal sulcus, anterior
insula and anterior cingulate. Yet, the
way in which they deviate from nor-
mal functioning (hypo- vs. hyper-acti-
vation/mixture of both) depends on
the illness being studied and the social
processes in question. Therefore, we
should study not only across disci-
plines but also across mental disor-
ders, and in the context of carefully
controlled treatment interventions, to
provide insights into both risk and
resilience factors associated with de-
veloping particular disorders.

Oxytocin has been proposed as
a potential adjunctive treatment for
the social cognitive and behavioural
deficits common in social anxiety dis-
order, ASD, schizophrenia, and bor-
derline personality disorder (10). While
there are several oxytocin-related risk
alleles that have been linked to social
brain functioning, there is little insight
into the mechanisms of the actions of
oxytocin in the brain. This is a prom-
ising avenue for future research in
psychiatry.

In conclusion, Cacioppo et al’s paper
on social neuroscience and mental
disorders provides us much food for
thought. There is a need for dynamic
interdisciplinary (rather than just mul-
tidisciplinary) exchange between bio-
logical and other sciences; assessing
changes in trajectories of brain struc-
ture and function; linking these dynam-
ic changes to genes that may bestow
risk or resilience to development of ill-
ness; and examining the impact of
interventions that modulate social
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لقد �أو�سح كا�سيوبو و�آخرون )1( �أن در��سة 
�ل�ساذة  وتلك  �لطبيعية  �لجتماعية  �ل�سلوكيات 
�لنف�سية.  �ل�رشوري لإدر�ك �ل�سطر�بات  بالأمر 
��سطر�ب  ت�سّور  �لأم��ر  حقيقة  يف  �ل�سعب  من 
– �سذوذ يف  �إلى  ي��وؤدي  – �أو  يت�سمن  ل  نف�سي 
�لعالقات �لجتماعية, فُيمكن �أن نقول �أن و�حد 
�لعالقات  �أن  هو  �لنف�سي  �ملر�ش  عالمات  من 
�أ�سار  وكما   – �لو��سح  فمن  تتاأثر,  �لجتماعية 
�جتماعيني  �لب�رش  �أن   – �لنا�ش  م��ن  �لعديد 
لتدعم  تتطّور  فعقولهم  وبالتايل  بطبيعتهم, 

�لأن�سطة �لجتماعية.
تقدم هذه �ملقالة ثالثة �أمثلة من ��سطر�بات 
نف�سية يتخللها �سذوذ يف �لوظائف �لجتماعية, 
و�ل�سخ�سية  �ل�سديدة  �لكتئاب  ��سطر�بات  مثل 
�إل  �جلن�سية,  �لرغبة  وق�سور  للمجتمع  �ملعادية 
�ل�ساذة  �لجتماعية  �لأن�سطة  بني  �لعالقة  �أن 
متباينة.  تكون  قد  ه��ذه  ��سطر�بات  و�لثالثة 
ح��الت  يف  �أن���ه  ب��ال��ق��ول  �لبع�ش  ُي��ج��ادل  ق��د 
�لتفاعالت  �ل�سذوذ يف  يكون  �ل�سديدة,  �لكتئاب 
يكون  قد  وبالتايل  للمر�ش  ثانوي  �لجتماعية 
لكن  �لتاأهيل,  و�إع��ادة  �لعالج  يف  �لهام  بالأمر 

لي�ش هام يف �إدر�ك م�سببات �ملر�ش )2(, وعلى 
�لنقي�ش تت�سف �ل�سخ�سية �ملعادية للمجتمع يف 
جوهرها بتفاعالت �جتماعية �ساذة, وقد ي�ستمر 
�أخرًي�,  يتطّور.  وقد  بل  �حلياة  طيلة  �ل�سذوذ  هذ� 
�جلن�سية  �لرغبة  ق�سور  ��سطر�بات  ت��وؤدي  قد 
�إلى �سذوذ يف �لتفاعالت �لجتماعية, �إل �أن هذ� 

�ل�سذوذ لي�ش هو �سبب �ملر�ش.
بذكر  ي�سرت�سلو�  ل  �أنهم  �إل   – �لُكتاب  يذكر 
حيث  �آخرين,  نف�سيني  ��سطر�بني   – �لتفا�سيل 
– وب�سفة  �ل�ساذة  �لتفاعالت �لجتماعية  تكون 
�سبًبا   – �لجتماعية  �ملعرفة  �سعف  خا�سة 
�أ�سا�سًيا للمر�ش, وهذه �ل�سطر�بات هي �لذ�توية 

)3( و�لف�سام )4(.
مبثابة  �لعاطفي  و�خللل  �ملعريف  �خللل  �إن 
 ,)5( للف�سام  �لأ�سا�سية  �لإكلينيكية  �ملظاهر 
بالإ�سافة �إلى ذلك, كان هناك �لكثري من �جلدل 
ونظريات  �لعاطفية  �ملعرفة  �لعجز يف  �أن  حول 
�ملعرفة  قيمة  على  يتفوق  قد   )ToM( �لعقل 
�لنتائج  تو�سيح  عند  وذلك  و�لعر��ش,  �لعامة 

يف حالة �لف�سام )6(.
لقد كان هناك �لعديد من �لدر��سات �ملكثفة 
وذلك  �لأ�سحاء,  لدى  �لجتماعية  �ملعرفة  حول 
با�ستخد�م �لت�سوير �لوظيفي و�لت�سوير �لهيكلي, 
ومت تعريف �سبكة مناطق �ملخ �لتي تخدمها )7(. 
على  �لوجه  تعبري�ت  عملية  تعتمد  وباأخت�سار, 

�لأمامية �ملد�رية, حيث  �للوزة �ملخية و�لق�رشة 
�أن �لق�رشة �لأمامية �ملد�رية و�لق�رشة �لإن�سية يف 
�لبالغ  بالأمر   ToM �ل�  مثل  �لتخيلية,  �ملهام 

�لأهمية )8(.
�أما يف حالة �لف�سام, فقد �أو�سحت در��سات 
الت�ضوير الع�ضبي الوظيفي اأن الن�ضاط املنخف�ض 
�لوجهية,  �لعو�طف  عملية  �أثناء  �ملخية  للوزة 
وباملقارنة مع �لأ�سحاء )9( والن�ضاط املنخف�ض 
ب��اأد�ء  ترتبط   )PFC( �جلبهي  �لف�ش  لق�رشة 
�لأمر,  حقيقة  يف   .ToM �ل�  مهام  يف  �سعيف 
لقد �أظهر حتليل تلوي حديث لدر��سات �لت�سوير 
بالف�سام  ا  مري�سً  450 من  يتكون  �لوظيفي, 
للوزة  ا  منخف�سً ن�ساًطا  �سحيًحا,  ف��رًد�  و422 
�ملخية و�ل� PFC وذلك يف �ملعرفة �لجتماعية 

يف حالة �لف�سام )10(.
وعلى �لناحية �لأخرى من در��سات �لت�سوير 
�لع�سبي �لوظيفي يف حالة �لف�سام, قامت �لقليل 
�لعالقة  بفح�ش  �لهيكلي  �لت�سوير  در��سات  من 
بني �سذوذ �للوزة �ملخية و�ل� PFC وخلل �ملعرفة 
�لجتماعية �لذي يظهر لدى �ملر�سى, وقد كانت 
�لدر��سية حتى وقتنا هذ� �سغرية �حلجم  �لعينة 
ا( ومل يكن هناك �أي  )ترت�وح بني 16 و38 مري�سً

�عتبار لتاأثري �ل� IQ و�لعر��ش.
قمنا  حيث  در��سة  باإنهاء  حديًثا  قمنا  لقد 
�لجتماعية  �ملعرفة  عجز  كان  �إذ�  ما  بفح�ش 
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cognition. All of these approaches and
their combination present exciting
ways forward in understanding some
of the most challenging and complex
disorders affecting human beings.
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Cacioppo et al (1) make the impor-
tant point that the study of normal
and abnormal social behavior is es-
sential in the understanding of mental
disorders. Indeed, it is hard to imag-
ine a mental disorder that does not
involve, or lead to, abnormalities in
social interaction. One could even say
that one of the hallmarks of mental
illness is that social interactions are
affected. Obviously, and as argued by
many, the human species is a social
species and therefore its brain is de-
veloped to support social activities.

The paper provides three examples
of psychiatric disorders where abnor-
malities in social functioning are in-
volved: major depressive disorder, an-
tisocial personality and hypoactive
sexual desire disorder. However, the
relationship between abnormal social
activities and these three disorders
may be quite dissimilar. One could
argue that in major depression the
abnormalities in social interactions

are secondary to the disease and may
therefore be important in treatment
and rehabilitation but not as impor-
tant in understanding the etiology of
the illness (2). In contrast, antisocial
personality disorder is characterized
at its core by abnormal social interac-
tion, where the abnormality may be
lifelong and of a developmental nature.
Finally, hypoactive sexual desire disor-
der may lead to social interaction ab-
normalities, but these may not be the
cause of the illness.

The authors mention, but do not
address in detail, two other mental
disorders where abnormal social in-
teraction, specifically impaired social
cognition, may be a root cause of the
illness: autism (3) and schizophrenia (4).

Emotional and cognitive dysfunctions
are the core clinical features of schizo-
phrenia (5). Moreover, it has been
argued that impairments in emotion rec-
ognition and theory of mind (ToM) may
even trump the value of general cogni-
tion and symptoms in explaining out-
come in schizophrenia (6).

In healthy individuals, social cog-
nition has been extensively studied
using functional and structural ima-

ging, and a network of brain regions
subserving it has been identified (7).
In short, the processing of facial
expressions depends critically on the
amygdala and the orbitofrontal cortex,
whereas in mentalizing tasks, such
as ToM, the medial and orbitofrontal
cortex is critical (8).

In schizophrenia, functional neu-
roimaging studies have consistently
demonstrated reduced activity of the
amygdala during processing of facial
emotions compared to healthy con-
trols (9), and reduced activation of
the prefrontal cortex (PFC) has been
related to impaired performance on
ToM tasks. Indeed, a recent meta-
analysis of functional imaging studies,
comprising 450 schizophrenia patients
and 422 healthy controls, has shown
reduced amygdala and PFC activity in
social cognition in schizophrenia (10).

In contrast to the numerous func-
tional neuroimaging studies in schizo-
phrenia, only few structural imaging
studies have investigated the relation-
ship between abnormalities of the
amygdala and PFC and social cogni-
tive deficits seen in patients. So far,
samples have been small (between 16
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حجم  يف  ب�سذوذ  مرتبًطا  �لف�سام  مر�سى  لدى 
�ملادة �ل�سنجابية للوزة �ملخية و�ل� PFC, وقمنا 
بتقييم متييز �لعو�طف �لوجهية و�ل� ToM لدى 
ا بالف�سام و134 فرًد� �سحيًحا, وقد  166 مري�سً
ا على م�سح للدماغ با�ستخد�م �لرنني  ح�سلنا �أي�سً
�ملغناطي�سي. لقد كانت �لنتائج �لأولية تقرتح �أن 
�ملعدلت �ملنخف�سة حلجم �ملادة �ل�سنجابية يف 
�ل� PFC – ولي�ش �للوزة �ملخية -  ترتبط بعجز 
�لف�سام )11(,  يف �ملعرفة �لجتماعية يف حالة 
وبالتايل فاأن �ل�سذوذ �لت�رشيحي يف حالة �لف�سام 
قد يكون مرتبًطا جزئًيا بعجز معريف �جتماعي. 
�أم  �لف�سام  على  مقت�رًش�  �لأمر  هذ�  �أكان  و�سو�ء 
يف  ا  �أي�سً ُتالحظ  �لت�رشيحية  �لتغيري�ت  هذه  �أن 
��سطر�بات �أخرى تت�سف بعجز �جتماعي, �إل �أنه 

ليز�ل بالأمر �لذي مل ُيدر�ش بعد.
�خلا�سة  �مل��ق��ال��ة  ت��ق��دم  ع��ام��ة,  وب�سفة 
�لتي  تلك  وهي  هامة  حالة  و�آخرون  بكا�سيوبو 
لبد فيها من دمج �لعلوم �لع�سبية �لجتماعية 
يف �لطب �لنف�سي وهو �لأمر �لذي قد ي�ساعد يف 
�إدر�ك م�سببات �ل�سطر�بات �لنف�سية وعقابيلها, 
�لتي  �لر�ئدة  �لأعمال  من  �لكثري  يوجد  �أن��ه  �إل 
�إلى �إمتام, وذلك لندرك دور هذ� �جلانب  حتتاج 
�لنف�سي  �مل��ر���ش  م�����س��ار  يف  �ل��ه��ام  �ل��ب�����رشي 

وم�سبباته. 
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�لجتماعية  �لع�سبية  �لعلوم  ب���د�أت  لقد 
وهرموين  )ع�سبي  �مل�ستويات  متعدد  تو�سيًحا 
يف  �لجتماعية  للمعرفة  وور�ث���ي(  وجزيئي 
جمال �لطب �لنف�سي. وقد قام كا�سيوبو و�آخرون 
)1( يف �ملقالة �خلا�سة بهم مبخاطبة ��ستخد�م 

�ل�ستف�سار �لعلمي ذ�ت م�ستويات خمتلفة لتقييم 
�حل�سا�سة  �ل�سلوكية  �لجتماعية  �ملعرفة   -1
لالأمر��ش �لنف�سية و2- �ل�سبكات �لع�سبية �لتي 
تدخل يف �ل�سلوكيات �لجتماعية و3- �لأ�س�ش 
�جلينية للظو�هر �لجتماعية و4- تاأثري �لبيئة 

�لجتماعية على �لعمليات �لجتماعية.
�لعلوم  يف  ح���دث  �ل���ذي  �ل��ت��ق��دم  ي��ق��رتح 
وطب  �لنف�سي  �لطب  بني  �لف�سل  �أن  �لع�سبية 
فتقدم  �ل�سلبي,  ب��الأم��ر  �لع�سبية  �لأم��ر����ش 
نطاًقا  �لتقليدية  �لع�سبية  �لأم��ر����ش  ح��الت 
ما  غالًبا  �لتي  �لجتماعي  �ملعريف  �لعجز  من 
ينبغي.  كما  ُتعالج  ل  ما  وكثرًي�  جتاهلها  يتم 
تقدًما  �لجتماعية  �لع�سبية  �لعلوم  قدمت  لقد 
للمخ  �لع�سبية  �لبيولوجيا  تو�سيح  يف  هاًما 
على  كايف  بقدر  ترّكز  مل  �أنها  �إل  �لجتماعي, 
باأعتبار  هنا  �سنقوم  �لع�سبية.  �ل�سطر�بات 
معني  لعدد  �لع�سبية  �لعلوم  �أبحاث  ت�سمنات 
و�لختالفات  و�لنف�سية  �لع�سبية  �حل��الت  من 
�ل�سدغي  �جلبهي  �خل��رف  حالة  يف  �ل�سلوكية 
)bvFTD(, بالإ�سافة �إلى ذلك, نحن نركز على 
لالأحاديث  �لجتماعية  �لع�سبية  �لعلوم  �أهمية 

�ملتبادلة بني �لطب �لنف�سي و�لعلوم �لع�سبية. 
ع�سبي  تنك�سي  د�ء  هو   BvFTD �ل���  �إن 
حالت  مع  �لأولية  �عر��سه  تتد�خل  ما  غالًبا 
نف�سية متعددة, يت�سف هذ� �ملر�ش بانحد�ر مبكر 
�سخ�سية  وتغيري�ت  �لجتماعية  �ل�سلوكيات  يف 
وتدهور متدرج يف �لوظائف �لجتماعية )2(. مل 
ا  تكن �لتقييمات �لع�سبية �لنف�سية �لتقليدية و�أي�سً
بالأمر  �لروتيني  �لإكلينيكي  �لأع�ساب  ت�سوير 
�ملبكرة  �لت�سخي�سات  يف  كبرية  ب�سورة  �لنافع 
)2(, وقد عمل نهج �لعلوم �لع�سبية �لجتماعية 
لالأبحاث  جديدة  فر�ش  �أم��ام  �لباب  فتح  على 

 .bnFTD �و�لتطبيقات �لنتقالية يف �ل
�مل��ع��رف��ة  ت��ق��ي��ي��م��ات  ���س��م��ح��ت  ل��ق��د  �أول 
بالك�سف   bvFTD �ل�  حالة  يف  �لجتماعية 
عن حالت �لعجز �ل�سلوكي �ملبكر و�لدقيقة �لتي 
�أو  �ملخ  �سمور  ت�سوير  تقارير  قبل  حتى  تظهر 
 .)3( �ملعرفية  �حلالة  يف  و��سح  �نحد�ر  حدوث 
�إن �ملهام �ملعرفية �لجتماعية, ب�سفة خا�سة, 
�لتي تت�سابه مع �ل�سلوكيات �ليومية تبدو و�أنها 
ت�سبح  وق��د   ,)4( �لغر�ش  لهذ�  منا�سب  تقييم 
من  جزًئا  قريًبا  �لجتماعية  �ملعرفة  تقييمات 
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and 38 patients), and the influence of
IQ and symptomatology has often
been disregarded.

We recently completed a study where
we investigated whether social cognitive
deficits in patients with schizophrenia
are related to gray matter volume ab-
normalities of the amygdala and PFC.
We assessed facial emotion recognition
and ToM in 166 patients with schizo-
phrenia and 134 healthy controls, and
magnetic resonance imaging brain
scans were acquired. Preliminary results
suggest that reduced PFC, but not
amygdala, gray matter volume is associ-
ated with social cognitive deficits in
schizophrenia (11). Thus, anatomical
abnormalities in schizophrenia may in
part be related to social cognitive
dysfunction. Whether this is specific
to schizophrenia or these anatomical
changes are also observed in other dis-
orders characterized by social deficits
remains to be studied.

All in all, Cacioppo et al’s paper
makes a very important and compelling
case that social neuroscience should be
integrated into psychiatry and may

make important contributions in under-
standing the etiology and sequelae of
mental disorders. However, there is a
lot of pioneering work that needs to be
done to start understanding the role of
this important human aspect in the eti-
ology and course of psychiatric illness.
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Social neuroscience launched a nov-
el multilevel (neural, hormonal, molec-
ular and genetic) explanation of social
cognition in psychiatry. In particular,

the use of different levels of scientific
inquiry assessing a) behavioral social
cognition sensitivity to psychiatric im-
pairment, b) neural networks engaged
in social behaviors, c) the genetic un-
derpinning of social phenomena, and
d) the influence of the social environ-
ment on biological processes, have been
outstandingly addressed by Cacioppo
et al’s paper (1).

Neuroscientific progress suggests that
the separation between psychiatry and
neurology is counterproductive. Clas-
sical neurological conditions present a
range of social cognition impairments
that are often underrecognized and fre-
quently undertreated. Social neurosci-
ence has made important progress in
elucidating the neurobiology of the
social brain, but has not focused suffi-
ciently on neurological disorders. Here
we consider the implications of social

neuroscience research for a specific

neuropsychiatric condition, the behav-

ioral variant of frontotemporal demen-

tia (bvFTD). Moreover, we highlight the

importance of social neuroscience for

the cross-talk among psychiatry and

neurology.
BvFTD is a neurodegenerative dis-

ease whose initial symptoms are often

confused with several psychiatric con-

ditions. It is characterized by early de-

cline in social interpersonal behavior,

personality changes, and progressive

deterioration in social functioning (2).

Conventional neuropsychological assess-

ment as well as clinical routine neuroim-

aging have been not been very useful for

early diagnosis (2). The social neurosci-

ence approach has raised new opportu-

nities for research and translational ap-

plications in bvFTD.
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.bvFTD �لت�سوير�لكلينيكى لل�
�ملعرفة  من��اذج  �أن  �ق��رت�ح  مت  لقد  ثانًيا, 
�ملناطق   يف  بتدهور  �ملرتبطة  �لجتماعية 
�لإط���ار  �سبكة  )من����وذج  �ل�سدغية  �جلبهية 
�لجتماعي( �أو �جلزيرة �جلبهية )�سبكة �لعالمات 
�لظاهرة( قد تو�سح �حلجم �لكبري للعجز �ملعريف 
�أن  مثال   ,bvFTD )2( �ل���  يف  �لجتماعي 
خاليا  مبثابة  �أيكونومو  فون  �لع�سبية  �خلاليا 
�ملتو�فر  ب��الأم��ر  وه��ي  �ل�سكل,  مغزليه  كبرية 
و�جلذيرية,  �لأمامية  �حلز�مية  �لق�رشة  ب�سدة يف 
لدى  فقط  �لع�سبية  �خلاليا  ه��ذه  تطورت  وق��د 
يف  �ل�سعيف  بالأمر  �أن��ه  ويبدو  �لأ�سالف  �أح��د 
�إلى عجز  توؤدي  �لتي  �لنف�سية  �لع�سبية  �حلالت 
معريف �جتماعي. يف حالة �ل� bvFTD, ترتبط 
يف  �لع�سبية  �خلاليا  هذه  يف  �ملعينة  �خل�سارة 
حالت �ل�سمور �جلبهي �ل�سدغي و�جلزيري يف 
�إكلينيكيا بتغيري�ت يف  �ملر�حل �ملبكرة, ترتبط 
�لتعاطف و�لوعي �لجتماعي وغريه من مناطق 

�ملعرفة �لجتماعية )5(. 
 bvFTD �ثالثا, يرتبط مكون جيني هام لل
جينات  ثالثة  هناك  �جتماعي.  معريف  بعجز 
و�ل�   MAPT وه��م   bvFTD لل�  �أ�سا�سية 
ذي  �ملر�سى  ُيظهر   .C90RF72 و�ل�   GRN
كبرًي�  �سدغًيا  جبهًيا  �سموًر�   C90RF72
�إهمال �جتماعي  ا  يرتبط بعالمات نف�سية و�أي�سً
)6(. وب�سورة مماثلة, �أظهرت �لنماذج �حليو�نية 
�ل�  على  قامت  �لتي  �لكلينيكية  و�ل��در����س��ات 
وذلك  وعاطفية,  �جتماعية  تغيري�ت   GRN

بدون ظهور عجز عام يف �ل�سحة )6(.  
�لعامل  به  يقوم  �لذي  �ل��دور  ي�ستحق  ر�بًعا, 
يف  �مل��خ  تغيري�ت  مع  وتفاعالته  �لجتماعي 
مثال  �لعتبار,  من  �لكثري   bvFTD �ل�  حالة 
يرتبط �ل�سعور بالوحدة بزيادة يف خطر �لإ�سابة 
ا بالرغبة يف �ملوت, وذلك يف  باخلرف )7( و�أي�سً

.FTD )8( �حالة �ل
�لجتماعية  �لع�سبية  �لعلوم  نهج  �سيعمل 
در��سة  بني  يجمع  و�ل��ذي  �مل�ستويات,  �ملتعدد 
�لع�سبية  و�ل�سبكات  �لجتماعية  �ل�سلوكيات 
�ل�سلوكيات  بني  و�لتفاعل  �لور�ثية  و�لتاأثري�ت 
�لجتماعية و�ملعرفة �لجتماعية, على �مل�ساعدة 
يف تقدمي �إدر�ًكا �أعمق عن �ل� bvFTD وفهًما 
�لعديد  �عر��ش  مع  �ل�سطر�ب  هذ�  ت�سابك  عن 
�ملعريف  �ل�سعف  وم��ع  �لنف�سية  �حل���الت  م��ن 
منوذج  يتطور  فقد  وبالتايل   ,)9( �لجتماعي 
جديد من �لأحاديث �ملتبادلة بني �لطب �لنف�سي 
وعلم �لأع�ساب, وذلك يف �ساحة �لعلوم �لع�سبية 
 bvFTD �ل�  عن  عمل  ويقودها  �لجتماعية, 
باعتباره �ملثل �لأكرث و�سوًحا عن �لرو�بط بني 

�لتخ�س�سني. 

بني  �ملتبادل  �حلديث  هذ�  �إث��ارة  �إن  يبدو 
�لنف�سية,  و�لأبحاث  �لع�سبية  �لأمر��ش  �أبحاث 
�لع�سبية  للعلوم  �إ�رش�ًقا  �لأدو�ر  �أكرث  من  و�حد 
�لع�سبية  �لعديد من �حلالت  ُتظهر  �لجتماعية. 
ذ�ت عالمات نف�سية �سحية )مثل حالت �لتنك�ش 
و�لت�سلب  �لوجوه  على  �لتعرف  وعمه  �لع�سبي 
هيلري  ومتالزمة  �أجنيلمان  ومتالزمة  �حلدبي 
ويليامز  ومتالزمة  ويلي3  بر�دير  ومتالزمة 
ومتالزمة تورنري وكلينيفيلتري4( عجز يف �لأد�ء 
�ل�سوء  باإلقاء  هنا  قمنا  لقد   .)10( �لجتماعي 
�ملتعدد  �لجتماعية  �لع�سبية  �لعلوم  نهج  على 
�مل�ستويات لل� bvFTD, �إل �أن �إدر�ك �لعديد من 
�حلالت �لع�سبية �لأخرى من �ملمكن �أن ي�ستفيد 

من هذ� �لنهج. 
�ملعرفة  م��ن جم���الت  �ل��ع��دي��د  ت��وؤث��ر  ق��د 
و�سناعة  �لجتماعية  )�لعاطفة  �لجتماعية 
و�ملعرفة  و�لتعاطف  �لعقل  ونظرية  �ل��ق��ر�ر�ت 
�لأخالقية و�ملعايري �لجتماعية( بطرق خمتلفة 
و�أن  �لنف�سية و�لع�سبية,  �لعديد من �حلالت  يف 
يكون  قد  �ملعايري  ه��ذه  مثل  يف  �لختالفات 
مت�سمًنا يف تقنيات �لت�سخي�ش ومقيا�ش كفاءة 

�لعالج.
قد يتمكن �لأطباء �لنف�سيون و�أطباء �لأمر��ش 
�خلا�ش  �جلديد  �لنهج  هذ�  خالل  من  �لع�سبية 
�مل�ساهمة  من  �لجتماعية,  �لع�سبية  بالعلوم 
ومرتبًطا   )11( �لتخ�س�سات  متعدد  قوي  بنهج 
يف  �لكبري  بالتطّور  ونظرية  �إكلينيكية  ب�سورة 

�لطب �لنف�سي �لع�سبي �ملعا�رش.
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بالوحدة  �ل�سعور  �أن  �لباحثون  �أكت�سف  لقد 
يلعب دوًر� كبرًي� يف تن�سيط �جلينات و�أنه يرتبط 
و��سطر�بات  �لكتئاب  مثل  نف�سية  با�سطر�بات 
وقت  �لآن  �أن��ه   .)12 )مثل  �حلدية  �ل�سخ�سية 
لكي  وذلك  الرتباط,  هذا  ُوجد  قد  ملاذا  لندر�ض 
هذ�  يف  �ساأقوم  �ملجال.  هذ�  يف  �لبحث  يتطّور 
يف  خماطبتها  ليتم  ق�سايا  ب��ط��رح  �لتعليق 
�ل�سعور  عن  تتحدث  �لتي  �مل�ستقبلية  �لأبحاث 

بالوحدة و�لعلوم �لع�سبية �لجتماعية.
يف  ن��رغ��ب  �ل��ت��ي  �لأويل  �ل��ق�����س��اي��ا  م���ن 
لقد  بالوحدة.  �ل�سعور  طبيعة  هي  خماطبتها 
بني  تفرقة  �لنظريات  وو��سعو  �لباحثون  عمل 
وقد   ,)3( �لجتماعية  و�لعزلة  بالوحدة  �ل�سعور 
�أكدت هذه �لدر��سات �أنه قد يكون لبع�ش �لأفر�د 
�أن�سطة  يف  وي�سرتكون  كبرية  �جتماعية  �سبكة 
�جتماعية متعددة, ومع ذلك يعانو� من �لوحدة, 
وعلى �لناحية �لأخرى, جتد هناك �أفر�د منعزلني 
بالوحدة.  بال�سعور  يقرو�  ل  �أنهم  �إل  �جتماعيا 
يت�سح �أن �ل�سعور بالوحدة ينتج من عدم �لإ�سباع 
�لذي ياأتي من �لعالقات مع �لآخرين, مثل جودة 
من  �لعالقات.  من  معني  نوع  غياب  �أو  �لعالقة 
�لبحث  يتجه  �أن  �إلى  �حتياج  هناك  �أن  �لو��سح 
�إلى ما بعد در��سة �لعالقة بني �ل�سعور بالوحدة 
�لت�سالت  تكر�ر  �أو  �لجتماعية  �ل�سبكة  وحجم 

�لجتماعية.
�ل�سعور  مر�سية  ه��ي  �لثانية  و�لق�سية 
بالوحدة, فال�سعور بالوحدة مبثابة خربة عامة, 
مثال لقد �كت�سفت كوترونا )4( �أن 75% من طالب 
 )UCLA( كاليفورنيا  بجامعة  �لأول��ى  �ل�سنة 
�أ�سبوعني  �أول  �أثناء  �أدلو� ب�سعورهم بالوحدة  قد 
عامهم  من  �لربيع  ف�سل  وبحلول  �جلامعة.  من 
ه��وؤلء  م��ن   %25 فقط  �أق���ر  باجلامعة,  �لأول 
حتدث  قد  وكما  بالوحدة.  ب�سعورهم  �لطالب 
ويي�ش )5(, ُيكن �أن تت�سبب بع�ش �لأحد�ث مثل 
حدوث طالق �أو وفاة �لزوج/�لزوجة يف �ل�سعور 

بالوحدة �لعاطفية.
كا�سيوبو  قدمه  �ل��ذي  �ل�ستطالع  يت�سمن 
)مثل  �ل�سديدة  �لوحدة  ت��اأث��ري�ت   )6( و�آخ���رون 
�لوحدة لفرتة تزيد عن  �لذين يعانو� من  �لأفر�د 
�ملحتمل  �لغري  من  �أنه  ويبدو  �سنو�ت(,  �لثالثة 
�أن �لوحدة �لتي يختربها �ملرء ملدة ق�سرية من 
�إلى و�سع �جتماعي جديد  �أثناء �لنتقال  �لزمن 
مثل  �إلى  �ستوؤدي  �جلامعة(  �إلى  �لنتقال  )مثل 

�جلني.  تن�سيط  مثل  �لبيولوجية  �لنتيجة  هذه 
وعند هذه �ملرحلة نحن ل تعرف �ملدة �لالزمة 
هذه  تاأتي  حتى  بالوحدة  �ل�سعور  يتطلبها  �لتي 
�لنتائج, �أم �أن جتنب �ل�سعور بالوحدة عن طريق 
من  �إ�سباعا  �أك��رث  �أو  جديدة  عالقات  تاأ�سي�ش 
�ملمكن �أن يعمل على �لوقاية من هذه �لتاأثري�ت 

�ل�سلبية لل�سعور بالوحدة.
هناك فكرة �أخرى م�سابهة لبد من طرحها 
و�ل�سطر�بات  �لوحدة  بني  �لعالقة  بخ�سو�ش 
�ل�سعور  ظهور  ف��اأن  �لك��ت��ئ��اب,  مثل  �لنف�سية 
بالوحدة بعد �لنتقال �إلى و�سع �جتماعي جديد 
ل ُيحتمل �أن يوؤدي �لتطّور �إلى �كتئاب �إكلينيكي, 
م�ساعر  على  �لتغّلب  على  �ملقدرة  ع��دم  �أن  �إل 
�لوحدة هذه عن طريق عمل عالقات جديدة مع 
و�سع  �إلى  ينتقل  �لذي  بالفرد  توؤدي  قد  �آخرين 
�إدر�ك كيف  �إن  �أن ُي�ساب بالكتئاب.  �إلى  جديد 
و�لكتئاب  بالوحدة  �ل�سعور  بني  �لعالقة  �أن 
�لناحية  من  �لهام  ب��الأم��ر  �ل��وق��ت,  مع  تتغري 

�لكلينيكية.
لأبحاث  �ل��ه��ام��ة  �لأخ����رى  �لق�سايا  م��ن 
بالوحدة  �ل�سعور  ك��ان  �إذ�  م��ا  ه��ي  �مل�ستقبل 
�ل�سديدة »�سبًبا« لتلك �لنتائج بينما ين�سط �جلني. 
يرتبط �جلني بعدد من �لعو�مل �لأخرى �لتي قد 
كا�سيوبيو  و�سفها  �لتي  �لرتباطات  ور�ء  تقف 
�لتي  �ل�سخ�سية  �خل�سائ�ش  �أن  مثال  و�آخ��رون, 
وب�سدة  ترتبط  و�لع�سابية  �لفجم5  يف  تتمثل 
�لختالفات  هذه  فهل   ,)7( بالوحدة  بال�سعور 
اكت�ضافه  مت  ق��د  ال��ذي  الرت��ب��اط  ع��ن  م�ضئولة 
متثل  قد  �جلني؟  وتن�سيط  بالوحدة  �ل�سعور  بني 
�سبب  هو  �لذي  �لثالث«  »�لختالف  �لع�سابية 
و�إذ�  �جلني,  وتن�سيط  بالوحدة  �ل�سعور  من  ِكال 
�أن  جند  �أن  �إًذ�  فالبد  �سحيًحا,  �لأم��ر  هذ�  كان 
�جلني  وتن�سيط  بالوحدة  �ل�سعور  بني  �لعالقة 
يف  حتكمنا  �إذ�  هام  �لغري  بالأمر  �أ�سبحت  قد 
تاأثري�ت �لع�سابية يف ِكال من هذه �لختالفات. 
بني  �لعالقة  ح��ول  �أخ��رى  ق�سايا  ط��رح  مت  لقد 
�ل�سعور بالوحدة وتلك �ل�سطر�بات �لنف�سية مثل 
مثال  �حلدية,  �ل�سخ�سية  و��سطر�بات  �لكتئاب 
هل جند �ل�سعور بالوحدة موؤ�رش لتطّور م�ستويات 
�لذين  �لأفر�د  �أن  ب�سبب  �لكتئاب  من  �إكلينيكية 
ن�سب  �إظهار  �إلى  ا  �أي�سً بالوحدة ييلون  ي�سعرو� 

عالية من �لع�سابية؟
�إنه �لآن وقت لأن نتجاوز در��سة �لعالقة بني 
�ل�سعور بالوحدة و�لنتائج �لع�سبية و�لنف�سية �إلى 
�لعالقات.  لهذه  نظرية  مناذج  و�ختبار  تطوير 
�لعو�مل  تت�سمن  �أن  �إل��ى  �لنماذج  هذه  حتتاج 
مثل  بالوحدة,  �ل�سعور  حتدد  �أنها  ُيفرت�ش  �لتي 
مع  �لفرد  وطبيعة عالقة  �ل�سخ�سية  �خل�سائ�ش 

�لآخرين, وبالتايل فالبد �أن تعمل هذه �لنماذج 
على حتديد كيف يوؤدي �ل�سعور بالوحدة �إلى تلك 
��سطر�بات  وتطّور  �جلني  تن�سيط  مثل  �لنتائج 
�سخ�سية.  و��سطر�بات  �لكتئاب  مثل  نف�سية 
�لتي  �ل��ه��ام��ة  �لق�سايا  م��ن  و�ح���دة  تت�سمن 
�ل�سعور  كان  �إذ�  ما  على  �عتبارها  �إلى  نحتاج 
�لفرد  خ�سائ�ش  بني  كو�سيط  يخدم  بالوحدة 
وتلك  �لجتماعية  و�سبكاتهم  �ل�سخ�سية(  )مثل 
عّلق  قد  وكما  و�لنف�سية.  �لع�سبية  �ل�سطر�بات 
ليوين )8( ذ�ت مرة باأنه ل يوجد �أمر �أكرث عملًيا 
من وجود نظرية جيدة, و�أن �لقدرة على �لتدخل 
للوحدة, قد يعتمد  �ل�سلبية  �لتاأثري�ت  ومنع هذه 
على قدر�تنا على �إدر�ك هذه �لأ�سباب وتغيريها.
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Researchers have found loneliness

to play a role in gene activation and

to be associated with psychiatric dis-

orders such as depression and border-

line personality disorder (e.g., 1,2). For

research in this area to advance, it is

now time to consider why this associa-

tion has been found. In my commen-

tary I would like to raise issues to be

addressed in future research on loneli-

ness and social neuroscience.
A first issue to be addressed concerns

the nature of loneliness. Researchers
and theorists have made a distinction
between loneliness and social isolation
(3). Studies have indicated that some

individuals may have large social net-

works and be involved in frequent

social activities yet report being lonely.

By contrast, other individuals may be

socially isolated but not report feeling

lonely. Loneliness appears to result

from being dissatisfied with important

aspects of relationships with others,

such as the quality of the relationships

or the lack of a particular type of rela-

tionship. Clearly, research needs to

move beyond simply examining rela-

tionships between loneliness and the

size of social networks or the frequency

of social contacts.
A second issue is the “pathologiza-

tion” of loneliness. Loneliness is a
common experience. For example,
Cutrona (4) found that 75% of fresh-
men students at UCLA reported feel-
ing lonely during their first two weeks
on campus. By the spring quarter of

their first year, only 25% of these stu-
dents reported feeling lonely. As dis-
cussed by Weiss (5), other events such
as divorce or the death of a spouse can
create what he described as emotional

loneliness.
The research reviewed by Cacioppo

et al (6) involves the effects of “chronic”
loneliness (e.g., individuals who were

found to be lonely over a three year
period of time). It seems unlikely that
loneliness experienced for a short peri-
od of time while making the transition
to a new social setting (such as college)
would result in such biological conse-
quences as gene activation. At this
point we do not know the necessary
duration of loneliness for these conse-
quences to occur, or whether overcom-
ing loneliness through the formation of
new or more satisfying relationships
with others can prevent these negative
effects of loneliness.

A similar point should be made con-
cerning the relationship between lone-
liness and psychiatric disorders like
depression. Developing feelings of lone-
liness after moving to a new social set-
ting is unlikely to lead to the develop-
ment of clinical depression. However,
the inability to overcome these feelings
of loneliness through the development
of new relationships with others may
lead individuals moving to a new set-
ting to become depressed. Understand-
ing how the relationship between lone-
liness and depression changes over
time is clearly of clinical importance.

Another important issue for future
research concerns whether or not
chronic loneliness is the “cause” of
such consequences as gene activation.
Loneliness is associated with a num-
ber of other factors that could account
for the associations that are described
by Cacioppo et al. For example, per-
sonality characteristics such as extra-
version and neuroticism are strongly
related to loneliness (7); are these vari-
ables responsible for the association
between loneliness and gene activa-
tion that has been found? Neuroticism
may represent a “third variable” that is
the cause of both loneliness and gene
activation; if true, then we should find
that the relationship between loneli-
ness and gene activation becomes non-
significant if we control for the effects
of neuroticism on both of these varia-
bles. Similar issues arise concerning
the relationship between loneliness
and such psychiatric disorders as

depression or borderline personality dis-
order. For example, do we find that
loneliness is a predictor of developing
clinical levels of depression because
lonely individuals also tend to be high
on neuroticism?

It is time to move beyond examining
the correlation between loneliness and
neurological and psychiatric outcomes
to the development and testing of theo-
retical models of these relationships.
These models need to include factors
that are hypothesized to determine feel-
ings of loneliness, such as personality
characteristics and the nature of people’s
relationships with others. The models
should in turn specify how loneliness
leads to such outcomes as gene activa-
tion and the development of psychiatric
disorders such as depression or personal-
ity disorders. An important issue to con-
sider involves whether or not loneliness
serves as a mediator between character-
istics of the individual (e.g., personality)
and their social networks and these neu-
rological and psychiatric disorders. As K.
Lewin once commented (8), there is
nothing so practical as a good theory;
being able to ultimately intervene and
prevent these negative effects of loneli-
ness may depend upon our ability to
understand and alter its causes.
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وبطريقة   )1( و�آخرون  كا�سيوبو  �أو�سح  لقد 
�لع�سبية  للعلوم  �مُلحتملة  �لإ�سهامات  جميلة 
�ملمكن  وم��ن  �لنف�سي.  �لطب  يف  �لجتماعية 
�أكرث  بني  يجمع  �ل��ذي  خا�ستهم  �لنهج  تعزيز 
جانب  �إدخ��ال  طريق  عن  وذل��ك  تخ�س�ش,  من 
�لعقل  �أن  �لأمر, وبالرغم من  غذ�ئي. يف حقيقة 
�لب�رشي ُيثل فقط حو�يل 20% من حجم �جل�سم, 
�أي�ش  �أنه يقف ور�ء 20% من جمموع معدل  �إل 
طاقة  �إلى  �ملخ  لحتياج  وكنتيجة   .)2( �لر�حة 
نتائج  �لأي�سى  لل�سذوذ  يكون  �أن  ُيكن  كثيفة, 
مادية تتمثل يف وظيفته. �سنقوم يف هذ� �لتعليق 
�لعلوم  �إ�سهام  و�حتمالية  �لتقدم  على  بالرتكيز 
�لع�سبية �لغذ�ئية, وهذ� جمال ذ�ت �هتمام بالغ 

للطب �لنف�سي.
�لع�سبية  �لعلوم  تركز  �لتقليد,  حيث  ومن 
�لعديد  ترتكها  �لتي  �لتاأثري�ت  على  �لغذ�ئية 
�لع�سبية  �لكيمياء  على  �لغذ�ئية  �ملكونات  من 
و�حليوية �لع�سبية و�ل�سلوكيات و�ملعرفة. تاأخذ 
و��سعة  روؤية  �لغذ�ئية  �لع�سبية  �لعلوم  مثل هذه 
ثنائية  �لأ�سا�سية  �لتاأثري�ت  م��زج  على  تعمل 
وتاأثري  �لجتماعية  �لعمليات  �أي  �لجتاهات, 
�لنظام �لغذ�ئي على �ل�سلوكيات, وِكالهما يرتك 
و�لبيولوجيا  �لع�سبية  �لكيمياء  على  ت��اأث��رًي� 
�لع�سبية. �إن هذه �لتغيري�ت �لبيولوجية و�لغذ�ئية 
�لعمليات  بعد ذلك على تغيري  قد تعمل  �لناجتة 
�لجتماعية و�ل�سلوكية, مما يخلق يف نهاية �لأمر 
�لتي  �لدر��سات  �لتغذية �ملفرغة. قد تعمل  حلقة 
و�لغذ�ئية,  �لبيولوجية  �لكتئاب  نتائج  تخاطب 
هذه  روؤي��ة  �أهمية  تو�سيح  يف  �مل�ساعدة  على 

�لعالقات باعتبارها طريق ذ� �أجتاهني. 
ُيكن �أن يكون لالكتئاب تاأثرًي� حقيقًيا على 
�لتي حتدث يف  �لتغيري�ت  فاأن  �لطعام,  مدخول 
�ل�سهية مظهر من �ملظاهر �مللحوظة ل�سطر�بات 
�لكتئاب �ل�سديدة. يف حقيقة �لأمر, ترتبط و�حدة 
�ل�  يف  �ل�سطر�ب  لهذ�  �لت�سخي�ش  معايري  من 
DSM-5 باحلمية �لغذ�ئية, مثل فقد�ن/زيادة 
وزن اأو فرط الأكل/فقدان ال�ضهية. يوؤثر الكتئاب 
يزد�د  قد  )3(, مثال  الغذائية  الأمناط  ا على  اأي�ضً
لدى بع�ش �لأفر�د �لرغبة يف تناول �لطعام �أثناء 
بالكتئاب  �سعورهم  عند  وذلك  بالر�حة  �ل�سعور 

 .)4(
على  �لغذ�ئية  و�حلمية  �لكتئاب  يوؤثر  قد 
�لدر��سات  �أثبتت  فقد  �لوظائفية,  �لأنظمة  بع�ش 

�لكتئاب  ينّظم  �أن  ُيكن  كيف  �مليكانيكية 
يت�سمن  �لذي  لاللتهاب  �لأ�سا�سية  �مل�سار�ت 
وتن�ضيط  املوؤك�ضدة  وال�ضغوط  التعاطف  ن�ضاط 
B )NF- عامل �لن�سخ و �لعامل �لنووي كابا
لاللتهاب  �مل���و�يل  �ل�سيتوكني  و�إن��ت��اج   )jB
�للتهاب  على  �لغذ�ئية  �حلمية  ت��وؤث��ر   .)5(
هذه  بو��سطة  وذلك  �ملخ,  وظائف  من  وحت�ّسن 
�لعمليات ذ�تها )3, 5(. لقد مت �لتوثيق باأن ِكال 
�ضلبية  ب�ضورة  يوؤثرا  وال�ضغوط  الكتئاب  من 
�ملبهم  �لع�سب  ولأن  �ملبهمي,  �لتن�سيط  على 
يع�سب �لأن�سجة �لتي تدخل يف عمليات �له�سم 
يوؤثر  �أن  ُيكن  و�لتغذية,  و�لأي�ش  و�لمت�سا�ش 
على  وقوية  مبا�رشة  ب�سورة  �ملبهمي  �لتن�سيط 
�للتهاب,  ا  و�أي�سً للطعام,  �لأي�سية  �ل�ستجابة 
�ملخ  بني  ق��وي  تفاعل  ح��دوث  يف  ُي�ساهم  مما 

و�لقناة �له�سمية )5(.
يف  و�لتغيري  �لغذ�ئية  �حلمية  تعمل  ق��د 
�لكتئاب,  ظهور  يف  �مل�ساعدة  على  �ملناعة 
�لذين يح�سلون على  �لأفر�د  �أن  �لدلئل  وتقرتح 
�حتمالت  �أمام  قليلة  �سحية  قيمة  ذ�ت  طعام 
باملقارنة  وذل��ك  باكتئاب,  ُي�سابو�  لأن  �أك��رب 
جيدة  تغذية  على  يح�سلون  �لذين  ه��وؤلء  مع 
�ل�سيتوكني  �أخذ  يوؤدي  ذلك,  �إلى  بالإ�سافة   .)6(
�أي  مر�سية«,  »�سلوكيات  �إلى  لاللتهاب  �ملو�يل 
تغيري�ت �سلوكية تت�سابه مع �لعر��ش �جل�سدية 
�لتي تكون دليال على وجود �كتئاب, مثل �نعد�م 
فقد  وبالتايل   ,)7( )�خل��م��ول(  و�ل��ن��و�م  �لتلذذ 
حيث  �سلبي  �أندفاع  ظهور  �إلى  �لكتئاب  يوؤدي 
�نتظام  عدم  يف  �مل�ساعدة  على  �لكتئاب  يعمل 
ه�سم �لطعام و��ستجابات ع�سوية تعزز بدورها 

�لإ�سابة بالكتئاب.
�لجت��اه بني  ثنائية  �ل��رو�ب��ط  ���رشح  لقد مت 
و�ل�ستجابات  �لغذ�ئية  و�حلمية  �لك��ت��ئ��اب 
جانب  من  ممتعة  بطريقة  وذل��ك  �لبيولوجية, 
ترتبط  و�لتي  و�ل�سمنة,  �لكتئاب  بني  �لعالقة 
�لغذ�ئية  �حلمية  م��ن  ب��ِك��ال  و��سحة  ب�سورة 
منتظمة,  �لغري  �لوظيفية  �لنف�سية  و�ل�ستجابات 
بجو�ر  و�ل�سمنة  �لكتئاب  ي�سري  ما  غالًبا  مثال 
�لكتئاب  تطور  خطر  و�أن   ,)8( �لبع�ش  بع�سهم 
�لأف��ر�د  ل��دى   %55 �إل��ى  ي�سل  �لوقت  م��رور  مع 
�كتئاب  من  يعانو�  �لذين  �لأفر�د  ولدى  �لبدناء, 
ي�سبحو�  لأن   %58 �إلى  ت�سل  �أكرب  خطر  ن�سبة 
�أظهرت  لقد  ذل��ك,  �إل��ى  بالإ�سافة   ,)8( بدناء 
�لبالغني  �أن  �ل�ستطالعية  �لدر��سات  من  �لعديد 
�ملتقدمني يف �لعمر يكت�سبو� دهون ح�سويه على 
مد�ر خم�سة �أعو�م, بينما �لأفر�د �لذين ل يعانو� 
من   .)9( �حل�سوية  �لدهون  يفقدون  �كتئاب  من 
تعك�ش  ل  �لعالقة  هذه  �أن  هو  لالهتمام  �ملثري 
تغيري�ت يف �ل�سمنة ب�سفة عامة, مما يقرتح �أن 

�عر��ش �لكتئاب ترتبط ب�سفة خا�سة بتغيري�ت 
يف �لدهون �حل�سوية, وهذ� �إ�سهام هام وحموري 
لاللتهاب. ولأن �لأن�سجة �ل�سحمية تعمل كع�سو 
�لببتيد6  هرمونات  من  ع��دًد�  تفرز  �سماوي, 
�ملخ  وظ��ائ��ف  على  ي��وؤث��ر  �ل���ذي  و�ل�سيتوكني 

و�لأي�ش و�ل�سلوكيات )3(.
خطر  م��ن  ُي��زي��د  �لتغذية  �سوء  �أن  وبينما 
�جليدة  �لتغذية  تكون  قد  بالكتئاب,  �لإ�سابة 
وجدنا  لقد  �لك��ت��ئ��اب.  م��ن  يقي  �ل��ذي  ب��الأم��ر 
عن  يزيد  ما  على  قامت  ��ستطالعية  در��سة  يف 
ياأكلون  �لذين  �لأف��ر�د  �أن  م�سارًكا,   10,000
طعاًما متو�سطي )ذي عالقة بدول �لبحر �لأبي�ش 
�لال�إ�سباعية  �لأحادية  بالدهون  غني  �ملتو�سط( 
�أمام  و�خل�رشو�ت,  و�لبندق  و�لفو�كه  و�ل�سماك 
ن�سبة قليلة لالإ�سابة بالكتئاب بعد مرور �أربعة 
يح�سلون  �لذين  �لأفر�د  من  �أكرث  وذلك  �سنو�ت, 
على وجبات بها �لقليل من هذ� �لنوع من �لطعام 
قد   .)10( �مُل�سبعة  �لدهون  من  كبرية  وكميات 
ا على تقليل �عر��ش  تعمل �لوجبات �ل�سحية �أي�سً

�لقلق, هذ� بالإ�سافة �إلى �عر��ش �لكتئاب )6(.
 )1( و�آخ�����رون  كا�سيوبو  ق���ام  �أن  وب��ع��د 
بتلخي�ش �لق�سايا �لأ�سا�سية يف �لعلوم �لع�سبية 
�لطب  يف  �مُلحتملة  و�إ�سهاماتها  �لجتماعية 
�إلى  حاجة  يف  باأننا  بالقول  ُيختمون  �لنف�سي, 
�لور�ثية  و�لأبحاث  �لع�سبي  �لت�سوير  �أبحاث 
�لعمليات �لتي تقف ور�ء  �لتي تركز على مكّون 
�حلياة �لجتماعية. ويف جمال �لعلوم �لع�سبية 
�لت�سوير  �أبحاث  قد تكون  �لجتماعية,  �لغذ�ئية 
�ملفيد  ب��الأم��ر  �ل��ور�ث��ي��ة  و�لب��ح��اث  �لع�سبي 
�لذي  �لنهج  يعمل  قد  �لأم��ر,  حقيقة  يف  ا,  �أي�سً
من  ِكال  ويت�سمن  تخ�س�سات  عدة  بني  يجمع 
�لع�سبية  و�لعلوم  �لجتماعية  �لع�سبية  �لعلوم 
�لغذ�ئية �لجتماعية, على تبني �لأ�سئلة �لفريدة 
و�ملثرية و�لتي �ستزيد من �إدر�كنا لال�سطر�بات 
ا �لتاأكيد �لقوي على دور  �لنف�سية. قد يعمل �أي�سً
�لع�سبية  �لعلوم  يف  �أ�سا�سي  كمر�سد  �ل�سلوكيات 
لأبحاث  جديدة  وروؤى  �آفاق  فتح  على  �لغذ�ئية, 

�مل�ستقبل.
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Cacioppo et al (1) elegantly outline
potential contributions of social neuro-
science to psychiatry. Their interdisci-
plinary approach could be enhanced by
incorporating a nutritional perspective.
Indeed, although the human brain rep-
resents only about 2% of human body
mass, it accounts for �20% of the total
resting metabolic rate (2). As a conse-
quence of the brain’s intense energy
requirements,metabolic aberrations can
have substantial consequences for its
function. In this commentary we focus
on the progress and potential of social
nutritional neuroscience, an area of
growing interest and importance, for
psychiatry.

In traditional terms, nutritional neu-
roscience focuses on the effects that
various dietary components have on
neurochemistry, neurobiology, behav-
ior, and cognition. Social nutritional
neuroscience takes a broader view that
incorporates key bidirectional influen-
ces: social processes and behavior
impact diet, both of which affect neuro-
chemistry and neurobiology. These
resulting dietary and biological changes
may subsequently alter social and be-
havioral processes, ultimately creating
a feedback loop. Studies addressing the
dietary and biological consequences
of depression help demonstrate the
importance of viewing these relation-
ships as a two-way street.

Depression can have a substantial
effect on food intake. Appetite changes
are a notable feature of major depres-
sive disorder. In fact, one of the diagnos-
tic criteria for this disorder in the DSM-

5 is diet-relevant: weight gain/loss or
hyperphagia/hypophagia. Depression
also influences dietary preferences (3):
for example, somepeople increase com-
fort food intakewhen depressed (4).

Depression and diet can impact the
same physiological systems. Mechanis-
tic studies have shown how depression
can modulate key pathways to inflam-
mation including sympathetic activity,
oxidative stress, transcription factor
nuclear factor kappa B (NF-jB) acti-
vation, and pro-inflammatory cytokine
production (5). Diet affects inflam-
mation and modifies brain function
through these same processes (3,5).
Both depression and stress also have
well-documented negative effects on
vagal activation. Because the vagus
nerve innervates tissues involved in the
digestion, absorption, and metabolism
of nutrients, vagal activation can direct-
ly and profoundly influence metabolic
responses to food, as well as inflamma-
tion, contributing to the lively interplay
between the brain and the gut (5).

Diet and immune alterations may
promote depression. Growing evidence
suggests that people with poorer quali-
ty diets have a higher likelihood of
being depressed than people with bet-
ter quality diets (6). Furthermore, pro-
inflammatory cytokine administration
induces “sickness behaviors”, i.e., behav-
ioral changes that resemble the somatic
symptoms evident in depression, like
anhedonia and lethargy (7). According-
ly, depression may start a negative cas-
cade whereby depression promotes dys-
regulated food consumption and physio-
logical responses which, in turn, further
enhance depression.

The bi-directional links among depres-
sion, diet, and biological responses are
nicely illustrated by the relationship
between depression and obesity, which
is clearly linked to both diet and dysreg-

ulated physiological responses. For
example, clinical depression and obesi-
ty often travel together (8). The risk
for developing depression over time is
55% in obese persons, and depressed
people have a 58% increased risk
of becoming obese (8). In addition, a
large prospective study showed that
older depressed adults gained visceral
fat over five years, while non-depressed
adults lost visceral fat (9). Importantly,
this association did not reflect changes
in overall obesity, suggesting that de-
pressive symptoms were specifically
associated with changes in visceral
fat, a central and important contribu-
tor to inflammation. Functioning as an
endocrine organ, adipose tissue secretes
a number of different peptide hormones
and cytokines that influence brain func-
tion, metabolism and behavior (3).

While a poor diet increases risk for
depression, a healthy diet may be pro-
tective. In a prospective study with
over 10,000 participants, those who
ate a Mediterranean diet that was rich
in monounsaturated fats, fish, fruit,
nuts, and vegetables had a lower risk
for depression four years later than
people who consumed diets with few-
er of these foods and higher amounts
of saturated fats (10). Healthy diets
may also reduce anxiety symptoms, in
addition to depressive symptoms (6).

After summarizing key issues in
social neuroscience and its potential
contribution to psychiatry, Cacioppo
et al (1) concluded that neuroimaging
and genetic research that focuses on
specific component processes under-
lying social living is needed. In the
field of social nutritional neurosci-
ence, similar neuroimaging and ge-
netic research would be valuable. In
fact, an interdisciplinary approach
that incorporates both social neuro-
science and social nutritional neuro-
science could foster unique and
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�لنف�سية  �ل�سطر�بات  من  �لعديد  يف  �لوفاة  خلطر  �لعالية  �لن�سبة  �إن 
بالأمر �ملعروف جيًد� وهو يزد�د �سوًء� مع مرور �لوقت )1٫2(. لقد �قرتحت 
�لبيانات �خلا�سة بدر��سة �لعبء �لعاملي للمر�ش )GBD( �أن �ل�سطر�بات 
�لعمر  �سنو�ت  كل  من   %0,5 �أو  مليون   8,6 ور�ء  تقف  و�لنف�سية  �ل�سلوكية 
�ملفقودة ب�سبب �لوفيات �ملبكرة )3(, ويت�ساوى هذ� مع 232٫000 حالة 
وفاة عام 2010, وقد �زد�دت هذه �لن�سبة عن عام 1990, حيث قد بلغت 
ثانوية لال�سطر�بات  ن�سبة  �آنذ�ك 138٫000 وهي  �ملبكرة  �لوفاة  حالت 
�أرباع عدد هذه �لوفيات مرتبًطا  �لنف�سية )4(. لقد كان ما يزيد عن ثالثة 
با�سطر�بات تعاطي عقاقري ما, �إل �أن تعاطي عقاقري ما و�لمر��ش �لنف�سية 
بالأمور �ملر�سية �لتي تعمل على زيادة خطر �لوفاة �ملبكرة, و�لتي غالًبا 

ما تكون بالنتحار.
�لثالث  �ل�سبب  كان  �لنتحار  �أن  ا  �أي�سً  GBD �ل�  در��سة  �أق��رت  لقد 
�ملناطق  يف  �ملنت�رش  بالأمر  وكان  �لعامل,  حول  �لوفاة  حالت  ور�ء  ع�رش 
ا ور�ء 5% من حالت  �أي�سً �أنظمة رعاية متطورة )4(. يقف �لنتحار  ذ�ت 
�لتي ترت�وح  �لفئة �لعمرية  �لذكور, وذلك يف  �لوفاة بني �لإناث و6% بني 
ا 884٫000 حالت  بني �لر�بعة ع�رشة و �لتا�سعة و�أربعني من �لعمر, و�أي�سً

�نتحار يف كل �لفئات �لعمرية.
�إن معدلت �لوفيات �لقامتة هذه تلقي �ل�سوء على حتديات و��سحة �أمام 
و�سائل �لعالج �لوقائية, وذلك لأنه لدى �ل�سطر�بات �لنف�سية و��سطر�بات 
تعاطي عقاقري ما و�سائل عالج تقوم على �لدليل. ولبد �أن يعمل تو�سيل 
و�سائل �لعالج هذه ب�سورة فعالة على تقليل ن�سب خطر �لوفيات �ملبكرة 

بني �ملر�سى, وب�سفة خا�سة ب�سبب �لنتحار.
�إن تو�سيح مناذج �خلطر لال�سطر�بات �لنف�سية هو مبثابة خطوة هامة 
لتعريف كيف ُيكن �أن ت�سبح �ملو�رد ُم�ستهدفة بفاعلية �أكرث وكيف ُيكن 
�لوفاة  خطر  لأ�سكال  جتميع  عمل  يتم  مل  �أنه  �إل  �أولوية,  �لتدخالت  جعل 
�ملرتبطة بت�سخي�سات متعددة منذ عام 1998 �لذي فيه مت ن�رش �لتحليل 
�لتلوي �لقوي �لذي قدمه هاري�ش وبار�كلوف )5(, وهذ� بالرغم من �لنمو 

�لكبري يف �لكتابات على مر �لعقود �لقليلة �ملا�سية و�لتقدير�ت �ملتناق�سة 
يف �لدر��سات �لالحقة �لتي قامت على �لوفيات وعالقتها باحلالة �ل�سحية 
�أقر ��ستطالع منهجي عام 2007 )1( �أن معدلت �لوفيات  للفرد, مثال قد 
تقدير�ت  كانت  بينما   ,2,5 تبلغ  �لف�سام  ملر�سى   )SMR( �لتقليدية 
هاري�ش وبار�كلوف 1,6. يقدم ��ستطالع حديث �آخر )SMR )6 ل�ستخد�م 
خمدر �لأفيون ي�سل �إلى 14,7, وهذه �لن�سبة �أكرب من �سعف �لن�سبة �لتي 
�أقر بها ��ستطالع هاري�ش وبار�كلوف )6,4(. بالإ�سافة �إلى ذلك, يوجد يف 
للعالج  �لقابلة  �لأمر��ش �جل�سدية  �إ�سهامات  �لوقت �حلايل وعي كبري عن 
�لوقت  ا يف  �أي�سً �لنف�سيني. هناك  �لوفاة �ملبكرة لدى �ملر�سى  يف حالت 
مثل  �جل�سدية,  �خلطر  لعو�مل  بالتعر�ش  �خلا�سة  للبيانات  تتبع  �حلايل 

تدخني �لتبغ.
ومع زيادة �لدلئل يف �لعقود �لقليلة �لأخرية و�لتقدير�ت �ملتفاوتة يف 
�لتحاليل �لتلوية, هناك �حتياج �إلى ��ستطالع حديث؛ ف�سيمّكن هذ� �لأطباء 
وفاة  تقوم على خطر حدوث  �لتي  �لتدخالت  يجعلو�  �أن  من  �لكلينيكيني 
ا �سي�ساعد �لباحثني على تعريف �أين تكمن  بني �ل�سطر�بات, �أولوية, و�أي�سً
ا �سي�ساعد �ملفو�سني و�سانعي  �لفجو�ت يف �لكتابات �ملتاحة, وكذلك �أي�سً
باأكرث فاعلية, وبالتايل فقد عملنا حتليل  �ملو�رد  ي�ستهدفو�  �لقر�ر�ت لأن 
تلوي �أو ��ستطالًعا يقوم على �لعديد من �ل�ستطالعات �ملنهجية, عن حالت 

�لوفاة �لناجتة عن �لنتحار يف كل �ل�سطر�بات �لنف�سية �ل�سديدة.

الو�سائل

بعمل  قمنا  �لتابعة ملوقع غوغل,  �لباحث  بيانات  قاعدة  وبا�ستخد�م 
�لتي  �لتلوية  و�لتحاليل  �ملنهجية  �ل�ستطالعات  لتعريف  منهجي  بحث 
�لأ�سباب وحالت وفيات ناجتة  �أقرت بوجود عو�مل خطر ناجتة عن كل 
عن �نتحار ملر�سى ��سطر�بات �لكتئاب �أحادية �لقطب و��سطر�بات �لقلق 

و�ل�سطر�بات �لثنائية 

تقرير بحثي
عوامل اخلطر في الوفيات الناجتة عن االنتحار وجميع االسباب في حاالت 

االضطرابات النفسية: استطالع تلوي
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Risks of all-cause and suicide mortality in mental
disorders: a meta-review
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A meta-review, or review of systematic reviews, was conducted to explore the risks of all-cause and suicide mortality in major mental disor-
ders. A systematic search generated 407 relevant reviews, of which 20 reported mortality risks in 20 different mental disorders and included
over 1.7 million patients and over a quarter of a million deaths. All disorders had an increased risk of all-cause mortality compared with the
general population, and many had mortality risks larger than or comparable to heavy smoking. Those with the highest all-cause mortality
ratios were substance use disorders and anorexia nervosa. These higher mortality risks translate into substantial (10-20 years) reductions in
life expectancy. Borderline personality disorder, anorexia nervosa, depression and bipolar disorder had the highest suicide risks. Notable
gaps were identified in the review literature, and the quality of the included reviews was typically low. The excess risks of mortality and sui-
cide in all mental disorders justify a higher priority for the research, prevention, and treatment of the determinants of premature death in psy-
chiatric patients.

Key words: Mortality, suicide, mental disorders, substance use disorders, anorexia nervosa, meta-review
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Higher mortality risks in many mental disorders are well
recognized and may be worsening over time (1,2). Data
from the Global Burden of Disease (GBD) study suggested
that mental and behavioural disorders account for 8.6 mil-
lion, or 0.5%, of all years of life lost to premature mortality
(3). This is equivalent to 232,000 deaths in 2010, an increase
from 1990, when there were 138,000 premature deaths sec-
ondary to mental disorders (4). More than three-quarters of
these deaths were attributed to substance use disorders.
However, substance use and mental illness are commonly
comorbid andmutually amplify the risk to premature death,
often by suicide.

The GBD study also reported that suicide was the 13th
leading cause of death globally, and was more prevalent in
regions with advanced health care systems (4). Suicide
accounted for 5% of female and 6% ofmale deaths in persons
aged 15-49 years old, and 884,000 deaths across all ages.

These stark mortality figures highlight an obvious chal-
lenge to preventive medicine, because mental disorders and
substance use have evidence-based treatments. Delivering
such treatments effectively should reduce the risks of prema-
ture death for individual patients, particularly from suicide.

Clarifying the pattern of risks across mental disorders is a
necessary step to identify where resources can bemost effec-
tively targeted and interventions prioritized. However, syn-
theses of mortality risks associated with different diagnoses
have not been attempted since the 1998 publication of the
highly influential meta-analysis by Harris and Barraclough
(5). This is despite the exponential growth in the literature
over recent decades and contrasting estimates in subsequent
studies for mortality in individual conditions. For example,
a 2007 systematic review (1) suggested that the standardized
mortality ratio (SMR) for patients with schizophrenia is 2.5,
while Harris and Barraclough’s estimate was 1.6. Another
recent review (6) provided an SMR for opioid use of 14.7,

more than twice that reported in the Harris and Barra-
clough review (6.4). In addition, there is now amuch greater
awareness of the contribution of treatable physical ill health
to premature death in psychiatric patients. An understand-
ing of the comparative data for exposure to known physical
risk factors, like tobacco smoking, is also currently lacking.

With the increase in evidence over recent decades and
contrasting estimates inmeta-analyses, an updated review is
required. This will enable clinicians to prioritize interven-
tions based on the comparative risks of mortality across dis-
orders, researchers to identify where gaps exist in the litera-
ture, and commissioners and policy makers to target re-
sources more effectively. We have therefore conducted a
meta-review, or a review of systematic reviews, of all-cause
and suicidemortality in all major mental disorders.

METHODS

Using the Google Scholar database, a systematic search
was conducted to identify systematic reviews and meta-
analyses that reported on risks for all-cause and suicide
mortality for unipolar depressive disorders, anxiety disor-
ders, bipolar disorder, schizophrenia spectrum disorders,
eating disorders, learning disability and autistic spectrum
disorders, childhood behavioural disorders (including con-
duct disorder and oppositional defiant disorder), personali-
ty disorders, dementia, substance use disorders, alcohol use
disorder and smoking.

We used the following search terms: ‘allintitle: mortality
OR deathOR suicide OR suicidal OR suicidality, reviewOR
meta-analysis OR meta-analytic, psychiatry OR psychiatric
OR mental OR mood OR affective OR depression OR
depressive OR dysthymia OR cyclothymia OR adjustment
OR anxiety OR anxious OR “obsessive compulsive” OR
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ا معدالت الوفيات الناجتة عن االنتحار,  لقد مت عمل ا�صتطالع تلوي اأو ا�صتطالع قام على عدد من اال�صتطالعات املنهجية لدرا�صة عوامل اخلطر من كل االأنواع واأي�صً
وذلك يف حاالت اال�صطرابات النف�صية ال�صديدة. لقد اأنتج البحث املنهجي 407 ا�صتطالًعا متعلًقا باالأمر, وقد اأقر 20 منها بوجود خطر املوت يف 20 ا�صطراًبا نف�صًيا 
ا واأكرث من ربع مليون حالة وفاة. لقد كان لكل اال�صطرابات ن�صبة عالية من خطر الوفاة, وذلك باملقارنة مع العامة  خمتلًفا وت�صمن هذا ما يزيد عن 1٫7 مليون مري�صً
االأ�صحاء, وكان الكثريون اأمام خطر املوت, وذلك اأكرث من – اأو باملقارنة مع – حاالت �رشاهة التدخني. وكان االأفراد ذي اأعلى معدالت خطر الوفاة مر�صى ا�صطرابات 
ا ا�صطرابات القهم الع�صابي1. ُتف�رش خماطر الوفاة بانخفا�ض حقيقي يف عمر االإن�صان )من 10 اإلى 20 عاًما(. لدى ا�صطرابات ال�صخ�صية  تعاطي عقاقري ما واأي�صً
احلدية والقهم الع�صابي واالكتئاب واال�صطراب الثنائي القطب, اأعلى معدالت خطر االنتحار, وقد مت تعريف الفجوات امللحوظة يف تدوين اال�صتطالعات, وكانت جودة 
اال�صتطالعات املت�صمنة منخف�صة ب�صورة كبرية. وقد عمل اأنت�صار عامل خطر الوفاة واالنتحار يف كل اال�صطرابات النف�صية على حتديد اأولوية االأبحاث وو�صائل الوقاية 

وو�صائل العالج وحتديد عالمات الوفاة املبكرة لدى املر�صي النف�صيني.

كلمات مفتاحية: الوفيات, االنتحار, اال�صطرابات النف�صية, ا�صطرابات تعاطي عقاقري ما, القهم الع�صابي, ا�صتطالع تلوي
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و�سعوبات  �لأكل  و��سطر�بات  �لف�سام  �أطياف  و��سطر�بات  �لقطب 
مرحلة  يف  �ل�سلوكية  و�ل�سطر�بات  �لذ�توية  �طياف  و��سطر�بات  �لتعلم 
�ملعار�سة(  و��سطر�بات  �لت�رشف  ��سطر�بات  ت�سمل  )و�لتي  �لطفولة 
و��سطر�بات �ل�سخ�سية و�خلرف و��سطر�بات تعاطي �لعقاقري و��سطر�بات 

تعاطي �لكحوليات و�لتدخني.
وفيات   OR بحث:  �لتالية:  �لبحثية  �مل�سطلحات  با�ستخد�م  وقمنا 
 OR ل�سلوكيات �لنتحارية� OR نتحاري� OR نتحار� OR موت OR
 OR �لنف�سي  �لطب   OR تلوي  ��ستطالع OR حتليل تلوي OR حتليلي 
OR  كتئابي� OR كتئاب� OR عاطفة OR مز�ج OR عقلي OR نف�سًيا
 OR قلق OR هلع OR لتكيف� OR دوروية �ملز�ج OR ع�رش �ملز�ج
»و�سو��ش قهري« OR فو�سى ��ستحو�ذيه OR رعب OR »�لكرب �لتايل 
لل�سدمة« OR »�لتايل لل�سدمة« OR ع�ساب OR ع�سابات OR ثنائي 
 OR خرف OR ذهان OR ذهاين OR ف�سام OR هو�ش OR  لقطب�
�لتعلم«  »�سعوبات   OR �لتعليم«  »�سعوبة   OR �لزهاير   OR خمرف 
�أ�سربجر   OR OR ذ�توى  ذ�توية   OR عقلي«  »تخلف   OR IQ OR
OR »ا�ضطراب نق�ض النتباه وفرط احلركة« OR ADHD OR فرط 
�سخ�سية    OR تخريبي    OR �سلوك   OR احلركة  مفرط   OR �حلركة 
 OR سيكوباتي� OR  معادي للمجتمع OR حدية OR سخ�سيات� OR
ف�سامي   OR ف�سامي   OR نرج�سي   OR �رشعي   OR �جتماعي  غري 

OR غري  OR �جتنابي  �عتمادي   OR )بار�نويدى(  OR زور�ين  �لنوع 
 OR ُنهام   OR �ل�سهية  فقد�ن   OR �لطعام  تناول   OR متزن عاطفًيا 
كوكايني   OR �ملفعول  �أفيونيات   OR �أفيون   OR هروين   EDNOS
 OR إدمان �لكحوليات� OR كحوليات OR مريجو�نا OR ح�سي�ش OR
 OR تنويي   OR منوم   OR بنزوديازيبينات    OR بنزوديازيبني 
 OR �لرببيتور�تات   OR �لرببيتور�ت   OR �أنفتامني   OR �أمفيتامني 
�ملقالت  ��ستهدفنا  لقد  �سجائر.   OR سجائر� OR مدخنني OR تدخني
و�لتا�سع ع�رش من  يناير من عام 1998  �لأول من  فيما بني  ُن�رشت  �لتي 

فرب�ير من عام 2014.
وقمنا با�ستبعاد �ملقالت �لتي مل تقدم �إح�سائيات بكل �أ�سباب �لوفيات 
�مُلجمعة �أو حالت �لنتحار �لكاملة, وقد مت تقدمي تقارير بالنوع, وذلك �إذ� 
��ستطالع  ��ستطالع ما حل حمل  و�إذ� كان هناك  كان ذلك بالأمر �ملتاح, 
�آخر حديث, كنا نت�سمن فقط �ملقالت �حلديثة. �أما بالن�سبة للت�سخي�سات 
�إح�سائيات جُممعة عن �لوفيات, كنا نقوم بتقدمي �لدر��سة  حيث ل يوجد 
�لأكرب و�لأحدث )N<1000( مما يقدم معلومات عن �لوفيات عن طريق 

عمل �ملزيد من قو�عد �لبيانات و�ل�ست�سهاد بالأبحاث.
ا عمل بحث ثاين لتعريف �ل�ستطالعات و�لدر��سات �ملنهجية  قد مت �أي�سً
وبا�ستخد�م  �لنف�سية.  �ل�سطر�بات  حالت  يف  �ملتوقع  �لعمر  متو�سط  عن 
قاعدة بيانات �لباحث �لتابعة لغوغل, قمنا با�ستخد�م م�سطلحات �لبحث 

OCDOR panic OR “post-traumatic” OR posttraumatic OR
PTSD OR neurosis OR neuroses OR bipolar OR manic OR
schizophrenia OR psychotic OR psychosis OR psychoses
OR dementia OR demented OR Alzheimer OR “learning
disability” OR “learning disabilities” OR IQ OR “mental
retardation” OR autism OR autistic OR Asperger OR
“attention deficit” OR ADHD OR hyperactivity OR hyper-
kinetic OR conduct OR disruptive OR personality OR per-
sonalities OR borderline OR antisocial OR psychopathic
OR dissocial OR forensic OR narcissistic OR schizoid OR
schizotypal OR paranoid OR dependent OR avoidant OR
“emotionally unstable” OR eating OR anorexia OR bulimia
OR EDNOS OR heroin OR opioid OR opioids OR cocaine
OR cannabis ORmarijuana OR alcohol OR alcoholism OR
benzodiazepine OR benzodiazepines OR hypnotic OR hyp-
notics OR amphetamine OR amphetamines OR barbiturate
OR barbiturates OR smoking OR smokers OR cigarette OR
cigarettes’. We targeted articles published between January
1, 1998 and February 19, 2014.

Papers were excluded if they did not report a pooled all-
cause mortality or completed suicide statistic. Gender-
specific estimates were reported if available. If a review was
superseded by a more recently published review, only the
more recent paper was included. For diagnoses where no
pooled mortality statistic was found, we identified the most
recent large (N>1000) single study providing data on mor-
tality by conducting further database and citation searches.

A second search was carried out to identify systematic
reviews and studies on life expectancy in mental disorders.
Using the Google Scholar database, the following search
terms were used: ‘allintitle: review, life expectancy’ and
‘allintitle: life expectancy, mental OR psychiatric OR psy-
chiatry OR mood OR depression OR bipolar OR schizo-
phrenia OR personality OR anxiety OR smoking OR sub-
stance OR opioid OR alcohol OR anorexia OR eating’. We
targeted articles published between January 1, 1998 and
February 19, 2014. Supplementary citation searches were
used to identify additional studies.

Figure 1 Flow chart of systematic search strategy

154 World Psychiatry 13:2 - June 2014

22 در��سة متكررة 
مت �أ�ستبعادها

�ملزيد من �لأبحاث 
�مل�ستهدفة �لتي قدمت 

��ستطالًعا و�حًد�

وبعد فح�ش �لعناوين و�مللخ�سات, مت 
�أ�ستبعاد 289 ��ستطالًعا, حيث �أن 287 منها 
مل تخاطب ت�سخي�سات نف�سية معينة و�أثنني 

منها مل تقدم �إح�سائيات منا�سبة عن �لوفيات

مت �أ�ستبعاد 76 ��ستطالًعا, حيث �أن �ستة منها 
مل تخاطب ت�سخي�سات نف�سية معينة و50 

منها مل تقدم �إح�سائيات وفيات منا�سبة, ومت 
�إحالل 20 منها با�ستطالع مت ن�رشه حديًثا

406 �أ�ستطالًعا مت 
تقديه بو��سطة �لبحث

407 ��ستطالًعا

385 ��ستطالًعا

96 ��ستطالًعا

20 ��ستطالًعا 
مت�سمن يف هذ� 
�ل�ستطالع �لتلوي

�سورة رقم 1: ر�سم بياين عن �إح�سائيات ��سرت�تيجية �لبحث
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�لعمر  �لعمر �ملتوقع«, و»بحث: متو�سط  »��ستطالع, متو�سط  �لتالية: بحث: 
 OR �كتئاب   OR مز�ج   OR �لنف�سي  �لطب   OR OR عقلي  �ملتوقع, 
 OR تدخني   OR قلق   OR �سخ�سية   OR ف�سام   OR �لقطب  ثنائي 
تناول   OR �ل�سهية  فقد�ن   OR كحوليات   OR �أفيون   OR عقاقري 
من  �لأول  بني  ما  ُن�رشت  �لتي  �ملقالت  با�ستهد�ف  قمنا  لقد  �لطعام«. 
يناير لعام 1998 و�لتا�سع ع�رش من فرب�ير لعلم 2014, وقمنا با�ستخد�م 

�أ�ست�سهاد�ت تكميلية لتعريف �لدر��سات �لإ�سافية.
لقد قدمت �أغلب �ل�ستطالعات SMR, ويعمل �ل� SMR على مقارنة 
�لنوع و�لفئة �لعمرية �ملعيارية حلالت �لوفيات يف عينة و�حدة )�أي عينة 
مر�سى �ل�سطر�بات �لنف�سية( للعامة. وقد �أقرت بع�ش �لدر��سات بدل من 
ذلك بوجود عو�مل خطر ن�سبي )RRs( �أو معدلت �ساذة )ORs(. وُتعّرف 
وقوع  على  للخطر  �ملعر�سني  �لأف��ر�د  لدى  �حلدث  وقوع  بق�سمة   RR �ل� 
OR بق�سمة �سذوذ  �ل�  �لغري معر�سني للخطر, وُيعرف  �لأفر�د  �حلدث لدى 
�سذوذ  للخطر على  �ملعر�سني  �لأفر�د  لدى  �لنتحار(  �أو  �ملوت  )�أي  �حلدث 
مثل ذلك �حلدث لدى �لأفر�د �لغري معر�سني للخطر )7(. ييل �ل� OR و�ل� 
�لقا�سم  لأن  وذلك   SMR �ل�  من  �أكرب  بتاأثري�ت  تقارير  تقدمي  �إلى   RR
�لأفر�د  �أن هوؤلء  �لنف�سية )حيث  �لأمر��ش  SMR يت�سمن مر�سى  �ل�  يف 
يكونو� م�ستبعدين يف قا�سم  �أيه من �ل� OR �أو �ل� RR(. وب�سورة منوذجية, 
نادرة, كما يف حالة  �لأح��د�ث  تكون  RR عندما  �ل�  مع   OR �ل�  تت�سابه 

�ملوت و�لنتحار )8(.
لقد ��ستخل�ش و�حد من �لُكتاب )EC( �إح�سائيات �لوفيات ب� 95% من 
– ومل  فرت�ت �لثقة, وقد قام باحث �آخر باإعادة تقييم ��ستخر�ج �لبيانات 
يتم تعريف �أيه حالت تعار�ش. نحن نختار تقدير�ت �لتاأثري�ت �لع�سو�ئية, 
كان عايل  �لأف��ر�د  لدى  �لرتدد  معدل  �أن  كما  بها,  تقارير  تقدمي  يف حال 

�لن�سبة.
لقد مت تقدير كل ��ستطالع با�ستخد�م تقييم �جلودة �ملنهجية ملر�جعة 
متطّور  ت�سجيل  نظام  وهو   ,)9(  )AMSTAR( �لنظامية  �ل�ستطالعات 
مكّون  وهو  �ملنهجية,  �ل�ستطالعات  جودة  لتقييم  جتريبًيا  تطويره  مت 
1, وهم: هل مت  �إلى  و�مُل�سجلة من �سفر  �لتالية  معياًر�  �لإحدى ع�رش  من 
تقدمي منوذج »بديهي«؟ هل كان هناك �ختيار لدر��سة متكررة و��ستخر�ج 
لبيانات؟ هل مت عمل بحث كامل للمو�د �ملطبوعة؟ هل مت ��ستخد�م حالة 
�لتكر�ر )�أي �ملن�سور�ت �لغري ر�سمية( كمعيار ��ستمال؟ هل مت تقدمي قائمة 
بالدر��سات )�ملت�سمنة وتلك �مل�ستبعدة(؟ هل مت تقدمي خ�سائ�ش �لدر��سات 
�مُلت�سمنة؟  للدر��سات  �لعلمية  �جل��ودة  وتوثيق  تقييم  مت  هل  �مُل�ستملة؟ 
وتقدم  باإحكام  ُم�ستخدمة  �ملت�سمنة  للدر��سات  �لعلمية  �جلودة  كانت  هل 
��ستنتاجات؟ هل كانت �لو�سائل �مُل�ستخدمة لتجميع �كت�سافات �لدر��سات 
�نحياز ت�سابه �ملن�سور�ت؟ هل مت تو�سيح  بالأمر �ملنا�سب؟ هل مت تقييم 
 3 �إلى  �لتي ترت�وح من �سفر  �لنتائج  �أن  �عتبار  لقد مت  �مل�سالح؟  �رش�ع 
منخف�سة وتلك �لتي ترت�وح من 4 �إلى 7 متو�سطة ومن 8 �إلى 11 مرتفعة 

.)10(
تعاطي  حالة  يف  �لوفيات  حالت  عن  ��ستطالع  با�ستبعاد  قمنا  لقد 
�خلطر  عو�مل  عن  بيانات  فقط  يقدم  لأنه  وذلك   ,)11( �لبنزوديازيبني 
لال�ستخد�م �ملو�سي من جانب �لطبيب ولي�ش �إ�ساءة �ل�ستخد�م. بالإ�سافة 
حالة  يف  �لنتحار  ح��الت  عن  ��ستطالع  ��ستبعاد  ا  �أي�سً مت  ذل��ك,  �إل��ى 
جُممعة  �إح�سائيات  يقّدم  مل  لأنه  وذلك   ,)12( �لقطب  �لثنائي  �ل�سطر�ب 
عن �لوفيات. �أخرًي�, قد مت ��ستبعاد ��ستطالع قام عن حالت �لنتحار يف 
حالت ا�ضطراب نق�ض النتباه/فرط احلركة )ADHD( )13(, وذلك لأنه 

مل ي�ستخدم معلومات ن�سبية عن �لعامة �لأ�سحاء.

جدول رقم 2: درا�سات منفردة تقدم معلومات عن خطر الوفاة يف حاالت اال�سطرابات حيث مل ُتقدم ا�ستطلعات منهجية

تقدير خطر املوت اإح�سائياتالت�سخي�ض
)95%CI(

�سيداترجال

600,4 -3,1(43,3(HRبد�يات �خلرف �ملبكرة )32(
30,4 -11,7(19,5(SMR�لحتجاز بامل�ست�سفى �لنف�سي بعد �لولدة )عاًما( )33(

8,0 -4,1(5,8)9,4 -1,3(4,1(SMR��سطر�ب �ل�سلوكيات �لتخريبية* )34(
4,8 -4,5(4,7)5,0 -4,7(4,9)4,6 -4,1(4,4(SMRتعاطي �مليثامفيتامني )35(

5,3-4,1(4,7)5,8 -4,2(4,9)5,4 -3,6(4,4(SMR��سطر�ب ذهاين �سديد عابر )36(
5,6-3,0(4,2)5,5 -2,2(3,5)7,5 -3,2(5,0(SMR�ل�سطر�بات �ل�سخ�سية )37(

6,2 -1,8(3,3(aHRبد�يات خرف متاأخرة )32(
2,8-2,6(2,7)3,1-2,9(3,0)2,6 -2,5(2,6(SMR�لف�سام لدى �ملتقدمني يف �لعمر )38(

3,0 -2,5(2,8)2,6 -2,0(2,3)3,7 -2,8(3,2(SMR�إعاقة ذهنية )من متو�سط وحتى �سديد( )39(
2,2 -1,9(2,0)2,5 -2,2(2,3(aHR�ل�سطر�ب �لثنائي �لقطب )40(

4,3 -0,8(1,9(SMRبالغني ذي ADHD طفويل )41(
1,7 -1,2(1,4)1,8 -1,1(1,4)1,8 -1,2(1,5(ORقلق مر�سي/�كتئاب )42(

OR- معدلت �ساذة, ADHD- ا�ضطراب نق�ض النتباه/فرط احلركة AHR- معدلت خطر معّدلة,  HR- معدلت �خلطر,  SMR- معدلت �لوفيات �ملوحدة, 
*تتكون ب�سكل �أ�سا�سي من ��سطر�بات �سلوكية و��سطر�بات �ملعار�سة و�لتحدي
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النتائج

لقد عمل �لبحث �لذي قام على �ل�ستطالعات �خلا�سة بحالت �لوفيات 
بتقدمي  �إ�سافية  �قتبا�سات  �أبحاث  قامت  وقد  �قتبا�سا,   406 تقدمي  على 
مت  و�مللخ�سات,  �لعناوين  وفح�ش  �لتكر�ر  �إز�لة  وبعد  و�ح��ًد�.  ��ستطالًعا 
مكونة  نهائية  عينة  ��ستمال  مت  �ل�ستثناء�ت,  وبعد  ��ستطالًعا,   96 تقدمي 
�ل�سورة  )�نظر   )31-16,14( تلوية  وحتاليل  منهجًيا  ��ستطالًعا   20 من 
هذه  �أ�سبحت  �لتدخني,  ��ستطالع  ��ستبعاد  وبعد   .)1 رقم  و�جلدول   1 رقم 
�ل�ستطالعات تتكون مما يزيد عن 1,7 مليون فرًد� يعاين من ��سطر�بات 
نف�سية, وقامت بالتحقيق فيما يزيد عن ربع مليون حالة وفاة. بالإ�سافة 
�إلى ذلك, قمنا بتعريف 12 تقديًر� للوفيات من �أكرب �لدر��سات �لفردية �لتي 
��ستطالعات منهجية )32 -42(  قامت على �ل�سطر�بات, حيث مل يوجد 

)�جلدول رقم 2(. 
لقد �أنتج �لبحث �لذي قام على ��ستطالعات متو�سط �لعمر �ملتوقع 28 
قام  �لذي  �لثاين  �لبحث  �أما  باملو�سوع.  متعلًقا  منها  �أي  يكن  مقالة, ومل 
على �لدر��سات �لفردية, فقد قام بتعريف 123 مقالة متعلقة بالأمر, وقد 
مت ت�سمن 8 منها. �أما �أبحاث �لقتبا�سات �لإ�سافية ونتائج �لبحث �ل�سابق 

�لذي قام على معدلت �لوفيات ب�سبب �لنتحار وغريها من �لأ�سباب, فقد 
بالأمر,  متعلقة  �أولية  در��سات  وخم�سة  �إ�سافًيا  منهجًيا  ��ستطالًعا  عّرفت 
 )54  -43  ,40  ,37( بالق�سية  متعلًقا  من�سوًر�   14 قدمنا  فقد  وبالتايل 

)�جلدول رقم 3(.
لدى كل �ل�سطر�بات �لنف�سية معدلت مرتفعة خلطر �لوفاة, وذلك �أكرث 
من �لعينة �ملكونة من �لعامة �لأ�سحاء, �إل �أنه كان هناك نطاق و��سع من 
 SMR �يبلغ 1,4 وحتى ��سطر�ب تعاطي �لأفيون, ب RR ع�رش �ملز�ج, مع
�لع�سابي  و�لقهم  �لعقاقري  تعاطي  ��سطر�بات  لدى  كان  وقد   .14,7 يبلغ 
�لف�سام  حالت  �أما    ,)1 رقم  �جل��دول  )�أنظر  �لوفاة  خلطر  معدلت  �أعلى 
و�لذ�توية, فقد كانت ن�سب �لوفيات مرتفعة مثل حال �رش�هة �لتدخني على 

�أقل تقدير )�نظر �جلدول رقم 4(.
لقد كان منط تقدير �لنتحار خمتلًفا عن حالت �لوفيات )�نظر �جلدول 
رقم 1(. �أما ��سطر�بات �ل�سخ�سية �حلدية و�لكتئاب و�ل�سطر�بات �لثنائية 
ا �لقهم �لع�سابي و��سطر�ب تعاطي  �لقطب وتعاطي �لأفيون و�لف�سام و�أي�سً
�لكحوليات لدى �ل�سيد�ت, كان لكل هذه معدلت �نتحار مرتفعة �أكرث من كل 
�ل�سطر�بات �لأخرى. وقد كانت عينة من مر�سى �لقهم �لع�سابي �لذين مت 
عر�سهم على عناية متخ�س�سة )�لعياد�ت �خلارجية وتلك �لد�خلية( بالأمر 

: الدرا�سات واال�ستطلعات الفردية عن متو�سط العمر املتوقع لدى مر�سى اال�سطرابات النف�سية   جدول رقم 

العامة�سيدات )CI%95(رجال )CI%95(�سنوات العمر املفقودةالت�سخي�ض
�ململكة �ملتحدة7,2)6,3- 8,1(10,6)9,5- 12,8(نوبة �كتئاب/تو�تر ��سطر�ب �لكتئاب )43(

�لدمنارك وفنلندة و�ل�سويد11,1 �إلى 15,613,6 �إلى 17,4��سطر�بات عاطفية )44(
�ململكة �ملتحدة11,2)10,2- 12,1(10,1)8,9- 11,3(�ل�سطر�بات �لثنائية �لقطب )43(
�لدمنارك12,1)11,8- 12,4(13,6)13,2- 14,0(�ل�سطر�بات �لثنائية �لقطب )45(
��رش�ئيل9,09,0�ل�سطر�بات �لثنائية �لقطب )46(
�ل�سويد8,59,0�ل�سطر�بات �لثنائية �لقطب )40(
�لدمنارك وفنلندة و�ل�سويد11,0 �إلى 12,716,2 �إلى 19,8�ل�سطر�بات �لثنائية �لقطب )47(

�ململكة �ملتحدة17,5)14,4- 20,7(8,0�ل�سطر�ب �لف�سامي �لعاطفي )43(
�لدمنارك وفنلندة و�ل�سويد10,9 �إلى 15,517,3 �إلى 20,0�أطياف �لف�سام )44(

�ململكة �ملتحدة9,8)8,9- 10,7(14,6)12,3- 15,8(�لف�سام )43(
�لدمنارك16,3)16,2- 16,8(18,7)18,4- 19,0(�لف�سام )45(
��رش�ئيل11,013,0�لف�سام )46(
�لدمنارك14,715,311,4�لف�سام )48(
�لدمنارك وفنلندة و�ل�سويد15,6 �إلى 17,116,9 �إلى 20,0�لف�سام )47(
�ل�سويد15,012,0�لف�سام )49(

�لدمنارك وفنلندة و�ل�سويد14,5 �إلى 13,020,0 �إلى 21,9��سطر�بات �ل�سخ�سية )44(
�ململكة �ملتحدة18,7)17,3- 20,1(17,7 )15,9- 19,5(��سطر�بات �ل�سخ�سية )37(

��ستطالع )2010-1985(9,6 �إلى 19,4بد�يات �خلرف يف �سن �سغرية )50(
��ستطالع )1985- 2010(1,3 �إلى 9,2بد�يات �خلرف يف �سن متقدم )50(

��ستطالع )1985- 2010(0,9 �إلى 16,7خرف �لزهاير )50(

��ستطالع )1985- 2010(11,5 �إلى 15,4خرف جبهي )50(
��ستطالع )1985- 2010(1,4 �إلى 0,415,3 �إلى 11,4�خلرف )50(

�ململكة �ملتحدة10,8)9,6- 12,1(17,1 )15,4- 18,8(تعاطي �لكحوليات )51(
�ململكة �ملتحدة17,3)15,4- 19,2(9,0)7,8- 10,2(تعاطي �لأفيون )51(

�ململكة �ملتحدة14,8)13,4- 16,2(13,6)12,5- 14,8(��سطر�بات تعاطي عقاقري ما )43(
�لدمنارك وفنلندة و�ل�سويد17,6 �إلى 21,322,6 �إلى 23,6�إدمان خمدر ما )44(
�لدمنارك9,29,4�رش�هة �لتدخني )52(

�ليابان8,010,0�لتدخني )53(
�لوليات �ملتحدة7,6)6,3- 8,9(8,7)7,6- 9,6(�لتدخني )54(

3
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 .)18
��سطر�بات  �لنتحار يف حالت  �لذي قام على  �ل�ستطالع  يقدم  ولأنه مل 
بت�سكيل  قمنا  �لوفيات,  عن  جممعة  �إح�سائيات   )29( �حلدية  �ل�سخ�سية 

ؤ
وبالتايل فهم يثلون �لنهاية �ل�سديدة لأطياف �لت�سخي�ش.

لقد قام ��ستطالعان بتقدمي تقريًر� حول �ملعلومات �خلا�سة باأ�سباب 
�لوفيات �ملتعلقة بالبالغني �ملتقدمني يف �ل�سن. وقد ر�أينا زيادة يف حالت 
�خلرف )RRs تبلغ من 1,5 
�إلى 3,0( ول تختلف هذه عن خطر �ملوت للمدخنني �ملتقدمني يف �لعمر 

.)55 (
ترت�وح ن�سبة �لنخفا�ش يف متو�سط �لعمر �ملتوقع �ملرتبطة بالتدخني 
�ملعتدل وحتى �ل�رشهة من 8 �إلى 10 �سنو�ت. ويت�سابه هذ� �لنطاق مع ذلك 
�لتابع لنوبات �لكتئاب �لفردية �أو نوبات �لكتئاب �ملتكررة )من 7 ل� 11 
 24 �إلى   9 )من  ما  عقاقري  بتعاطي  �خلا�سة  تلك  من  �أقل  �أنها  �إل  عاًما(, 
�إلى 22 عاًما( و�لف�سام ) من 10  عاًما( و��سطر�بات �ل�سخ�سية )من 13 
)�أنظر  �إلى 20 عاًما(  �إلى 20 عاًما( و�ل�سطر�بات �لثنائية �لقطب )من 9 

�جلدول رقم 3(.
�لوفيات  �أي من �ل�ستطالعات �لتي قامت على حالت  مل نقم بتقدمي 
لبع�ش فئات �لت�سخي�ش �لُكربى, و�لتي منها �ل�سطر�بات �لثنائية �لقطب 
و��سطر�بات   ADHD و�ل�  �ل�سخ�سية  و��سطر�بات  �لقلق  و��سطر�بات 
�لنتحار,  ن�سبة  �أما  �ل�سدمة.  بعد  ما  و��سطر�بات كرب  �لقهري  �لو�سو��ش 
و�لأمفيتامني  �لكوكايني  تعاطي  حلالت  منهجية  ��ستطالعات  نقدم  فلم 
�أيه  نقّدم  مل  ذلك,  �إلى  بالإ�سافة   .ADHD و�ل�  �خلرف  حلالت  ا  و�أي�سً

��ستطالع عن حالت �لوفيات لدى �لأفر�د �ل�سخي�سات �ملزدوجة.

النف�سية  اال�سطرابات  بع�ض  يف  الوفيات  خطر   :4 رقم  جدول 
باملقارنة مع �رشاهة التدخني

�سبب الوفيات )مقارنة الت�سخي�ض
عامل اخلطر بالعامة(

معدالت االنت�سار )مقارنة 
عامل خطر بذلك اخلا�ض 

ب�رشاهة التدخني(
19,57,7�لحتجاز بامل�ست�سفى �لنف�سي بعد �لولدة )عند عام و�حد( )33(

14,75,8تعاطي �لأفيون )6(
6,22,4تعاطي �لأمفيتامني )15(

6,02,4**تعاطي �لكوكايني )16(
5,92,3�لقهم �لع�سابي )17(

5,01,9***��سطر�بات �ل�سلوكيات �لتخريبية* )34(
4,71,8تعاطي �مليثامفيتامني )35(

4,71,8��سطر�ب ذهاين حاد عابر )36(
4,61,8��سطر�بات تعاطي �لكحوليات )19(

4,21,7��سطر�بات �ل�سخ�سية )37(
2,81,1�إعاقة ذهنية )من متو�سط �إلى حاد( )39(

2,61,0***�رش�هة �لتدخني )22(
2,51,0ف�سام )1(

2,20,8**�ل�سطر�ب �لثنائي �لقطب )40(
1,90,8�لنهام �لع�سابي )17(

)17(NOS  1,90,8��سطر�بات تناول �لطعام
1,90,8بالغني ذي ADHD طفويل )41(

1,60,6�لكتئاب )25(
1,40,6��سطر�بات �لكتئاب �جلزئي )27(

1,40,6�لقلق �ملر�سي/�لكتئاب )42(
1,20,5****تعاطي خمدر �حل�سي�ش )28(

ADHD- ا�ضطراب نق�ض النتباه/فرط احلركة, NOS- ما مل ُيذكر غري ذلك
*يتكون ب�سفة �أ�سا�سية من ��سطر�بات �سلوكية و��سطر�بات �لتحدي و�لعرت��ش, **نقطة متو�سطة 

من �لنطاق, ****متو�سط معدل �لوفيات بني �لرجال و�ل�سيد�ت

اخلامتة

�إن هذ� – على حد علمنا - �أول ��ستطالع تلوي لأ�سباب �لوفيات وخطر 
�لنتحار يف حالت �ل�سطر�بات �لنف�سية. لقد قمنا بتقدمي 20 ��ستطالًعا 
منهجًيا وحتاليل تلوية �أقرت بوجود عو�مل �خلطر هذه فيما يزيد عن 1,7 
مليون حالة  ربع  يزيد عن  وما  نف�سية  ��سطر�بات  من  يعاين  فرًد�  مليون 

وفاة. 
لقد وجدنا �أنه لدى كل �ل�سطر�بات �لنف�سية �مُلقدم عنها تقاريًر� ن�سًبا 
مرتفعة من خطر �لوفاة, هذ� باملقارنة مع �لعامة من �لنا�ش. ولدى �لعديد 
مع  باملقارنة  مت�ساوية  �أو  �أعلى  خطر  عو�مل  �ملتعددة  �ل�سطر�بات  من 
وذلك  �لت�سخي�سات,  بني  كبرية  �ختالفات  يوجد  �أنه  �إل  �لتدخني,  �رش�هة 
لِكال من حالت �لوفاة وحالت �لنتحار �لكاملة. لدى ��سطر�بات تعاطي 
مقارنة  ُيكن  كان  وقد  وفيات,  معدلت  �أعلى  �لع�سابي  و�لقهم  �لعقاقري 
بيانات �لوفيات �خلا�سة بالف�سام )SMR=2,5( و�ل�سطر�بات �لثنائية 
ب�رش�هة  �خلا�سة  باملعدلت   )2,3-2,0= معّدلة  خطر  )معدلت  �لقطب 
باملعلومات  �لبيانات  هذه  تاأكيد  مت  لقد   .)2,7-RR= 2,4( �لتدخني 
�ل�سطر�بات  ت�سخي�سات  كل  �أن  حيث  �ملتوقع,  �لعمر  مبتو�سط  �خلا�سة 
�لنف�سية �ل�سديدة لديها �نخفا�سا يف متو�سط �لعمر �ملتوقع )من 7 �إلى 24 

عاًما( يت�سابه مع �رش�هة �لتدخني �أو �أكرب منها )من 8 �إلى 10 �سنو�ت(.
��سطر�بات  لدى  كان  �لنتحار,  عن  �لناجتة  �لوفيات  يخ�ش  وفيما 
�ل�سخ�سية �حلدية و�ل�سطر�بات �لثنائية �لقطب وتعاطي �لأفيون و�لف�سام 
ا �لقهم �لع�سابي و��سطر�بات تعاطي �لكحوليات لدى �لن�ساء, ن�سب  و�أي�سً
عالية )�أكرب من 10 مر�ت( باملقارنة مع �لعامة من �لنا�ش. لقد كان هناك 
هذه  �أن  �إل  �ملعتدلني,  �ملدخنني  بني  لالنتحار  متز�يدة  خطر  ن�سبة  ا  �أي�سً

�لن�سبة �أقل من ت�سخي�سات �ل�سطر�بات �لنف�سية �لتي مت در��ستها.
من �ملحدوديات �لتي و�جهت �لتحليل �لتلوي هذ� هو �جلودة �ملتباينة 
 AMSTAR نتائج  تقييم  جودة   20 �أ�سل  من   7 )لدى  لال�ستطالعات 
منخف�سة, ولدى 12 نتائج متو�سطة ومن �ملمكن �عتبار ��ستطالًعا و�حًد� 
�ل�ستطالعات  من  �لعامة  �حلذف  حالت  كانت  عالية(.  جودة  ذ�ت  فقط 
ب�سبب غياب �ختبار حتّيز �لعامة وعدم �لبحث يف �ملن�سور�ت �لغري ر�سمية 
تاأكيد  هي  �لأخ��رى  �ملحدوديات  من  للمعلومات.  م�سدرين  وجود  وعدم 
 )56( �ل��دول  بع�ش  يف  �ل�سائد  بالأمر  هي  و�لتي  �لنتحار  �إح�سائيات 

و�لإ�سهامات �ملحتملة لالأمر��ش �لنف�سية يف ن�سب �لوفيات.
لقد قام �لقليل من �ل�ستطالعات بالتعليق على �لعينات �ملت�سمنة يف 
�لتحاليل �لتلوية. قد يعمل �ل�ستخد�م �ل�سائع لبيانات �ملر�سى �ملحتجزين 
بامل�ست�سفيات وحدها على �ملبالغة يف تقدير معدلت �خلطر لال�سطر�بات 
 ,)57( �لأولية  �ل�سحة  مر�كز  يف  معاجلتها  يتم  حتى  يكفي  مبا  �ملعتدلة 
�لوفيات  ُتقارن معدلت  �لف�سام, حيث  �أنه لي�ش هذ� �حلال يف حالت  �إل 
�أيه  �خلارجيني, ومل جند  وهوؤلء  بامل�ست�سفيات  �ملحتجزين  �ملر�سى  بني 
�ختالفات بينهما )1(. بالإ�سافة �إلى ذلك, لدى �ل�ستطالع �لذي قام على 
�لكتئاب )25( معدلت م�سابهة خلطر �لوفيات, وذلك لكل �ملر�سى, وهذ� 
فقط  تعريفهم  مت  و�لذين  �كتئاب  من  يعانو�  �لذين  �لأف��ر�د  مع  باملقارنة 
ا �ل�ستطالعات  با�ستخد�م �لبيانات �لتي تقوم على �ملجتمع. ت�ستخدم �أي�سً
�لتي تقوم على ع�رش �ملز�ج و�لكتئاب لدى �لبالغني )27( و�خلرف )23( 
فقط بيانات من �لعياد�ت �خلارجية ومن �ملجتمع, وعلى �لناحية �لأخرى, 
 SMR بو�حد  �لأمفيتامني  تعاطي  على  قام  �ل��ذي  �ل�ستطالع  �أق��ر  لقد 
 .)15( د�خليني  مر�سى  من  مكونة  عينة  من  �أخذه  مت  قد  �لذي  وهو  فقط, 

( )44,0- SMR= 31,0, 95%CI: 21,0 �لغريب حلالت �لنتحار )

- SMR= 45,1, 95%CI: 29,0 ( متو�سط   SMR لنقدم  معلومات 
بامل�ست�سفى  حمتجزين  �ملر�سى  هولء  �أغلب  كان  �أخ��رى,  ومرة   .)61,3

1,8- RR=1,6, 95%CI: 1,4 �لكتئاب )

( )2,0- RR= 1,8, 95%CI: 1,7
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بالإ�سافة �إلى ذلك, لقد مت �أخذ �حلالتني �لنا�زستني خلطر �لنتحار – �لقهم 
– من عينات ذ�ت  �ل�سخ�سية �حلدية )29(  �لع�سابي )018( و��سطر�بات 
�سدة  �حلالت  �أكرث  فتمثل  وبالتايل  �خلارجيني,  �ملر�سى  عالية من  ن�سبة 

لهذه �ل�سطر�بات.
��ستغلت  قد  �ل�ستطالعات  ت�سكل  �لتي  �لأولية  �لدر��سات  �غلب  �إن 
جمموعات �لبيانات �لإد�رية �لُكربى, وكما قد �أّكد حديًثا �أيونيدي�ش )58( 
املرتبطة  الدقة  من  بالرغم  �ضعفها  نقاط  هذه  البيانات  جمموعات  لدى 
بحجم �لعينة �لكبري, و�أن �لتحليل با�ستخد�م تلك �لبيانات بالأمر �ل�سعيف, 
حيث �أنه من �ملمكن �حل�سول على �لنتائج �لهامة من �لناحية �لإح�سائية 
لذلك,  وكنتيجة  �لوفيات,  حالت  يف  جًد�  �لقليلة  �لختالفات  من  بالرغم 
ا من �عتبار حجم  لي�ش فقط �لأهمية �لإح�سائية هو ما يهم, بل لبد �أي�سً
ا تعادلها مع عو�مل �خلطر �لقريبة,  �لختالفات يف خطر حدوث وفاة و�أي�سً
بالإ�سافة �إلى ذلك, مل يتم جتميع �لبيانات لهدف �لبحث وبالتايل فقد يكون 
�حل�سا�سة  �لتحاليل  متر  �أن  لبد  �لت�سوي�ش.  من  للكثري  ا  معر�سً �لت�سخي�ش 
ا درجة غلط �لرتجمة. قد  بفح�ش �لت�سخي�ش �لذي يتم بطرق خمتلفة, و�أي�سً
يوؤدي غياب مقايي�ش �ملتغري�ت – �أو حدوث خطاأ فيها – �إلى �سدور تقارير 
غري مالئمة, مثلما ُيكن �أن تفعل �لختالفات يف �لت�سفري وو�سائل �لعالج 

بني �مل�ست�سفيات وغريها من مر�كز �لعناية �ل�سحية )23(. 
بالأمر  لأن��ه  وذل��ك  �لوقاية,  لتد�بري  هاًما  هدًفا  �لتدخني  كان  لقد 
بالأمر  �لنف�سية  �ل�سطر�بات  و�أن  جًد�,  �خلطر  بالأمر  وُيعترب  جًد�  �ل�سائع 
ا عند �عتبار جميعها مًعا, �إل �أنه ل ُينظر �إلى �خلطر على حياة  �ل�سائع �أي�سً
�ملرء بذ�ت �لطريقة. ومن منظور �ل�سحة �لعامة, لبد من �عتبار �ملر�سى 
نظًر�  وذلك  ج�سدية,  باأمر��ش  لالإ�سابة  كبري  خطر  �أمام  باأنهم  �لنف�سيني 
�ل�سرت�تيجيات  باإمكان  �لعامة.  مع  باملقارنة  �لكبرية  �ل�سحية  للفو�رق 
�لوطنية �أن تعمل على حت�سني �إمكانية �لدخول على مر�كز �ل�سحة �جل�سدية, 

بل �أنه لبد لها �أن تقوم بهذ� �لأمر )59(.
يف خال�سة �لأمر, �إن �لتاأثري على ن�سب �لوفيات و�لنتحار من جانب 
ُيعترب م�سكلة �سحية عامة  �لهام, بل وقد ل  �لنف�سية بالأمر  �ل�سطر�بات 
�حلمل  زي��ادة  على  ُملباه  �لغري  �لحتياجات  مقيا�ش  يعمل  ينبغي.  كما 
�أن  فالبد  وبالتايل   .)60( �لنف�سية  �ل�سطر�بات  وتكاليف  �لجتماعي 
تعمل هذه �لكت�سافات على تاأكيد عدد كبري من �لأبحاث وو�سائل �لعالج 

و�لوقاية وذلك كعالمات للموت �ملبكر بني �ملر�سى �لنف�سيني.

�سكر خا�ض
 

يقدم �لُكتاب جزيل �ل�سكر �إلى هارت لكونه �مل�ستخِرج �لثاين للمعلومات, 
وقد مت تدعيم فازيل من جانب �رشكة �ئتمان ويلكوم )095806(.
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ظهور  عن  �مل�سئول  بالأمر  و�سمة  �لنف�سية  �ل�سطر�بات  �عتبار  �إن 
تقليل فر�ش  ا  و�أي�سً  )1,2( ال�ضغوط والرتدد يف طلب م�ضاعدة  الكثري من 
ح�سول �ملر�سى �لنف�سيني على وظائف و�لتكّيف معهم )2,3(. بالإ�سافة 
�إلى ذلك, لي�ست �لو�سمة مقت�رشة على ��سطر�ب نف�سي و�حد, بل هي موّجهة 
�ملز�جية  و�ل�سطر�بات  �لف�سام  مثل  �لنف�سية  �لأمر��ش  من  نطاق  �إلى 

و��سطر�بات �لقلق و��سطر�بات تناول �لطعام )مثل 8-4(.
مبدى  �لقر�ر�ت  و�سانعي  �حلكومات  جانب  من  كبري  �عرت�ف  هناك 
�عرت�ف  ا  �أي�سً وهناك  كبرية  �سحية  م�سكلة  باعتبارها  �لو�سمة  �أهمية 
�لو�سمة  �إن  )مثل 11-9(.  ��سرت�تيجيات ملخاطبتها  �إلى عمل  بالحتياج 
�ل�سحة  منظمة  قامت  فقد  �لعاملية؛  �ل�سرت�تيجيات  مركز  مبثابة  ا  �أي�سً
�لعاملية بطلب �أخذ خطو�ت من جانب �لأمم �لأع�ساء بهدف تقليل �لو�سمة 
�جلمعية  جانب  من  �ملجال  هذ�  يف  �أن�سطة  �سبعة  حتقيق  مت  وقد   ,)12(

�لعاملية للطب �لنف�سي )مثل 13(.
وبتقدمي مدى �أهمية هذه �لتدخالت مل�ستهلكي �ل�سحة �لنف�سية وتكلفتها 
للحكومات, من �لهام �أن يكون بدء بر�مج �لو�سمة على وعي بدليل بحثي 
عايل �جلودة. ومن �لناحية �ملثالية, لبد �أن يتم جتميع وتركيب مثل هذ� 

�لدليل با�ستخد�م نهج نظامي.
هناك فقط ��ستطالعني منهجيني كميني - حتى يومنا هذ� - عن تاأثري 

�لتدخالت يف تقليل �لو�سمة )14,15(. 
قام �ل�ستطالع �لأول بالرتكيز على �لتدخالت �مُل�سممة لتقليل �لأفكار 
�لنف�سيني  �ملر�سى  جتاه  �ملجتمع  �أفر�د  جانب  من  بالو�سمة  تت�سم  �لتي 
)11(, وقد مت و�سف هذ� �لنوع من �لو�سمة بكونها و�سمة عامة �أو و�سمة 
�لتجارب  وبح�سب  �لنف�سيني(.  �ملر�سى  ناحية  �لفرد  �جتاه  )�أي  �سخ�سية 
�لغري مرجعية وتلك �ملرجعية �لتي مت ن�رشها قبيل �أكتوبر من عام 2010, 
بالأمر  �لتثقيفية  و�لتدخالت  �مل�ستهلك  مع  �لتو��سل  �أن  �لنقاد  �أ�ستنتج 

�لفعال يف تقليل �لو�سمة �لعامة �لتي ترتبط بالأمر��ش �لنف�سية. لقد �أقرو� 
ا �أن �لتدخالت �لتي تقوم على �لتو��سل مع �مل�ستهلك �أكرث فاعلية من  �أي�سً
�لتدخالت �لتثقيفية, وذلك للبالغني, بينما �أن �لعك�ش �أكرث فاعلية لالأ�سغر 

�سًنا.
من  �أنه  �أول  �ل�ستطالع؛  هذ�  يف  �ملحدوديات  بع�ش  هناك  كان  لقد 
�أخرى  در��سة  من  متعددة  تاأثري  �أحجام  ��ستخدمو�  قد  �لُكتاب  �أن  �لو��سح 
باعتبارها كيانات منف�سلة, وذلك بدل من �إدماجها �أو �إدخال حجم تاأثري 
�لتي  �ملختلفة  �لكت�سافات  �إمكانية  بدر��سة  �لُكتاب  يقم  مل  ثانًيا,  و�حد. 
تعتمد على نوع �ل�سطر�ب �لنف�سي �لذي مت در��سته, ومل يقدمو� معلومات 
على  �ملقالة  عملت  لقد  �أخرًي�,  �ملختلفة.  �حلالت  ت�سنيف  عن  تو�سيحية 
وتدخالت  لالعرت��ش  تدخالت  فقط  تكون  بحيث  �لتدخالت  �أنو�ع  ح�رش 
�لتي  و�لنتائج  �لدر��سات  فقط  وت�سمنت  �لتثقيفية,  و�لتدخالت  لالت�سال 
�آخري  �أنو�ع  در��سة  يتم  مل  �لو�سمة.  عن  �ل�سخ�سية  �لفرد  �آر�ء  على  تركز 
ناحية  �لآخرين  �جتاهات  عن  �لفرد  معتقد�ت  منها  و�لتي  �لو�سمة,  من 
ناحية  �ل�سلبية  �لفرد  و�جتاهات  �مُلدركة«(  )»�لو�سمة  �لنف�سية  �لأمر��ش 

مر�سه �لنف�سي )»�لو�سمة �لذ�تية« �أو �لو�سمة �لد�خلية«(.
�لإعالم  »و�سائل  تدخالت  تاأثري  بدر��سة  �لثاين  �ل�ستطالع  قام  لقد 
فيما  و�أفكاره  �ل�سلبية  �ملجتمع  و�جتاهات  �لتحّيز  تخفي�ش  يف  �لعامة« 
جتارب  �ل�ستطالع  هذ�  ت�سمن  وقد   ,)15( �لنف�سيني  باملر�سى  يتعلق 
�ملتتالية  �لدر��سات  باعرت��ش  وقام  بالق�سية,  متعلقة  ُمرجعية  ع�سو�ئية 
زمنًيا �لتي مت ن�رشها حتى �أغ�سط�ش من عام 2011. لقد ��ستخل�ش �لُكتاب 
�أنه لدى �لتدخالت تاأثرًي� يرت�وح من �لقليل وحتى �ملتو�سط على �لو�سمة, 
ب�سورة  �ملختلفة  �ل�سطر�بات  تاأثري  بدر��سة  �لُكتاب  يقم  مل  �أخرى  ومرة 
م�ستقلة. بالإ�سافة �إلى ذلك, يبدو �أن �ل�ستطالع قد عمل على جتميع بيانات 
�لنف�سية  �ل�سطر�بات  ناحية  �ل�سخ�سية  بالجتاهات  �خلا�سة  �لنتائج 

تقرير بحثي
فاعلية البرامج التي تعمل على تقليل وصمة االضطرابات النفسية. حتاليل 
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The stigma associated with mental disorders is a global public health problem. Programs to combat it must be informed by the best available
evidence. To this end, a meta-analysis was undertaken to investigate the effectiveness of existing programs. A systematic search of PubMed,
PsycINFO and Cochrane databases yielded 34 relevant papers, comprising 33 randomized controlled trials. Twenty-seven papers (26 trials)
contained data that could be incorporated into a quantitative analysis. Of these trials, 19 targeted personal stigma or social distance (6,318
participants), six addressed perceived stigma (3,042 participants) and three self-stigma (238 participants). Interventions targeting personal
stigma or social distance yielded small but significant reductions in stigma across all mental disorders combined (d50.28, 95% CI: 0.17-
0.39, p<0.001) as well as for depression (d50.36, 95% CI: 0.10-0.60, p<0.01), psychosis (d50.20, 95% CI: 0.06-0.34, p<0.01) and generic
mental illness (d50.30, 95% CI: 0.10-0.50, p<0.01). Educational interventions were effective in reducing personal stigma (d50.33, 95%
CI: 0.19-0.42, p<0.001) as were interventions incorporating consumer contact (d50.47, 95% CI: 0.17-0.78, p<0.001), although there were
insufficient studies to demonstrate an effect for consumer contact alone. Internet programs were at least as effective in reducing personal stig-
ma as face-to-face delivery. There was no evidence that stigma interventions were effective in reducing perceived or self-stigma. In conclu-
sion, there is an evidence base to inform the roll out of programs for improving personal stigma among members of the community. However,
there is a need to investigate methods for improving the effectiveness of these programs and to develop interventions that are effective in
reducing perceived and internalized stigma.

Key words: Stigma, social distance, depression, schizophrenia, mental illness, personal stigma, perceived stigma, self-stigma, educational interventions,
consumer contact, Internet programs

(World Psychiatry 2014;13:161–175)

Stigmatizing attitudes tomental disorders are responsible
for substantial distress, a reluctance to seek appropriate
help (1,2), and reduced employment, social and accommo-
dation opportunities among people with a mental illness
(2,3). Moreover, stigma is not confined to any particular
mental disorder, but rather is directed to a range of mental
illnesses, such as schizophrenia, mood disorders, anxiety
disorders and eating disorders (e.g., 4-8).

There is increasing acknowledgement among govern-
ments and policy makers of the importance of stigma as a
public health problem and the need to implement strategies
for addressing it (e.g., 9-11). Stigma is also the focus of glob-
al strategies: the World Health Organization has called for
action amongst its member nations to reduce stigma (12),
and several activities in this area have been implemented by
theWPA (e.g., 13).

Given the importance of these interventions to mental
health consumers and their cost to governments, it is vital
that the roll out of stigma programs is informed by high
quality research evidence. Ideally, such evidence should be
collected and synthesized using a systematic approach.

To date there have been two quantitative systematic reviews
of the effectiveness of stigma reduction interventions (14,15).

The first review focused on interventions designed to
decrease the stigmatizing attitudes of members of the com-
munity towards people with a mental illness (14). This
type of stigma has been variously described as public or

personal stigma (an individual’s own attitude towards peo-
ple with a mental illness). Based on uncontrolled and con-
trolled trials published prior to October 2010, the
reviewers concluded that consumer contact and educa-
tional interventions were effective in reducing the public
stigma associated with mental illness. They also reported
that contact interventions were more effective than educa-
tional interventions for an adult population, while the con-
verse was true for young people.

There were some limitations of this review. First, it is
apparent that the authors used multiple effect sizes from a
study as separate entries rather than combining them or
entering only one effect size. Second, the authors did not
investigate the possibility of different findings depending on
the type of mental disorder investigated, nor provide descrip-
tive information about the distribution of different condi-
tions. Finally, the paper limited the interventions types to
protest, contact and education, and included only studies
and outcomes which focused on the individual’s personal
views about stigma. Other types of stigma, including the indi-
vidual’s beliefs about the attitudes of others to mental illness
(“perceived stigma”) and the negative attitudes of an individu-
al to his/her ownmental illness (“self-stigma” or “internalized
stigma”), were not investigated.

The second review investigated the effectiveness of “mass
media” interventions in reducing discrimination and negative
community attitudes and emotions with respect to people
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الدالئل املتاحة,  اأن تكون الربامج اخلا�صة مبكافحتها على علم باأف�صل  النف�صية مبثابة م�صكلة �صحية عاملية, وبالتايل فالبد  الو�صمة املرتبطة باال�صطرابات  اإن 
و  PsycINFO والـ   PubMed الـ  بيانات  لقواعد  منهجي  بحث  اأنتج  وقد  املتاحة.  الربامج  فاعلية  مدى  لدرا�صة  تلوي  حتليل  يف  �رشعنا  الغر�ض  لهذا  وحتقيًقا 
ي�صكل 33 جتربة ع�صوائية مرجعية, وقد اأ�صتملت 27 مقالة )26 جتربة( على بيانات ُيكن دجمها يف حتاليل كمية,  بالق�صية, مما  متعلقة  مقالة   Cochrane 34
امُلدركة )3,042 م�صارًكا( وثالثة منها  الو�صمة  �صتة منها  الُبعد االجتماعي )6٫318 م�صارًكا( وخاطبت  اأو  الذاتية  الو�صمة  با�صتهداف  وقامت 19 جتربة من هذه 
خاطبت الو�صمة الذاتية )238 م�صارًكا(. لقد اأنتجت التدخالت التي ت�صتهدف الو�صمة الذاتية اأو الُبعد االجتماعي, انخفا�صا قليال – اإال اأنه باالأمر الهام – فيما يخ�ض 

كانت برامج االأنرتنت فعالة يف اأمر تخفي�ض الو�صمة الذاتية بقدر تو�صيل اخلدمة وجًها لوجه, لكن مل يكن هناك دلياًل يقول باأن التدخالت اخلا�صة بالو�صمة فعالة يف 
اأمر تخفي�ض الو�صمة الذاتية. يف اخلال�صة, هناك قاعدة دليل تقف وراء بدء تنفيذ الربامج اخلا�صة بتح�صني اأمر الو�صمة الذاتية بني اأفراد املجتمع, اإال اأن هناك احتياج 

اإلى درا�صة و�صائل تطوير فاعلية هذه الربامج وتطوير تدخالت تكون فعالة يف تخفي�ض الو�صمة امُلدركة والو�صمة الداخلية.

كلمات مفتاحية: الو�صمة, الُبعد االجتماعي, االكتئاب, الف�صام, االمرا�ض النف�صية, الو�صمة ال�صخ�صية, الو�صمة امُلدركة, الو�صمة الذاتية, تدخالت تثقيفية, التوا�صل 
مع امل�صتهلك, برامج االأنرتنت    

)عامل الطب النف�صي 2014؛175-161:13(

 d= 0,36, 95%CI: 0,10- ا فيما يخ�ض االكتئاب ) وp<0.001 ,39( وكذلك اأي�صً d= 0,28, 95%CI: 0,17- 0 الو�صمة عرب كل اال�صطرابات النف�صية امُلركبة )
(. وقد كانت  d=0,30, 95%CI:0.10- 0,50, p<0.01 ( واالأمرا�ض النف�صية العامة ) d= 0,20, 95% CI: 0,06- 0,34, p<0.01 ( والذهان ) 0 ,60, p<0.01
ا التدخالت التي تت�صمن التوا�صل  ( كما كانت اأي�صً d= 0,33, 95%CI: 0,19- 0,42, p<0.001 التدخالت التثقيفية باالأمر الفعال يف تخفي�ض الو�صمة الذاتية )
(, بالرغم من اأنه مل يكن هناك ما يكفي من الدرا�صات لتو�صح تاأثري التوا�صل مع امل�صتهلك فقط. لقد  d= 0,47, 95%CI:0,17- 0,78, p<0.001 مع امل�صتهلك )
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)�لو�سمة �لعامة( مع �لبيانات �لتي تقر بالو�سمة �مُلدركة يف �ملجتمع.   
�لتي  �لتدخالت  ��ستطالع كمي عن  �أي  يومنا هذ�  مل يكن هناك حتى 
تهدف �إلى تقليل �لو�سمة �لد�خلية �ملرتبطة مبر�ش �لفرد �لنف�سي )�لو�سمة 
تقرتح  �أنه  �إل   ,)16( ��ستطالع غري كمي   ن�رش  قد مت حديًثا  لكن  �لذ�تية(. 
�عتبار�ت �لدر��سات �لفردية يف ذلك �ل�ستطالع �أنه مل يكن منح�رًش� على 
�لو�سمة  بقيا�ش  �لدر��سات  ن�سف  عن  يزيد  ما  قام  وقد  �لذ�تية,  �لو�سمة 
ذلك,  �إلى  بالإ�سافة   .)16( �لذ�تية  �لو�سمة  ولي�ش  خا�سة  ب�سفة  �مُلدركة 
قامت على �لأقل و�حدة من �لدر��سات بقيا�ش �جتاه �لفرد �ل�سخ�سي ناحية 
�لعر��ش  ناحية  ولي�ش �جتاهه  �لعامة«(  »�لو�سمة  )�أو  �لنف�سية  �لمر��ش 

�لنف�سية خا�سته )17(.
�إن �لغر�ش من هذه �لدر��سة هو �ل�رشوع يف حتليل كمي لتحديد فاعلية 
�أنو�ع خمتلفة من �لتدخالت )مثل �لتثقيف و�لتو��سل مع �مل�ستهلك و�لعالج 
)�ل�سخ�سية  �لو�سمة  من  خمتلفة  �أن��و�ع  تقليل  يف  �لإدر�ك���ي(  �ل�سلوكي 

و�مُلدركة و�لد�خلية( �ملرتبطة باأنو�ع خمتلفة من �ل�سطر�بات �لنف�سية. 

الو�سائل

منهجية البحث

لقد مت بحث ثالثة قو�عد بيانات )PunMed و�ل� PsycINFO و�ل� 
Cochrane( للح�سول على ملخ�سات متعلقة بالق�سية تكون قد �سدرت 
قبيل نوفمرب من عام 2012. وقد مت هذ� �ل�ستطالع يف ثالثة فرت�ت زمنية, 
ونوفمرب من عام  ودي�سمرب من عام 2009  نوفمرب من عام 2008  وهم 

.2012
وذلك  �لدر��سة,  بهذه  �خلا�سة  �لبحثية  �مل�سطلحات  تطوير  مت  وقد 
بعمل بحث متهيدي يف �ل� PubMed با�ستخد�م �مل�سطلحات »�لو�سمة« 
با�ستخد�م  �لأ�سا�سية  �مل�سطلحات  بتعريف  ا  و�أي�سً �لنف�سية«,  و»�لمر��ش 
�إلى  �لنف�سي  �ملر�ش  تو�سيع مفهوم  وقد مت  �ملرجتعة.  �لوثائق  �سل�سلة من 
�لنف�سي«  و»�ل�سطر�ب  �لنف�سي«  »�ملر�ش  مثل  عنه,  بحثية  م�سطلحات 
 OR �ملز�جية«  »�حلالة   OR �لنف�سية«  »�ل�سحة   OR »�لعقلي*«   OR
 OR OR »علم �لنف�ش*«  OR »�سغط نف�سي«   OR »عقلي«  »عاطفي« 
 OR »عاطفي«   OR نف�سي*«  »طبيب   OR �لنف�سية*«  �لأمر��ش  »علم 
تناول  »��سطر�بات   OR »�لتثقيف«   OR �ل�سحة«  ناحية  »�لجت��اه 
مت  وقد   .OR عقاقري*«  »�إدمان   OR عقاقري*«  »تعاطي   OR �لطعام« 
�لتالية:  �لبحثية  �مل�سطلحات  ليت�سمن  �لو�سمة  مفهوم  تو�سيع  ا  �أي�سً
»�لو�سمة« OR »حتّيز*« OR »مكافحة �لو�سمة« �أو »تغيري �لو�سمة« �أو 
»تقليل �لو�سمة« �أو »�سلوك متكرر*« OR »حتّيز« OR »ُبعد �جتماعي«. 
وقد كان جمال �لبحث يف كل �حلالت مقت�رًش� على »�لإن�سان« و»�لتجارب 

�لكلينيكية �ملرجعية« OR »�لتجارب �لع�سو�ئية �ملرجعية«. 
وللتاأكد من �أنه قد مت ت�سمن كل �لدر��سات �ملتعلقة بالكتئاب و�لقلق 
�أبحاث  يف  �ل�رشوع  مت  �لبحث,  منهجية  يف  �لقطب  �لثنائي  و�ل�سطر�ب 
�مل�سطلحات  با�ستخد�م  وذلك   , نوفمرب  �سبقت  �لتي  للمدة  �إ�سافية 
»�كتئابي«   OR بالكتئاب«  »مري�ش   OR »�كتئاب«  �لتالية:  �خلا�سة 
OR »ُمكتئب جزئًيا« OR »�كتئاب ما بعد �لولدة«  OR »ع�رش �ملز�ج« 
OR »PND �أو »�ل�سطر�ب �لعاطفي �ملو�سمي« OR« SAD« و»�لقلق« 
 OR �ملجتمع«  »رهاب   OR �مليادين*«  »رهاب   OR »�خل��وف«   OR
 OR »لو�سو��ش �لقهري�« OR “GAD” OR »سطر�ب �لقلق �ملتعمم��«
 OR OR »قلق �لنف�سال«  عدم �لتكيف«  »��سطر�بات   “OCD” OR
»�لقلق   OR »�لرهاب*«   OR “PTSD” OR »كرب ما بعد �ل�سدمة«
خفيف*«  »هو�ش   OR »�لهو�ش«   OR �لجتماعي« و»مري�ش بالهو�ش« 

OR »ثنائي �لقطب«. OR »دوروية �ملز�ج*« 

تعريف الدرا�سة

لقد مت تعريف �لدر��سات �لتي ُيكن �أن تكون ُمتعلقة بالق�سية, وذلك 
با�ستخد�م و�سائل متعددة )�أنظر �ل�سورة رقم 1(. وقد مت ذكر 8,246 �سجال 
من بحث �لكلمات �ملفتاحية �لأولية, و�لتي منها مت �إز�حة 2,165 متكرر�ت 
من بني قو�عد �لبيانات )ومن بني فرت�ت �لزمن �لق�سرية �ملتد�خلة لالأبحاث 
ا )�ملرحلة 1(. وبعد ذلك قام فرد�ن من  �لثالثة(, مما ُيبقي 6,081 ملخ�سً
�أيه من  – لإز�لة  – �إذ� لزم �لأمر  �ملقّيمني بفح�ش �لعناوين و�مللخ�سات 
�لدر��سات �لتي مل تذكر يف �لعنو�ن )�و يف �مللخ�ش, يف حال كان �لعنو�ن 
ا( �لو�سمة �أو �ملر�ش �لنف�سي �أو مر�دفاتهما )�ملرحلة 2(, وقام بعد  غام�سً
وقام   ,)N= 763( �ملتبقية  �مللخ�سات  بت�سفري  �ملقّيمني  من  و�حد  ذلك 
�آخر بفح�ش ما �إذ� كانت متعلقة بالق�سية/ُيحتمل تعلقها بالق�سية �أو غري 
��ستبعاد  يتم  فكان  �ل�ستبعاد؛  وذلك بح�سب عدد من معايري  بها,  متعلقة 
ف�سلت  قد  �أو  �لو�سمة  �أمر  تغيري يف  بو�سوح بحدوث  تقر  �إذ� مل  �لدر��سات 
بالو�سمة  رو�بط  بوجود  �أقرت  قد  �أو  �لو�سمة  عن  مبعلومات  �لتقرير  يف 
ولي�ش تاأثري �لتدخالت لتقليل �لو�سمة, �أو ت�سمنت م�ساركني مت ت�سخي�سهم 
وحد�ت  بتطوير  فقط  تهتم  �أو  �ل�رشطان(,  )مثل  مر�سية  نف�سية  بحالت 
�لنف�سية,  �لمر��ش  بعو�مل غري  �ملرتبطة  �لو�سمة  �أو قد خاطبت  �لقيا�ش, 
مثل �لعرق و�لعقيدة و�لعاقات �جل�سدية, �أو قد ��ستملت على ��ستطالع يتبع 
�لفرد �لذي  �أجاب عن  �أو ويل �لمر بحيث يكون �مُلجيب قد  مقدم �لرعاية 
طريق  عن  �ملعدلت  بني  �لتناق�ش  حالت  بت�سوية  قمنا  وقد  به.  يعتني 

�ملناق�سة. 
وبعد ��ستبعاد �مللخ�سات �لغري متعلقة بالق�سية )�ملرحلة 3(, وجدنا 
�أنه قد تبقى 154 مقالة قد مت ذكرها من جانب و�حد من �لُكتاب ملزيًد� من 
�لتي  �إز�لة �ملقالت  �آخر, وقد مت  �لعتبار�ت ومر�جعتها من جانب كاتب 
قد كان  �أنه  �ل�ستبعاد, حيث  �أكرث من معايري  �أو  و�حد  تو�فقت مع معيار 
ا تقرير و�حد يتبع موؤمتر ما,  هناك �سبعة مقالت بلغة غري �لإجنليزية و�أي�سً
مما �أنتج 96 مقالة متعلقة بالق�سية )�ملرحلة 4(. لقد مت ��ستبعاد �ملقالت 
�لرتجمة(,  )تكاليف  و�قعية  لأ�سباب  �لإجنليزية  غري  بلغة  كانت  �لتي 
وبح�سب �مللخ�سات �لإجنليزية وجدول �ملحتوى, مت تقييم فقط �ثنتني من 
�أو  �لتي بلغة غري �لإجنليزية باعتبارهما ذ�ت تعلق حمتمل  تلك �ملقالت 
�لتي مت ذكرها  تلك  �أقرت 34 مقالة من  و��سح بالق�سية )18, 19(. وقد 

بوجود �كت�سافات من 33 جتربة ع�سو�ئية مرجعية متميزة.
لقد �أرجع �لبحث �لذي يهدف �إلى تعريف �ملقالت �لتي تركز ب�سورة 
 344 �أرج��ع  �لقطب,  �لثنائي  و�ل�سطر�ب  و�لقلق  �لكتئاب  على  خا�سة 
ا �آخر, �إل �أنه مل ُيعّرف �أي من  ا �آخر ثم 38 ملخ�سً ا ثم 315 ملخ�سً ملخ�سً
�ل�ستطالع  بالق�سية. وبالتايل فقد مت عمل  �ملتعلقة  �لإ�سافية  �لدر��سات 

�ملنهجي على �ل� 34 مقالة �لتي مت ��سرتجاعها )17, 52-20(.

ت�سفري املقاالت املت�سمنة

جانب  من  بالق�سية  �ملتعلقة  �لدر��سات  من  و�حدة  كل  ت�سفري  مت  لقد 
طريق  عن  �لتعار�ش  حل  ا  �أي�سً ومت  م�ستقلة,  ب�سورة  وذل��ك  مقّيمني, 
بع�ش �ملناق�سات. مت ت�سفري كل در��سة با�ستخد�م ورقة �سكلية للتدخالت 

و�مل�ساركني وخ�سائ�ش ت�سميم �لدر��سة ومقايي�ش نتائج �لو�سمة.
)تثقيفي  �لعام  �لتدخل  نوع  �لتدخالت  ت�سفري  خ�سائ�ش  ت�سمنت  لقد 
)عرب  �لتو�سيل  وطريقة  وغريها(  �لحتجاج  �أو  �مل�ستهلك  مع  �لتو��سل  �أو 
من  وغريها  مو�د  توزيع  بو��سطة  �أو  جمموعات  يف  �أو  ذ�تًيا  �أو  �لأنرتنت 
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Coding of included papers

Each relevant paper was independently coded by two
raters, with discrepancies resolved by subsequent discus-
sion. Each study was coded using a proforma sheet for inter-
vention, participant and study design characteristics, and
stigma outcomemeasures.

The coded intervention characteristics included the gen-
eral type of intervention (education, consumer contact, pro-
test, other); the delivery method (online, individual, group,
distribution of material, other), and the mental health prob-
lems targeted by the intervention (e.g., depression, anxiety,
psychosis, substance abuse, “mental illness”). Each inter-
vention in a study was also rated according to whether it
yielded a statistically significant positive outcome. The cod-
ed participant characteristics were age, gender, and whether
the sample constituted a specific social and/or cultural
group. The coded study characteristics included country in
which the intervention took place, sample size, number of
conditions, method of recruitment, point of intervention

(universal, indicated, diagnosed), length of the longest follow-
up, whether the study employed an intent-to-treat (ITT) anal-
ysis (yes, no), and whether the study was affected by perform-
ance, detection and/or selection bias (53).

In each study, the stigma outcome measures were coded
for the mental health problem or disorder to which it
referred, and the type of stigma assessed (personal/public,
social distance, perceived, self/internalized, discrimination,
and other). Personal stigma referred to the respondent’s per-
sonal attitudes to people with a mental disorder (e.g.,
“People with depression should snap out it”) or their emo-
tional responses to them (e.g., fear). Social distance referred
to the willingness of a person to make contact socially with
a personwith amental illness (e.g., to live next door to a per-
son with depression). Perceived stigma referred to the
respondent’s belief about the attitudes of others to people
with a mental disorder (e.g., “Most people believe that peo-
ple with depression should snap out of it”). Self- or internal-
ized stigma was concerned with a person’s belief or antici-
pated belief about his/her own mental disorder (e.g., “I

Figure 1 Study identification flow diagram. PM – PubMed, PI – PsycINFO, C – Cochrane, RCT – randomized controlled trial
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�لو�سائل( وم�سكالت �ل�سحة �لنف�سية �مُل�ستهدفة من جانب �لتدخالت )مثل 
وقد  �لنف�سية«(.  �ملخدر�ت و»�لمر��ش  و�لذهان وتعاطي  و�لقلق  �لكتئاب 
�أنتجت  قد  كانت  �إذ�  ما  بح�سب  وذلك  ما,  در��سة  يف  تدخل  كل  تقييم  مت 
نتيجة �إيجابية. وقد كانت خ�سائ�ش �مل�ساركني �مُل�سفرة هي �لنوع و�لفئة 
�لعمرية وما �إذ� كانت �لعينة قد ت�سمنت جمموعة ثقافية و/�أو �جتماعية 
معينة, وقد ت�سمنت خ�سائ�ش �لدر��سة �مُل�سفرة �لدولة �لتي مت فيها �لتدخل 
�أو  )�جلامعة  �لتدخل  وجهة  �لتعيني  وطريقة  �حلالت  وعدد  �لعينة  وحجم 
قد  �لدر��سة  �إذ� كانت  وما  �أطول عملية متابعة,  ت�سخي�ش( ومدة  �أو  موؤ�رش 
�إلى �لعالج )ITT( )حيث تكون �لإجابة  قامت بتوظيف حتاليل ت�ستهدف 
بنعم �أم ل(, وما �إذ� كانت �لدر��سة متاأثرة بالأد�ء �أو بالك�سف و/�أو بانحياز 

�لختيار )53(.
لقد مت ت�سفري مقايي�ش نتائج �لو�سمة �لتابعة مل�سكالت �سحية نف�سية 
�لو�سمة  نوع  ا  و�أي�سً در��سة,  كل  يف  وذلك  �إليه,  تعود  ما  ل�سطر�ب  �أو 
�مُلدركة  و�لو�سمة  �لجتماعي  و�لُبعد  )�سخ�سية/عامة  تقييمها  مت  �لتي 
�إلى  �ل�سخ�سية  �لو�سمة  ت�سري  و�لتحّيز وغريه(.  �لذ�تية/�لد�خلية  و�لو�سمة 
�أن  »لبد  �لقول,  )مثل  �لنف�سيني  �ملر�سى  ناحية  �ل�سخ�سي  �مُلجيب  �جتاه 
يتخل�ش مر�سى �لكتئاب من هذ� �ل�سعور«( �أو ردودهم �لعاطفية جتاههم 
�لفرد  رغبة  �إلى  في�سري  �لجتماعي  �لُبعد  �أما  »باخلوف«(.  �ل�سعور  )مثل 
من  بالقرب  يعي�ش  �أن  )مثل  نف�سي  مري�ش  مع  �جتماعي  تو��سل  يف عمل 

�مُلجيب  معتقد�ت  �إلى  �مُلدركة  �لو�سمة  ت�سري  بينما  بالكتئاب(,  مري�ش 
عن �جتاهات �لآخرين ناحية �ملر�سى �لنف�سيني )مثل �لقول, »يعتقد �أغلب 
�لنا�ش �أنه لبد �أن يتخل�ش مر�سى �لكتئاب من هذ� �ل�سعور«(. �أما �لو�سمة 
)مثل  �لنف�سي  ��سطر�به  �لفرد عن  معتقد�ت  �إلى  فت�سري  �لد�خلية  �أو  �لذ�تية 
�لقول, »�عتقد �أنه لبد يل �أن �أتخل�ش من م�ساعر �لكتئاب هذه«(, و�لتحّيز 

ي�سري �إلى �ل�سلوكيات �ل�سلبية )مثل �لبتعاد بعيًد� عن �ملر�سى �لنف�سيني(.
�أم  نوعية  �لدر��سة  كانت  �إذ�  ما  ت�سجيل  على  �لت�سفري  عمل  لقد  �أخرًي�, 
يخ�ش  فيما  �لإح�سائية  �لناحية  من  هامة  �لنتائج  كانت  �إذ�  وما  كمية 

�لجتاه �ملتوقع.

التحاليل 

للتحليل  �لإلكرتوين  �لربنامج  با�ستخد�م  �لتلوية  �لتحاليل  بد�أت  لقد 
ا منوذج �لتاأثري�ت  �لتلوي �ل�سامل )CMA, �لن�سخة 2,2,064( )45(, و�أي�سً
هناك  �سيكون  �أنه  ُيتوقع  كان  لأنه  �ختياره  مت  قد  �لذي  وهو  �لع�سو�ئية, 
�مل�ساركة  خ�سائ�ش  يف  �لختالفات  ب�سبب  �لتاأثري  �أحجام  يف  تغايريه 
و�لتدخالت وقيا�ش �لنتيجة. كانت حُت�سب �أحجام �لتاأثري بني �ملجموعات 
�لختبار  تلي  �لتي  �لبيانات  من  وذلك  �ملعيارية(  �لختالفات  )متو�سط 
و�لنحر�فات  �ملتو�سطة  �لنحر�فات  هذه  وت�سمل  �ملقالة,  يف  و�مُلقدمة 

��ستبعاد 2,165 متكرر�ت

�أو  �لو�سمة  يذكر  مل  ملخ�ش  �أو  عنو�ن   5,318 ��ستبعاد 
مر�ش نف�سي )�أو مر�دفاتها(

�أ�ستبعاد 58
معايري �ل�ستبعاد )50(
لغة غري �لإجنليزية )7(

تقرير يتبع موؤمتر ما )1(

�إ�ستبعاد 62 در��سة غري RCT وغريها

8,246 �سجال
3,648 =PM
2,020 =PI
2,578 =C

ا 6,081 ملخ�سً

ا 763 ملخ�سً

96 مقالة

154 مقالة

جمموع 34 
مقالة

)RCT 33(

�ملرحلة 1

�ملرحلة 2

�ملرحلة 3

�ملرحلة 4

�ملرحلة 5

: ر�سم تخطيطي لتعريف �لدر��سة. PM- PumMed, PI- PsycINFO, c- Cochrane, RCT- جتربة ع�سو�ئية ُمرجعية �سورة رقم 

��ستبعاد 609
معايري �ل�ستبعاد:

	 عدم خماطبة �نخفا�ش �لو�سمة
	 كون �لدر��سة ��ستطالًعا �أو حتلياًل تلوًيا

	 غياب �ملعلومات
	 �أ�ستمل فقط على �لدر��سات �لتي تتعلق بالو�سمة

	 حتتوي على حالت نف�سية مر�سية 
	 تتعلق بتطوير مقايي�ش �لدر��سات

�لمر��ش  غري  بعو�مل  تتعلق  �لتي  �لو�سمة  	 تخاطب 
�لنف�سية

	 كونها ��ستطالًعا يقوم على مقدم �لرعاية �أو �أحد �لآباء

1
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�أينما  وذلك  �لثنائية,  �لبيانات  حال  يف  �أو�لرتدد�ت  للمجموعة  �ملعيارية 
تلي  �لتي  �لب�سيطة  �لبيانات  غياب  حال  ويف  �ملتاح.  بالأمر  ذلك  كان 
تاأثري�ت  من  وذلك  للدر��ستني,  �لتاأثري  �أحجام  حُت�سب  كانت  �لختبار�ت, 
تاأثري  حجم  ُيح�سب  كان  ا  و�أي�سً  )25,39( وال�رشوط  الزمن  بني  التفاعل 
�ملعياري  و�نحر�فها  م�سبًقا  �مُلكت�سبة  �لنتائج  من   )20( �لثالثة  �لدر��سة 
�لع�سو�ئية �ملرجعية  �لتاأثري �خلا�سة بالتجارب  �أحجام  �أما  يف كل حالة. 
�لتقريبي �ملوجزة يف  �لتقدير  �ملتفاوتة, فكانت حُت�سب با�ستخد�م طريقة 
در��سة  لقد حدث يف   ,)55( �ملنهجية  لال�ستطالعات   Cochrane ُكتيب 
ما �أنه قد مت جتميع �أحجام �لتاأثري – با�ستخد�م برنامج �ل� CMA – بني 
نقطة  �أن  بحيث  و�لتدخالت,  �لنف�سية  �لمر��ش  و�أنو�ع  �لو�سمة  مقايي�ش 
مرجعية و�حدة لكل در��سة كانت ُتدمج يف كل حتليل تلوي. ومل يكن �لهدف 
من �لتدخالت هو تقليل �لو�سمة )29,37( �لتي مل تكن ُمت�سمنة يف �لقيمة 

�مُلجمعة.
ت�سمل  )�لتي  �ل�سخ�سية  للو�سمة  منف�سلة  تلوية  حتاليل  عمل  مت  لقد 
�لتي  �لدر��سات  كل  باعتبار  وذلك  �مُلدركة,  و�لو�سمة  �لجتماعي(  �لُبعد 
ُيكن فيها تقدير �أحجام �لتاأثري, بالإ�سافة �إلى ذلك, لقد بد�أ عمل حتاليل 
تلوية ملجموعات فرعية ملا �سبق )مثل �لتدخالت �لتثقيفية �لتي ت�ستهدف 
على  در��ستني  هناك  كان  حيث  بالكتئاب(  �ملرتبطة  �ل�سخ�سية  �لو�سمة 

�لأقل يف �ملجموعة �لفرعية )�أنظر 56(.
لدرجة  كموؤ�رش  وذلك  تلوي,  لكل حتليل   I2 و�ل�   Q �ل�  لقد مت ح�ساب 
�لتغايرية بني �لدر��سات با�ستخد�م �ملعايري �ملوظفة من جانب حايجينز 
ا در��سة مقايي�ش حتّيز �لن�رش, وذلك با�ستخد�م  وجريني )55(. لقد مت �أي�سً
Funnel Plots )خطة �ملر�قبة( و�إجر�ء trim and fill )ق�ش ول�سق( 

ا �ختبار �أيجري )54(.  �لتابع لدوفال وتوييدي )57( و�أي�سً

خ�سائ�ض الدرا�سة

�لتي مت تعريفها بتوظيف  �ل� 33 جتربة  �أ�سا�سية من  �أقلية  لقد قامت 
( و�لعديد من �لو�سمات  N=11 ما يزيد عن نوع و�حد من نتائج �لو�سمة )

.) N=4 �ملرتبطة باأكرث من ��سطر�ب نف�سي �أو م�سكلة و�حدة )
وفيما يتعلق بنوع �لو�سمة, كان حمور �لرتكيز �ل�سا�سي على �لو�سمة 
�لتي  �لدر��سات  �لقليل من  �مُلدركة, مع  �لو�سمة  يليها  �ل�سخ�سية/�لعامة, 
ت�ستهدف نتائج �لو�سمة �لذ�تية. وقد قامت 18 در��سة بتقدمي تقارير عن 
و�حدة �أو �أكرث من نتائج �لو�سمة �ل�سخ�سية/�لعامة, و�لتي كان يدور �سبعة 
منها حول المرا�ض النف�ضية/ال�ضغوط النف�ضية وتدور �ضبعة تقارير اأخرى 
�لقلق  حول  وو�حدة  �لنف�سية  �ل�سطر�بات  حول  وخم�سة  �لكتئاب,  حول 
�لعقاقري.  �لولدة وو�حدة حول تعاطي  �لعام وو�حد حول �كتئاب ما بعد 
�لجتماعي  �لُبعد  نتائج  حول  تقارير  بتقدمي  در��سات  ع�رشة  قامت  لقد 

بال�سعي  �ملرتبطة  �لو�سمة  على  بالرتكيز  در��سات  �ستة  قامت  لقد 
 
 
�لتي تتكون من خليط من �أنو�ع خمتلفة من �لو�سمة )30,31,36,40,50( 
تخ�ش  ل  �لتي  �لو�سمة  بنود  من  �أ�سا�سية  ن�سبة  ت�سمل  و�حدة  در��سة  مع 
مقيا�ش  يف  �لبنود  تر�كيب  �أن  يت�سح  مل  �أخ��رًي�,   .)31( �لنف�سية  �ل�سحة 

�مُلقدمة, بل  �لدر��سات تقوم على �ملر�جع  �لو�سمة لو�حدة على �لأقل من 
من �لو��سح �أنه كان يرتكز ب�سورة �أولية على �لو�سمة �مُلدركة لل�سعي ور�ء 

طلب �مل�ساعدة )26(. 
لقد ت�سمنت �أكرث �أنو�ع �لتدخالت �سيوًعا عامل �لتثقيف, وقد ت�سمنت 
ت�ستهدف  �لتي   – منها  ثالثة  عد�  فيما   – جتربة   18 �ل�  من  و�ح��دة  كل 

�لجتماعي بتوظيف عامل �لتثقيف يف جانب و�حد على �لأقل, وقد ت�سمنت 
�لثمانية در��سات – فيما عد� و�حدة – �لتي قامت على �لو�سمة �مُلدركة, 

عامل �لتثقيف, �سو�ء �أكان ذلك مبفرده �أم بال�سرت�ك مع عامل �آخر.
لقد كان �لتدخل �لتايل �لأكرث �سيوًعا هو �لتو��سل مع �مل�ستهلك؛ فقد 
ا  ت�سمنت �ستة من �ل� 18 در��سة �لتي قامت على �لو�سمة �ل�سخ�سية, و�أي�سً
ت�سمنت  �لجتماعي,  �لُبعد  على  قامت  �لتي  در��سات  �لع�رشة  من  �أربعة 
تدخال ي�ستمل على �لتو��سل مع �مل�ستهلك, وذلك على �لأقل ب�سورة جزئية. 
مل يكن �أمر �لتو��سل مع �مل�ستهلك بالأمر �ل�سائع يف �لدر��سات �لتي قامت 
على �لو�سمة �مُلدركة )فهناك در��سة و�حدة تتحد مع عامل �لتثقيف( �أو يف 
�لدر��سات �لتي قامت على �لو�سمة �لذ�تية )فهناك در��سة و�حدة تتحد مع 

�إعادة �لبناء �لإدر�كي(.
لقد ت�سمنت �لتدخالت �لأخرى �لعالج �ل�سلوكي �ملعريف/�إعادة �لبناء 
�لإدر�كي و�لقبول و�لعالج باللتز�م وحت�سني �ل�رشد و�ملقابالت �لتحفيزية 
و�إد�رة خطر �ل�سدمات وحماكاة �لهالو�ش وو�سائل �خلدمات �لعامة وردود 

�لفعل �مُل�سممة ومو�رد طلب �مل�ساعدة.
عرب  و�ساطة  بتوظيف   10 قامت  جتربة,  وثالثني  �لثالثة  بني  ومن 
�لأنرتنت لتو�سيل �خلدمة وو�ساطتني تقوم على �حلا�سوب بال �سبكة �أنرتنت 
عمليات  وثالثة  لوجه  وجه  �لت�سال  على  تعتمد  ملجموعات  نهًجا  و18 
يف  �لتدخالت  بتو�سيل  در��سات  �أربعة  قامت  لقد  تعليمية.  ملو�د  توزيع 
�سورة فيديو فقط, وقامت در��ستان بتو�سيل �لتدخالت عن طريق �لهاتف, 

ودر��سة و�حدة ��ستخدمت ت�سجيل �سوتي كتدخل.
لقد تر�وحت مدة �لتدخالت من دقيقة و�حدة �إلى 20 �ساعة ومن فرتة 
و�حدة �أو منوذج حل و�حد �إلى ع�رشين, وكان توزيع مدة �لتدخالت ثنائي 
�ملر�حل, وكانت �ملدة �ل�سائعة 15 دقيقة و�ساعة و�حدة. �أما متو�سط مدة 

�لتدخالت فكانت �ساعة و3٫7 �ساعة على �لتو�يل.

)

 )
 )

وقد تر�وحت �لفئة �لعمرية لعينة �لدر��سة من 14٫7 عاًما وحتى 65٫4 
عاًما, وقد قامت كل �لدر��سات بتعيني رجال و�سيد�ت, �إل �أن 17 در��سة قد 
ت�سمنت ما يزيد عن 65% من �لإناث وت�سمنت خم�سة ما يزيد عن 65% من 
�أو يف   )N= 18( لدر��سات يف �لوليات �ملتحدة� �أغلب  �لذكور. وقد بد�أت 

تعاطي   , N= 3 �لكتئاب,   , N=3 �لذهان,   , N= 3 �لنف�سية,  )�لمر��ش 
(, بينما قدمت  N= 1 , �لف�سام و�لكتئاب )غري متمايز(,  N= 1 عقاقري ما, 
 , N= 4 ثمانية در��سات تقاريًر� حول نتائج �لو�سمة �مُلدركة )�لكتئاب, 
 N= �لقطب,  �لثنائي  �ل�سطر�ب   , N= 2 �لذهان,   , N= 2 نف�سي,  مر�ش 
1). وقدمت ثالثة در��سات تقاريًر� حول نتائج �لو�سمة �لذ�تية )�لأمر��ش 

.) N= 1 , ��سطر�بات ذهان,  N= 2 �لنف�سية �لعامة, 

 N= �لنف�سية ) �لعامة/�لق�سايا  �لنف�سية  �لأمر��ش  م�ساعدة يف  ور�ء طلب 
(. وقد �أقرت خم�سة در��سات باكت�سافات للمقايي�ش  N= 1 5( و�لكتئاب )

لقد ��ستملت �ملجموعات �مل�ستهدفة - بح�سب �لرتدد - طالب جامعيني 
من  و�أع�ساء   ) N= 3 ( وتالميذ   ) N= 5 ( وم�ستهلكني  در��سة(   N= 12
( وموظفني يف  N= 3 ( و�ع�ساء من �ملجل�ش �لعام ) N= 3 قو�ت �لدفاع )

N= 1 ) و�أطباء �ل�سحة �لعامة ) N= ( ومعلمني ( مكان �لعمل ) =
) و�أفر�د من  N= 1 ) و�لعامة من �لنا�ش ) N= 1 و�أطباء �ل�سحة �لنف�سية )
 .) N= 1 ( �لريا�سيني  ( ونخبة من  N= 1 ( �لإجنليزية  خلفيات ل تتحدث 
لقد قامت غالبية �لدر��سات بتعيني م�ساركني عن طريق موؤ�س�سات �لتعليم 
( �أو من خدمات �ل�سحة �لنف�سية )N= 8(, �أما �لبقية فقد  N= 12 لعايل )
 ) N= 4 ( �لطبية  باملجموعات  �ملبا�رش  �لت�سال  طريق  عن  تعيينهم  مت 
 ) N= 3 ( و�لدعاية �لعامة ) N= 3 ( و�لقو�ت �لع�سكرية ) N= 3 �ملد�ر�ش )

.) N= 1 �لقو�ئم �لنتخابية )

N )21 ) )
 ) )

(, مع وجود در��ستني بد�أتا يف �ململكة �ملتحدة وو�حدة  N = 9 �أ�سرت�ليا )
يف كل من هوجن كوجن وفنلندة ورو�سيا وتركيا. 

�لتثقيف  �إما ت�سمنت  �لأقل,  و�حد على  �ل�سخ�سية/�لعامة جانب  �لو�سمة 
 N= ( �أو �لتثقيف بالإ�سافة �إلى نوع �آخر من �لتدخالت ) N= 12 وحده )
�لُبعد  على  قامت  �لتي  در��سات  �لع�رشة  من  ثمانية  قامت  وباملثل,   ,)3
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�لتدخالت  حالت  على  م�سارًكا  و2,259   39 بني  ما  توزيع  مت  لقد 
حالة  �لدر��سات  غالبية  ت�سمنت  وقد  در��سة,  لكل  �ملرجعية  �حلالت  �أو 
من  حالتني  در��سات  ثمانية  وظفت  قد  بينما   ,)N= 21( و�ح��دة  تدخل 
ت�سمنت  لقد  تدخلني.  عن  يزيد  ما  در��سات  �أربعة  و��ستخدمت  �لتدخالت, 
وجود  مع  در��سة(   N= 14( �لنتباه  فح�ش  �ملرجعية  �حل��الت  غالبية 
�أو  �ملعتادة  �لعالج  و�سائل  بتوظيف  قامت  �أخرى  در��سات  �أو خم�ش  �أربع 
عن�رش �لتحّكم عن طريق قائمة �لنتظار, على �لتو�يل. مل ت�ستمل ع�رشة من 
املجموعات املرجعية على اأيه ن�ضاط. ومن بني ال� 33 در��سة, ت�سمنت 20 
و�حدة )61%( على تقييمات متابعة, و�لتي �أ�ستلزم �ستة منها )18%( فرت�ت 

متابعة ملدة �ستة �أ�سهر على �لأقل.
ومل يكن يف خم�سة من �لدر��سات عامل �لإنهاك, ومن بني �ل� 28 در��سة 
 ,)ITT( ملتبقية, قامت 15 و�حدة بتوظيف حتاليل ت�ستهدف �إلى �لعالج�
بتحّيز  وتاأثر 11 منها  �لأد�ء,  بانحياز  �ل� 33  در��سة من  تاأثرت 18  وقد 

�لإ�سناد وتاأثرت �أثنان بتحّيز �لأختيار وو�حدة تاأثرت بتحّيز �لتحري.

التحليل التلوي

�أ�سل 33 بتقدمي تقاريًر� عن بيانات ُيكن  لقد قامت 27 در��سة من 
�لدر��سات,  لهذه  ا  ملخ�سً  1 رقم  �جلدول  يقدم  تلوية.  ت�سمنها يف حتاليل 
ا تق�سيمها يف فئات فرعية  و�لتي مت جتميعها بح�سب نوع �لو�سمة ومت �أي�سً
تقاريًر�  وتوجد  �لو�سمة,  مقيا�ش  جانب  من  �مل�ستهدفة  �حلالة  بح�سب 
�ل�سخ�سية/ �لو�سمة  تخ�ش  �لكمية  �لتلوية  �لتحاليل  نتائج  عن  منف�سلة 
م�سارًكا(   3,042( �مُلدركة  و�لو�سمة  م�سارًكا(   6,318( �لجتماعي  �لُبعد 

و�لو�سمة �لذ�تية )238 م�سارًكا(. 
لكن مل يتم ت�سمن �أي من �ل�ستة در��سات �لتي تركز على �ل�سعي �ملر�سي 
�أ�ستمل ثالثة منها  ور�ء طلب م�ساعدة يف �لتحاليل �لتلوية, وذلك لأنه قد 
على بيانات مل تكن مطاوعة للغر�ش )26, 36, 40(, وت�سمنت و�حدة منها 
ن�سبة عالية من �لبنود �خلا�سة بو�سمة ل تتبع �أمر��ش نف�سية )31( وقامت 
�أربعة منها با�ستخد�م مقيا�ش للو�سمة يجمع خليًطا من �أنو�ع خمتلفة من 

�لو�سمات )30, 36, 40, 50(.

الو�سمة ال�سخ�سية

تعمل  �لتي   23 �ل�  �أ�سل  من  در��سة   19 �أنتجت  لقد  عامة,  وب�سورة 
�لجتماعي  �لُبعد  �أو  �ل�سخ�سية  �لو�سمة  على  �لتدخالت  تاأثري  تقييم  على 
ما  تدخل  تاأثري  بني  مقارنة  عمل  من  �أمكنت  بيانات  �أنتجت  ِكالهما,  �أو 
و�حلالة �ملرجعية )17,21, 25-23, 32,33, 39-37, 41,42,47,48, 
�أنهم مل يقدمو� ما يكفي من  �أما �لأربعة در��سات �لباقية فاإما   .)52-50
بيانات حل�ساب حجم �لتاأثري �ملنا�سب )22,28( �أو �أنهم �حتوو� على �لقليل 
�مُلقدمة  �لبيانات  ف�رشو�  قد  �أو   )36( �لتاأثري  �جتاه  لتحديد  �لتفا�سيل  من 

بطريقة �رشية )45(.  
ا عن نتائج �لتحاليل �لتلوية �لتي قامت  جتد يف �جلدول رقم 2ملخ�سً
�حلالت  لكل  تف�سيلية  بطريقة  وذلك  �ل�سخ�سية,  �لو�سمة  در��سات  على 

وب�سفة عامة, كانت �لتدخالت فعالة يف �أمر تقليل �لو�سمة �ل�سخ�سية, 
�لتاأثري  حجم  متو�سط  كان  لقد   .2 رقم  �ل�سورة  يف  لذلك  تو�سيًحا  وجتد 

م�ستوى متو�سط من �لتغايرية بني �لدر��سات, وهو �لأمر �لذي �أختفى عندما 

مت �إز�لة �لدر��سة �لنا�زس )41(, وظل متو�سط حجم �لتاأثري �مُلجّمع هام من 

�أ�سل 19 على عن�رش تو�سيل �خلدمة  لقد ��ستملت �سبعة در��سات من 
لقد  عامة,  وب�سفة  �حلا�سوب.  عرب  تو�سيل  وو�سيلتي  �لأنرتنت  �سبكة  عرب 
كان �لتاأثري �مُلجّمع هاًما من �لناحية �لإح�سائية لِكال من �لتدخالت �لتي 
 
 

منوذج �لكت�سافات كما هو بعد �إبعاد �لدر��سة �لنا�زس )41(. 
ت�سوية  مت  ق��د  �أن��ه  تقول  �لتي  �ل��دلئ��ل  م��ن  �لقليل  هناك  ك��ان  لقد 
من  �ملاأمونة  �لتقليدية   N قيمة  وتدل  �لن�رش,  حتّيز  بح�سب  �ل�ستنتاجات 
�إ�سافية  در��سة   218 �سيتطلب  �لأمر  �أن  �ل�ساملة  �لتلوية  للتحاليل  �لف�سل 
تقدم نتائج باطلة حتى تتغري قيمة P وتزيد عن 0٫05, وباملثل لقد كانت 
�لتي  �لتثقيفية  و�لتدخالت  �لتثقيفية  للتدخالت  �لف�سل  من  �ملاأمونة   N
�سيكون  �لتو�يل.  على  و157   216 كانت  �حل��الت,  كل  عرب  وحدها  ُتقدم 
 P �إ�سافية تقدم نتائج باطلة, لتغيري قيمة  �إلى 26 در��سة  هناك �حتياج 
و5  �مل�ستهلك  مع  تو��سل  تت�سمن  �لتي  للتدخالت   0,05 �ل�  تتعدى  حتى 
للتدخالت �لتي تت�سمن عن�رش �لتو��سل وحده. لقد مت تغيري �أحجام �لتاأثري 
�مُلقدرة عندما مت ��ستخد�م قيم Trim and Fill )ق�ش ول�سق( �لتابعة 
�أي لٍكال من �لتدخالت �لتثقيفية وحدها  لدوفال وتوييدي لكل �لتدخالت, 
�لد�ء  تقدير�ت  �نخف�ست  وقد  وحده.  �لت�سال  على  تقوم  �لتي  و�لتدخالت 
�حلالت  لكل  ول�سق(  )ق�ش   Trim and Fill �ملن�سوب بح�سب حتاليل 

ا يقول باأن �لتدخالت �مُل�سممة لتقليل �لو�سمة  كان هناك دليال �أي�سً
�لتاأثري �مُلجّمع لالكتئاب يف  �ملرتبطة بالكتئاب, فعالة, وقد كان حجم 

 d= 0,22, 95%CI: 
0,41

- ( �لنا�زس  �إز�ل��ة  بعد  �لإح�سائية  �لناحية 
.)

0,29
, p<0.001

وذلك  مماثلة,  �أهمية  ذ�ت  ومتغاير  جُمّمع  تاأثري  مالحظة  مت  لقد 
 N= 17, للمجموعة �لفرعية من �لدر��سات �لتي ت�سمنت عن�رش تثقيفي )
(, ومرة �أخرى قد �أختفى  d= 0,30, 95%CI: 0,19- 0,42, p<0.001
�ملتغاير �إل �أن �لتاأثري ظل هاًما من �لناحية �لإح�سائية بعد �إز�لة �لدر��سة 
 .) 0,15- 0,31, p<0.001 ( �لنا�زس 
وحيث �أن ثالثة من �لدر��سات �لتثقيفية قد ت�سمنت تدخال �إ�سافًيا, �إل �أنه 
قد مت تكر�ر �لتحليل �ل�سامل بعد �إبعاد �لبيانات من تلك �لدر��سات, وقد ظل 

0,16- 0,42, �لتاأثري هاًما بعد وقبل )
 N= 14, = 0,21

, 
95%CI: ( �لنا�زس  �لدر��سة  �إبعاد   )p<0.001

 .)p<0.001
 ,

0,30-0,13
تت�سمن عن�رش  �لتي  �لتدخالت  باأن  يقول  دليل  ا  �أي�سً كان هناك  لقد 
من  هاًما  �مُلجّمع  �لتاأثري  وكان  �لفعال,  بالأمر  �مل�ستهلك  مع  �لتو��سل 

( �لقدر  يف  ومعتدل  �لإح�سائية  �لناحية 
هذ� بالرغم �أن م�ستوى �لتغايرية كان هاًما.   ,) 0,17- 0,78, p<0.01
�إن قدر حجم �لتاأثري �مُلجّمع للثالثة در��سات �لتي قامت على �لتو��سل مع 
�مل�ستهلك و�لتي مل تت�سمن �إ�سافة, مماثال, �إل �أنه ف�سل يف حتقيق �أهمية 

 .) p= 0,15 0,410,15 = �إلى 0,98,  �إح�سائية )
لي�ش هناك دليال يقول باأن �لعالج �ل�سلوكي �ملعريف عمل على تقليل 
 p=  ,0,48 �إلى   d= 0,18, 95%CI0,47 ( �لو�سمة ب�سورة كبرية 

0,58(, فقد كان �لتحليل قائما على در��ستني فقط.

N= 16, d= 0,23, 95%CI: 

N= , d= , 95%CI: 150,29

95%CI: , 

N= , d= 95%CI: , 50,47

d

d

- 

:-

 N= 7, d= 0,36, 95%CI: 0,10- 0,63, ُتقّدم عرب �سبكة �لأنرتنت )
 N= 10, d= 0,23, ( حا�سوب  بال  ُتقّدم  �لتي  و�لتدخالت   )p<0.01
�ختالفات هامة  يكن هناك  مل   .) 95%CI: 0,13- 0,33, p<0.001
من �لناحية �لإح�سائية بني فاعلية تو�سيل �خلدمة عرب �لأنرتنت وفاعلية 
و36(, وقد ظل  Q )1(= 0,84, p= 0 �خلدمة �لتي ُتقّدم بال �سبكة �أنرتنت )

 d= ( �إح�سائية  �أهمية  ذ�ت  ظلت  �أنها  �إل  تثقيفي,  عن�رش  تت�سمن  �لتي 
.) 0,22, 95%CI: 0,08- 0,36, p<0.01

( و�لمر��ش �لنف�سية �لعامة/ N= 8 N= 19 در��سة( و�لكتئاب ) �لنف�سية )
.) N= 6 ( و�لذهان/�لف�سام ) N= 6 م�سكالت �سحية نف�سية )

d= 0,28, 95%CI: 0,17- �مُلجّمع من كل �حلالت و�لتدخالت �سغرًي� )
وكان هناك   .)p<0.001( �لإح�سائية  �لناحية  من  هام  �أنه  �إل   ,)0,39
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�لتاأثري

�مل�ساركني�ملرجعطريقة �لتو�سيل�لتدخل�لدولة�لدر��سة
�ملتابعةق�سري �لجلN(ITT, جمموعة/تعيني(

�لو�سمة �ل�سخ�سية/�لعامة
�لكتئاب

�لوليات كوريجان و�آخرون )27(
152, طالًبا/ �لكلية ACجمموعاتتثقيفي�ملتحدة

ل ينطبقلل�لأهلية �ملحلية

نعمجمموعاتتو��سل
لجمموعاتمو�يل لالختبار

525, �لعامة/ �لقو�ئم ACعرب �لأنرتنتCBT�أ�سرت�لياجاليفيثي�ش و�آخرون )17(
ل ينطبقنعمنعم�لنتخابية

نعمعرب �لأنرتنتتثقيفي

262, �لعامة/ دعاية WLC�أدو�تتثقيفي�أ�سرت�لياجورم و�آخرون )38(
نعم 6) �أ�سهر(نعمنعملل�سحة �لنف�سية

نعم�حلا�سوب
7/1* )6 �أ�سهر(7/2*نعم327, معلمني/ مد�ر�شWLCجمموعاتتثقيفي�أ�سرت�لياجورم و�آخرون )39(

ل*ل ينطبق1,633, طالب/ مد�ر�شتدري�ش

ACعرب �لأنرتنتتثقيفي�أ�سرت�لياكريوبولو�ش و�آخرون )41(
202, �جليل �لأول من 
�ملهاجرين �لإيطاليني 

و�ليونانيني/ دعاية
نعم )�أ�سبوع(نعمل

155, �لعامة/ �ل�سحة بال تدخالتعرب �لأنرتنتتثقيفي/ CRT�أ�سرت�ليافارير و�آخرون )32(
ل )12 �سهًر�(نعمنعم�لنف�سية عرب �لهاتف

 +CBT/تثقيفي
م�سورة هاتفية

عرب �لأنرتنت+ 
للخدمة م�سورة�لهاتف

بال تدخالتعرب �لأنرتنتتثقيفي�أ�سرت�لياجوليفري و�آخرون )37(
120, نخبة من 

�لريا�سيني/ �أت�سال 
مبا�رش مع جمموعة طبية

ل )3 �أ�سهر(لنعم

�كتئاب ما بعد �لولدة

�لوليات ديا�ش فيري� )50(
ل ينطبقنعمل507, طالب/ �جلامعةAC�أدو�تتثقيفي�ملتحدة

�جلزع

بال تدخالتعرب �لأنرتنتتثقيفي�أ�سرت�لياجوليفري و�آخرون )37(
120, نخبة من 

�لريا�سيني/ �ت�سال 
مبا�رش مع جمموعة طبية

نعم )3 �أ�سهر(لنعم

�لف�سام/�لذهان

�لوليات كوريجان و�آخرون )27(
152, طالب/ �لكلية ACجمموعاتتثقيفي�ملتحدة

ل ينطبقلل�لأهلية

لتو��سل
لمو�يل لالختبار

�لوليات بني و�آخرون )52(
ل ينطبق3/0*ل158, طالب/ �جلامعةبال تدخالتفيديوتو��سل�ملتحدة

�لوليات كوريجان و�آخرون )29(
103, طالب/ �لكلية بال تدخالتجمموعاتتثقيفي�ملتحدة

ل ينطبق6/2ل�لأهلية

262, �لعامة/ دعاية – WLC�أدو�تتثقيفي�أ�سرت�لياجورم و�آخرون )38(
ل )6 �أ�سهر(نعمنعمخدمات �ل�سحة �لنف�سية

نعمنعم�حلا�سوب

�لوليات بليو �إرفني و�آخرون )23(
بال تدخالتعرب �لأنرتنتتثقيفي�ملتحدة

172, عاملني مرخ�سني 
بال�سحة �لعامة/ دعاية 
خدمات �ل�سحة �لنف�سية

9/3 )8 �أ�سابيع(9/5نعم

»الأمرا�ض النف�ضية«/ »م�ضكالت ال�ضحة النف�ضية«/ ال�ضغوط النف�ضية

�لوليات �سارب )47(
ل )4 �أ�سابيع(3/0ل181, طالب/ �جلامعةAC�حلا�سوبتثقيفي�ملتحدة

3/0جمموعات
2/2 )6 �أ�سهر(2/2ل193, طالب/ �جلامعةبال تدخالتعرب �لأنرتنتتثقيفيرو�سيافينكلي�ستاين و�آخرون )33(

جدول رقم 1: ملخ�ض التجارب الع�سوائية املرجعية للتدخلت اخلا�سة بالو�سمة املت�سمنة يف التحاليل التلوية
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�لتاأثري

�مل�ساركني�ملرجعطريقة �لتو�سيل�لتدخل�لدولة�لدر��سة
�ملتابعةق�سري �لجلN(ITT, جمموعة/تعيني(

2/22/2�أدو�ت

�لوليات بر�ون و�آخرون )24(
نعم )�أ�سبوع و�حد(نعمل143, طالب/ �جلامعةبال تدخالتفيديوتو��سل�ملتحدة

HalSimلل�سماعي

�ململكة كانبيل و�آخرون )25(
ل* )10 �أ�سابيع(نعم*ل112, تالميذ/ �ملدر�سةبال تدخالتجمموعاتتثقيفي وتو��سل�ملتحدة

تعاطي عقاقري

�لوليات كوريجان و�آخرون )27(
ل ينطبقنعمل152, طالب/ �لكلية �لأهليةACجمموعاتتثقيفي�ملتحدة

لتو��سل
لمو�يل لالختبار

�لُبعد �لجتماعي
�لكتئاب

WLCجمموعاتتثقيفي�أ�سرت�لياكيت�سينري وجورم )42(
301, موظفي �حلكومة/ 

تو��سل مبا�رش مع 
جمموعات �لأطباء

نعم )5 �أ�سهر(ل ينطبقنعم

262, �لعامة/ دعاية WLC�أدو�تتثقيفي�أ�سرت�لياجورم و�آخرون )38(
ل )6 �أ�سهر(نعمنعمخدمات �ل�سحة �لنف�سية

لل�حلا�سوب
�لف�سام/ �لذهان

�لوليات بني و�آخرون )52(
ل ي�رشيلل158, طالب/ �جلامعةبال تدخالتفيديوتو��سل�ملتحدة

WLCجمموعاتتثقيفي�أ�سرت�لياكيت�سينري وجورم )42(
301, موظفي �حلكومة/ 

تو��سل مبا�رش مع 
جمموعة طبية

ل )5 �أ�سهر(ل ينطبقنعم

262, �لعامة/ خدمات WLC�أدو�تتثقيفي�أ�سرت�لياجورم و�آخرون )38(
ل )6 �أ�سهر(لنعمدعاية لل�سحة �لنف�سية

نعمنعم�حلا�سوب
�لف�سام و�لكتئاب )غري متمايز(

نعم )4 �أ�سهر(ل ينطبقنعم753, �لعامة �حل�رشيني/ دعايةWLCجمموعاتتثقيفي�أ�سرت�لياجورم و�آخرون )51(
»�لمر��ش �لنف�سية«

�لوليات وود وو�ل )48(
ل ينطبقنعمنعم114, طالب/�جلامعةACجمموعاتتثقيفي وتو��سل�ملتحدة

نعم )6 �أ�سهر(نعمل193, طالب/ �جلامعةبال تدخالتعرب �لأنرتنتتثقيفيرو�سيافينكلي�ستاين و�آخرون )33(
نعمنعم�أدو�ت

عرب �لأنرتنت تثقيفيتركيابايار و�آخرون )21(
بال تدخالت)�لربيد �لإلكرتوين(

205, �لأطباء �لنف�سيني 
)�ملر�سى �لنف�سيني 

�ملقيمني و�ملتخ�س�سني(/ 
�سبكة �لر�سائل �لإلكرتونية

ل ينطبقنعمل

�لوليات بر�ون و�آخرون )24(
نعم )�أ�سبوع و�حد(نعمل143, طالب/ �جلامعةبال تدخالتفيديوتو��سل�ملتحدة

HalSimلل�سماعي
�لو�سمة �مُلدركة

�لكتئاب

525, �لعامة/ �لقو�ئم ACعرب �لأنرتنتCBT�أ�سرت�لياجريفيث�ش و�آخرون )17( 
ل ينطبق�سالبةنعم�لنتخابية

لعرب �لأنرتنتتثقيفي

262, �لعامة/ دعاية WLC�أدو�تتثقيفي�أ�سرت�لياجورم و�آخرون )38(
ل )6 �أ�سهر(لنعمخدمات �ل�سحة �لنف�سية

لل�حلا�سوب

327, معلمني �ملدر�سة WLCجمموعاتتثقيفي�أ�سرت�لياجورم و�آخرون )38(
7/1* )6 �أ�سهر(7/1*نعم�لثانوية/ �ملدر�سة

7/1*ل ينطبق1,633, طالب- �ملدر�سةتدري�ش
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�لتاأثري

�مل�ساركني�ملرجعطريقة �لتو�سيل�لتدخل�لدولة�لدر��سة
�ملتابعةق�سري �لجلN(ITT, جمموعة/تعيني(

ACعرب �لأنرتنتتثقيفي�أ�سرت�لياكوروبولو�ش و�آخرون )41(
202, �جليل �لأول من 
�ملهاجرين �لإيطاليني 

و�ليونانيني/ دعاية
ل )�أ�سبوع و�حد(لل

�ل�سطر�بات �لذهانية

تثقيفي وCBT وMI هوجن كونكفوجن و�آخرون )34, 35(
SSTجمموعاتوAC /66, , مر�سى �لف�سام

ل ينطبقل نعمخدمات �ل�سحة �لنف�سية

262, �لعامة/ دعاية WLC�أدو�تتثقيفي�أ�سرت�لياجورم و�آخرون )38(
ل )6 �أ�سهر(لنعمخدمات �ل�سحة �لنف�سية

للحا�سوب
»�لمر��ش �لنف�سية«

 )20( و�آخ��رون  مو�ستونني  �هو 
TAUجمموعاتتثقيفيفنلندةفنلندة

39, مر�سى �لف�سام يف 
م�ست�سفيات �لطب �ل�رشعي/ 

خدمات �ل�سحة �لنف�سية
ل ينطبقل*نعم

�لو�سمة �لذ�تية/ �لد�خلية
�ل�سطر�بات �لذهانية

تثقيفي وCBT وMI هوجن كوجنفاجن و�آخرون )34, 35(
SSTجمموعاتوAC /66, مر�سى �لف�سام

ل ينطبق3/1نعمخدمات �ل�سحة �لنف�سية

»�لمر��ش �لنف�سية«

�لوليات لوما و�آخرون )43(
TAUجمموعاتACT وM�ملتحدة

133, �أفر�د مقيمني يف 
برنامج لعالج �لإدمان/ 
خدمات تعاطي عقاقري

نعم )4 �أ�سهر(لنعم

�لوليات يانو�ش و�آخرون )49(
�ملتحدة

تثقيفي وتو��سل  و
CRو NEجمموعاتTAU

39, مر�سى ��سطر�بات 
�طياف �لف�سام ون�سبة 

عالية من �لو�سمة 
�لد�خلية/ �ل�سحة �لنف�سية 

و�خلدمات �ملجتمعية

ل* )3 �أ�سهر(ل*نعم

�لبناء �لإدر�كي, HalSim- حماكاة �لهالو�ش,  �إعادة   -CR �ملعريف,  �ل�سلوكي  �لعالج   -CBT و�لقبول,  باللتز�م  �لعالج   -ACT �لعالج,  �إلى  تهدف  �لتي  �لتحاليل   -ITT
WLC- فح�ش قائمة  TAU- �لعالج �ملعتاد,  AC- فح�ش �لنتباه,  SST- تدريب �ملهار�ت �لجتماعية,  �ل�رشد,  NE- تعزيز  �لتحفيزية,  MI- �ملقابالت  M- �هتمام, 

�لنتظار, NR- غري ُم�سّجل
*حجم �لتاأثري لي�ش عامال يف �لنتيجة �لأ�سا�سية )يف ظل غياب �لبيانات �ملنا�سبة حل�ساب متو�سط �لختالف �ملعياري فيما بعد �لختبار(.

 

 

 
 

 

 

�ل�ستنتاجات  باأن  تقول  �لذي  �لدلئل  من  �لقليل  ا  �أي�سً هناك  كان 
N �ملاأمون  �لن�رش. وكان  �أنحياز�ت  �خلا�سة بو�سمة �لكتئاب قد �سوتها 
و52  �لتدخالت  لكل   47 �لكتئاب  بو�سمة  �خلا�سة  للدر��سات  �لف�سل  من 
�لتثقيفي وحده.  �لتدخل  �أو  �لتثقيف  ت�سمنت عن�رش  �لتي  للدر��سات  و38 
�لتي قامت على �لكتئاب, وذلك  �لدر��سات  �لتاأثري لكل  �أحجام  ومل تتغري 

عندما مت ��ستخد�م قّيم Trim and Fill )ق�ش ول�سق( �لتابعة لدوفال 
�أما  �لتي بال ملحق.  �لتثقيفية  �لتدخالت  ا يف حال  �أي�سً وتوييدي, وكذلك 
حجم  تقدير  كان  تثقيفي,  مكون  ذ�ت  �لدر��سات  من  �لفرعية  للمجموعة 
 0٫16 ول�سق(  )ق�ش   Trim and Fill لقيمة  �لتابع  �ملن�سوب  �لتاأثري 

)CI: 0,04- 0,29%95(, وهذ� باملقارنة مع 0٫22.
�أو  عام  نف�سي  مر�ش  توظف  �لتي  �لدر��سات  يف  �لتدخالت  كانت  لقد 

بالأمر  �لدر��سات  هذه  يف  �لن�رش  �نحياز  خطر  يكن  مل  عامة,  وب�سفة 
و21  و18  �لتدخالت  لكل   19 �لف�سل  من  �ملاأمون   N �ل�  وكانت  �لكبري, 
�مل�ستهلك,  مع  �لتو��سل  وعن�رش  تثقيفي  عن�رش  تت�سمن  �لتي  للدر��سات 
�مُلجتمعة,  للتدخالت  �مُلتوقعة  �لتاأثري  �أحجام  تتغري  ومل  �لتو�يل.  على 

N= 8, d= 0,36, كل حالت �لتدخالت, بالأمر �لهام, و�إن كان �سغرًي� )
�لتغايرية  م�ستوى  �أختفى  لقد   .) 95%CI: 0,10- 0,60, p<0.01
حجم  �أن  �إل   ,)41( �لنا�زس  �لدر��سة  �إبعاد  مت  عندما  �لدر��سات  عرب  �لكبري 

d= 0,19, 95%CI �لتاأثري �مُلجّمع ظل هاًما من �لناحية �لإح�سائية )
(, وكانت �لتدخالت �لتي تت�سمن عن�رش �لتثقيف  0,06- 0,33, P<0.01

 d= 0,36, 95%CI: 0,14- ( �لو�سمة  يف  كبري  بانخفا�ش  مرتبطة 
d= 0,22 ( وظل �لتاأثري هاًما من �لناحية �لإح�سائية ) 0,59, p<0.01

(, �إل �أن �لتغايرية �لتي يف �لبيانات  95%CI: 0,09- 0,36, p<0.001
�إز�لة �لنا�زس )41(. مل يتغري منوذج �لكت�سافات عندما مت  �أخطفت مع  قد 

d= ��ستخر�ج �لتدخالت �لتثقيفية هذه مع �لعنا�رش �مُللحقة من �لتحاليل )
(, ومل تقم �أيه در��سة بالرتكيز  0,34, 95%CI: 0,10- 0,59, p<0.01
على تاأثري عامل �لتو��سل يف حالة �لكتئاب, ومل يكن هناك �أيه دليل يقول 

N= 2, d= ( �لو�سمة  تقليل  على  قد عمل  �ملعريف  �ل�سلوكي  �لعالج  باأن 
.) 0,18, 95%CI0,47- 0,84, p= 0,58 : - 

�إدماج  ا عندما مت  �أي�سً قيا�ش و�سمة متعلقة بحالة �سحية بالأمر �لفعال 
 ) d= 0,30, 95%CI: 0,10- 0,50, p<0.01 ( �لتدخالت  �أنو�ع  كل 
 d= 0,34, ( �لتثقيفية  �لتدخالت  ت�سمل  �لتي  �لفرعية  للمجموعة  ا  و�أي�سً
(, هذ� بالرغم �أن �لتدخالت �لتثقيفية  95%CI: 0,12- 0,56, p<0.01
0,47( قد ف�سلت يف  �إلى  ك 0,04-  d= 0,22, 95%CI �لتي بال ملحق )
باأن  يقول  دليل  ا  �أي�سً هناك  كان   .) p= 0,09 ( �إح�سائية  �أهمية  حتقيق 
�لفعال و�أن  �لتو��سل مع �مل�ستهلك بالأمر  �لتي تت�سمن عن�رش  �لتدخالت 
( وذ�ت  d= 0,68, 95%CI: 0,40- 0,95 حجم �لتاأثري �مُلجّمع معتدل )

.)p<0.001( أهمية �إح�سائية�
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N)95%CI( dZPQPI2
 N الـ

املاأمون من 
الف�سل

كل �حلالت
0٫00136٫550٫00650٫75210<0٫284٫88 )0٫17- 0٫39(19كل �لتدخالت
0٫00116٫850٫460٫00134<0٫225٫52 )0٫14- 0٫29(18�إبعاد �لنا�زس

0٫00132٫120٫0150٫18216<0٫305٫14 )0٫19- 0٫42(17�لتدخالت �لتثقيفية
0٫00113٫530٫560٫00133<0٫235٫80 )0٫15- 0٫31(16�إبعاد �لنا�زس

٫56٫02157 0٫00131٫830٫004<0٫294٫40 )0٫16- 0٫42(15تدخالت تثقيفية بال ملحق
0٫0012٫20٫510٫0087<0٫215٫08 )0٫13- 0٫30(14�إبعاد �لنا�زس

0٫473٫010٫00310٫380٫0461٫4526 )0٫17- 0٫78(5تدخالت ذ�ت تو��سل مع �مل�ستهلك
-0٫411٫440٫159٫340٫00978٫58 )-0٫15 �إلى 0٫98(3بال ملحق

CBT 0٫180٫550٫584٫650٫0378٫48 )-0٫47 �إلى 0٫84(2تدخالت-
-------1بال ملحق

�كتئاب
0٫362٫810٫00523٫760٫00170٫5447 )0٫10- 0٫60(8كل �لتدخالت
0٫192٫810٫0055٫310٫500٫00 )0٫06- 0٫33(7�إبعاد �لنا�زس

0٫363٫150٫00219٫910٫00664٫8452 )0٫14- 0٫59(8تدخالت تثقيفية
0٫223٫250٫0013٫040٫800٫0015 )0٫09- 0٫36(7�إبعاد �لنا�زس

0٫342٫740٫00619٫250٫00468٫8338 )0٫10- 0٫59(7تدخالت تثقيفية بال ملحق
-------�سفرتدخالت ذ�ت تو��سل مع �مل�ستهلك

CBT 0٫180٫550٫584٫650٫0378٫48 )-0٫47 �إلى 0٫84(2تدخالت-
------1بال ملحق

المرا�ض النف�ضية/ ال�ضغوط 
0٫302٫950٫0038٫800٫1243٫1519 )0٫10- 0٫50(6كل �لتدخالت

0٫342٫980٫0037٫620٫1147٫5418 )0٫12- 0٫56(5�لتدخالت �لتثقيفية
0٫221٫670٫0943٫300٫1939٫191 )-0٫04 �إلى 0٫47(3بال ملحق

0٫0012٫640٫2724٫3222<0٫684٫84 )0٫40- 0٫95(3تدخالت ذ�ت تو��سل مع �مل�ستهلك
-------1بال ملحق

�لف�سام / �لذهان
0٫202٫810٫0053٫220٫670٫007 )0٫06- 0٫34(6كل �لتدخالت

0٫232٫970٫0031٫030٫910٫007 )0٫08- 0٫37(5�لتدخالت �لتثقيفية
-0٫151٫010٫310٫160٫690٫00 )-0٫14 �إلى 0٫45(2بال ملحق

-0٫140٫850٫400٫700٫400٫00 )-0٫18 �إلى 0٫45(2تدخالت ذ�ت تو��سل مع �مل�ستهلك

  جتد �أن �لبيانات ذ�ت �أهمية �إح�سائية ُمقدمة بخط �أكرث و�سوًحا. �لدر��سة �لنا�زس هي تلك �لتابعة لكريوبولو�ش و�آخرون )41(
CBT- �لعالج �ل�سلوكي �ملعريف

�لتابعة  ول�سق(  )ق�ش   Trim and Fill قيم  ��ستخد�م  مت  عندما  وذلك 

 Trim and Fill �0٫34. �أما للتدخل �لتثقيفي وحده, فلم تتغري قيمة �ل
)ق�ش ول�سق(.

 

 
 

 

 

�ملاأمون من �لف�سل للدر��سات 7 لكل �لتدخالت و7 للدر��سات �لتي تت�سمن 
عن�رش تثقيفي. لقد �أنخف�ش تقدير �لنقطة �ملن�سوبة �لتي تقوم على حتاليل 
�ل� Trim and Fill )ق�ش ول�سق( وذلك للتدخالت �مُلركبة �لتي ت�ستهدف 
 

ذ�ت مكون تثقيفي, ومل يكن من �ملمكن �إن�ساب مقايي�ش حتّيز �لن�رش لعن�رش 
�لتو��سل مع �مل�ستهلك �أو للعن�رش �لتثقيفي بال تدخالت ملحقة, وذلك لأنه 

يلزم ما يزيد عن در��ستني لبدء هذه �لتحاليل.

الو�سمة امُلدركة

تاأثري�ت  �لتي تعمل على تقييم  �لثمانية  �أنتجت �ستة در��سات من  لقد 
بني  مقارنة  عمل  من  �أمكنت  بيانات  �مُلدركة,  �لو�سمة  على  �لتدخالت 
تاأثري �لتدخالت و�حلالت �ملرجعية )17, 20, 34, 35, 38, 39, 41(. مل 
تكن �لبيانات �مُلقدمة يف �لتجربتني �لالئي مت �إز�حتمها يف هيئة مُتكننا 

جدول رقم 2: التحاليل التلوية للدرا�سات التي تقارن تاأثري التدخلت على الو�سمة ال�سخ�سية

لدوفال وتوييدي. كان حجم �لتاأثري لكل �لدر��سات �لتي قامت على �لتدخل 
(, باملقارنة مع  p= 0,05  ,0,44 �إلى   95%CI: 0,01 ( �لتثقيفي 0,22 

�لف�سام  �أو  �لذهان  ��ستهدفت  �لتي  �لتدخالت  كانت  عامة,  وب�سفة 
 N= 6, فعالة, وكان حجم �لتاأثري �مُلجّمع هاًما لكل �لتدخالت جمتمعة )
�لفرعية  وللمجموعة   ) d= 0,20, 95%CI: 0,06- 0,34, p<0.01
 d= 0,23, 95%CI: 0,08- من �لتدخالت �لتي ت�سمل عن�رش تثقيفي )
 d= 0,15, (. وقد ف�سلت �لتحاليل �لتلوية �لتي بال ملحق ) 0,37, p<0.01
 ,) p= 0,31 ( �إح�سائية  �أهمية  0,45( يف حتقيق  �إلى   

95%CI

0,14
مع  تو��سل  تت�سمن  �لتي  للتدخالت  �لتلوية  �لتحاليل  تنتج  مل  وباملثل 
 N= 2, d= ( �إح�سائية  �أهمية  ذ�ت  تاأثرًي�  ملحق(  بها  )ولي�ش  �مل�ستهلك 
(. مل تكن �لتغايرية ذ�ت  p= 0,40  ,0,14 غلى 0,45, 

95%CI

0,18
 N �أهمية �إح�سائية لأي من �لتحاليل �لتي تت�سمن ذهان/ف�سام. وكان �ل�

: 

: 

- 

 d= 0,16, 95%CI: �لذهان/�لف�سام, �إل �أنها ظلت ذ�ت �أهمية �إح�سائية )
للتدخالت  �لتقديري  �لتاأثري  حجم  يتغري  (.ومل  0,02- 0,29, p<0.05
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�لتلوية  �لتحاليل  لنتائج  ا  ملخ�سً جتد  �ملنا�سب.  �لتاأثري  حجم  ح�ساب  من 
للدر��سات �لتي قامت على �لو�سمة �مُلدركة يف �جلدول رقم 3.

وب�سفة عامة, مل تعمل �لتدخالت على تقليل �لو�سمة �مُلدركة ب�سورة 
�لتاأثري  حجم  يكن  ومل   ,2 رقم  �ل�سورة  يف  تو�سيحًيا  ر�سًما  وجتد  كبرية, 
�إلى   d= 0,03, 95%CI: -0,19( �حلالت  كل  بني  �مُلجّمع  �ملتو�سط 
نتائج  على  �حل�سول  لقد مت  وباملثل,   .)p= 0,77( �لهام  بالأمر   )0,25
�لتي  للتدخالت  ا  و�أي�سً �لتثقيف  عن�رش  تت�سمن  �لتي  للتدخالت  باطلة 
تت�سمن عن�رش �لتثقيف وحده. وقد كانت �لتغايرية بالأمر �ملعتدل, �إل �أنه 
للعالج  باطل  تاأثري  ا  �أي�سً لقد وجدنا  �لإح�سائية.  �لناحية  لي�ش هاًما من 
تدخالت  هناك  يكن  ومل  منخف�سة,  �لتغايرية  وكانت  �ملعريف,  �ل�سلوكي 

�أخرى باأكرث من در��سة و�حدة.  
وقد كان هناك منوذج �آخر من �لكت�سافات متجلًيا يف �لدر��سات �لتي 

خاطبت �لكتئاب ب�سفة خا�سة, ومل يكن متو�سط حجم �لتاأثري �مُلجّمع بني 
 d= 0,11, 95%CI:( كل �لتدخالت بالأمر �لهام من �لناحية �لإح�سائية
ا متو�سط حجم �لتاأثري  0,15- �إلى p= 0,39 ,0,37(, وكذلك مل يكن �أي�سً
تقف مبفردها(  �أن  من  تتمكن جميعها  )�لتي  �لتثقيفية  للتدخالت  �مُلجّمع 
�أنها مل  �إل  بالأمر �لهام من �لناحية �لإح�سائية. كانت �لتغايرية معتدلة, 
در��سة  من  باأكرث  �أخرى  تدخالت  هناك  يكن  ومل  �إح�سائية,  �أهمية  حتقق 

و�حدة.
�لمر��ش  لكل  �لتدخالت  تاأثري  على  قامت  در��سة  هناك  يكن  مل  لكن 
�لتي  �لدر��ستني  بني  �مُلجّمع  �لتاأثري  حجم  متو�سط  يكن  ومل  �لنف�سية, 
��ستهدفتا و�سمة �لف�سام �أو �لذهان �مُلدركة, هامة من �لناحية �لإح�سائية 
)d= 0,21, 95%CI: -0,10 �إلى p= 0,18 ,0,52(, وقد ��ستملتا على 

عنا�رش تثقيفية, وكانت �لتغايرية منخف�سة وغري هامة.
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الو�سمة الداخلية  

�لتي  بالدر��سات  �خلا�سة  �لتلوية  �لتحاليل  نتائج  عن  ا  ملخ�سً جتد 
قامت على �لو�سمة �لد�خلية يف �جلدول رقم 3. وقد �أنتجت �لثالثة در��سات 
�لتي قامت بتقييم تاأثري �لتدخالت على �لو�سمة �لذ�تية, بيانات �أمكنت من 
عمل مقارنة بني تاأثري تدخل ما و�حلالت �ملرجعية )34, 35, 43, 49(, 
وقد قامت جتربتان بتوظيف مقايي�ش ركزت على �لمر��ش �لنف�سية �لعامة 
من  و�حدة  كل  ت�سمنت  وقد  �لف�سام,  على  بالرتكيز  ثالثة  جتربة  وقامت 
�لدر��سات �سكال من �أ�سكال �لتدخالت �لنف�سية )�لعالج �ل�سلوكي �ملعريف �أو 
�إعادة �لبناء �لإدر�كي �أو �لعالج باللتز�م و�لقبول(. ومل يكن متو�سط حجم 
�لتاأثري �مُلجّمع بني �لثالثة در��سات بالأمر �لهام من �لناحية �لإح�سائية 

حقيقية وهامة يف حجم �لتاأثري.

اخلامتة

بانخفا�ش  مرتبطة  تقييمها  مت  �لتي  �لتدخالت  كانت  عامة,  وب�سفة 
كبرًي�  �لتاأثري  كان  �لهام.  بالأمر  �أنها  �إل  �ل�سخ�سية,  �لو�سمة  يف  �سغري 
عندما �جتمعت �لنتائج من كل �لدر��سات بغ�ش �لنظر عن نوع �ل�سطر�ب 
على  منح�رشة  �لتحاليل  كانت  عندما  هاًما  ا  �أي�سً كان  و�لتدخل,  �لنف�سي 

�لو�سمة �ملرتبطة بالكتئاب و»�لمر��ش �لنف�سية« و�لذهان/�لف�سام.
�رتباطها  عند  �أو  مبفردها  تقف  عندما  �لتثقيفية,  �لتدخالت  كانت 
بتدخالت �آخري, ترتبط ب�سفة م�ستمرة بانخفا�ش يف �لو�سمة �ل�سخ�سية, 
وذلك لأنو�ع خمتلفة من �ل�سطر�بات �لنف�سية. كان �ل�ستثناء �لوحيد لهذ� 
�لأمر هو �أنه قد ف�سلت �لتدخالت �لتثقيفية عندما كانت تقف مبفردها يف 

حتقيق �أهمية �إح�سائية للف�سام /�لذهان.
كان هناك �لقليل من �لتجارب �لع�سو�ئية �ملرجعية لتاأثري �لتو��سل مع 
�مل�ستهلك, وكان هناك دليل على فاعلية �لتدخالت �لتي تت�سمن �ت�ساًل مع 
�مل�ستهلك عندما تتحد كل �لنتائج من كل �لدر��سات �لتي ت�ستهدف �لو�سمة 
�لتحاليل  كانت  وعندما  �لنف�سي,  �ل�سطر�ب  عن  �لنظر  بغ�ش  �ل�سخ�سية 
منح�رشة على �لدر��سات �لتي ت�سمل تو��سل مع �مل�ستهلك بال وجود ملحق, 
باأن  يقول  دليل  ا  �أي�سً هناك  يكن  ومل  �إح�سائية.  �أهمية  �لتاأثري  يحقق  مل 
�لتو��سل مع �مل�ستهلك يرتبط بانخفا�ش يف �لو�سمة يف حالت �لف�سام/
مرتبطة  �مل�ستهلك  مع  �لتو��سل  عن�رش  ذ�ت  �لتدخالت  كانت  �لذهان. 
بانخفا�ش يف �لو�سمة �ملرتبطة »باملر�ش �لنف�سي«, �إل �أنه مل يكن هناك 
ما يكفي من �لدر��سات �يل قامت على تاأثري عن�رش �لتو��سل مع �مل�ستهلك 

على و�سمة »�ملر�ش �لنف�سي«.
و�آخرون  كوريجان  �أكت�سفه  ما  تاأكيد  على  هذ�  �لتلوي  �لتحليل  يعمل 
�أمر  �لتدخالت �حلالية �خلا�سة بالو�سمة فعالة يف  باأن  �لذي يقول   )14(
تقليل �لو�سمة �ل�سخ�سية. �إن هذ� �لكت�ساف �ملتكرر بالأمر �لهام, يف حال 
�أننا قمنا – مبا يتعار�ش مع در��سة كوريجان و�آخرون – بتجميع �أحجام 
دليال  مرة  ولأول  �لتحاليل  هذه  تقدم  ذلك,  �إلى  بالإ�سافة  م�ستقلة,  تاأثري 
من  �لفئات  لبع�ش  فعالة  بالو�سمة  �خلا�سة  �لتدخالت  باأن  يقول  كمًيا 

�ل�سطر�بات �لنف�سية, و�لتي منها �لكتئاب و�لذهان/�لف�سام.
�لو�سمة  على  قامت  �لتي  �لتدخالت  �أب��ح��اث  �أن  �لو��سح  من  لكن 
يوجد  �أنه  �إل  �لنف�سية,  �ل�سطر�بات  �أخرى من  �أنو�ع  �أهملت  قد  �ل�سخ�سية 
وركزت   )37( �لعامة  �لقلق  ��سطر�بات  ت�ستهدف  ن�رشها  مت  و�حدة  در��سة 
�لدر��سات  من  �أي  ت�ستهدف  ومل   )27  ,22( عقاقري  �إدم��ان  على  در��ستان 

نطاق من �حلالت �لأخرى مثل �ل�سطر�بات �لثنائية �لقطب و��سطر�بات 
و��سطر�بات  �ل�سدمة  بعد  ما  كرب  و��سطر�بات  �لجتماعي  و�لقلق  �لقلق 
�لأبحاث  �إلى بدء �ملزيد من  �أن هناك �حتياج  �لو��سح  �لطعام. من  تناول 

لتقييم فاعلية �لتدخالت �لتي تهدف �إلى تقليل �لو�سمة لهذ� �حلالت.
توؤكد هذه �لدر��سة �أن �لتدخالت �لتي ت�سمل عن�رش تثقيفي وتلك �لتي 
ت�سمل عن�رش �لتو��سل مع �مل�ستهلك فعالة يف تقليل �لو�سمة, �إل �أنه مل حتقق 
�لتدخالت �لتي ت�سمل عن�رش تثقيفي وحده حلالت �لف�سام و�لذهان �أهمية 
�إلى �ملزيد من �لدر��سات حول فاعلية  �إح�سائية, وبالتايل فهناك �حتياج 
�لتدخالت �لتثقيفية وحدها لهذه �حلالت. بالإ�سافة �إلى ذلك, بالرغم من 
�أن �لتدخالت ذ�ت عن�رش �لتو��سل مع �مل�ستهلك فعالة ب�سورة عامة, �إل �أنه 
�لتو��سل مع  �أن عن�رش  ت�ستنتج  �لتلوية  �لتحاليل  �أدلة كافية من  ل يوجد 
�مل�ستهلك وحده فعال, �أو �أن �أمر �لتو��سل فعال يف تقليل �لو�سمة �ملرتبطة 
بالكتئاب �أو �لف�سام/�لذهان, ومرة �أخرى هناك �حتياج و��سح �إلى �ملزيد 
هناك  كان  �سو�ء  �مل�ستهلك,  مع  �لتو��سل  تاأثري  تدر�ش  �لتي  �لأبحاث  من 
�ختالفا يف فاعلية �لتو��سل و�لتثقيف و�لتثقيف �ملرتبط بالتو��سل و�سو�ء 

كان للتو��سل �أيه تاأثرًي� يختلف عرب �ل�سطر�بات �لنف�سية.   
مت  �لذي  �ل�سغري  �لتاأثري  حجم  هو  للبحث  �لهامة  �لكت�سافات  ومن 
�حل�سول عليه. هناك �حتياج �إلى �ملزيد من �لأبحاث لتطوير تدخالت �أكرث 
ا لدر��سة قيمة ��ستهد�ف �ملجموعات �لتي �أمام خطر. لقد قدم  فاعلية و�أي�سً
على  قامت  �لتي  �لوطنية  �لأ�سرت�لية  در��ستهم  يف   )4( و�آخ��رون  جريفيث 
�ملتقدمني  �لبالغني  باأن  يقول  تقريًر�  قدمو�  �ل�سخ�سية,  �لو�سمة  موؤ�رش�ت 
يف �لعمر و�لأفر�د �لذين ُولدو� خارج �أ�سرت�ليا لديهم ن�سبة �أعلى من �لو�سمة 
�ل�سخ�سية, �أكرث من نظر�ئهم. لقد قام كريبولو�ش و�آخرون )41( يف در��ستهم 
باأ�سرت�ليا  �ملقيمني  با�ستهد�ف  �لتدخالت  على  قامت  �لتي  �لأ�سرت�لية 
�لأمر  هذ�  يو�سح  قد  �لإجنليزية.  يتحدثون  ل  �لذين  �لعمر  يف  �ملتقدمني 
�لدر��سات  تاأثري لأي من  �أعلى حجم  �لتجربة �لخرية  �أنتجت  جزئًيا ملاذ� 
�لتي ت�ستهدف �لو�سمة �ل�سخ�سية, بالرغم من �أن غياب �ملتابعة قد يكون 
مبثابة تف�سرًي� �آخر. قد نقدم بع�ش �لعتبار�ت ل�ستهد�ف هوؤلء �لذين هم 
�أمام خطر �أعلى لتطوير �لو�سمة �ل�سخ�سية, و�لذين هم يف حالت �لكتئاب 
و��سطر�بات �لقلق �لعام وي�سملون �لرجال وهوؤلء �لذين ل يتعاملون كثرًي� 

مع �ملر�سى �لنف�سيني )4, 58(.
وبالرغم من �أننا قد وجدنا �أدلة تقول باأنه باإمكان �لتدخالت �ملتاحة 
تقليل �لو�سمة �ل�سخ�سية, �إل �أنه تقرتح �كت�سافاتنا �أن �لتدخالت حتى يومنا 
هذ� قد ف�سلت يف تقليل �لو�سمة �مُلدركة, ومل تنتج �أي من �ملقارنات �لتي 
وباملقارنة  ذلك,  �إلى  بالإ�سافة  �إح�سائية.  �أهمية  ذ�ت  تاأثري�ت  بها   �أخذ 
�لتدخالت  على  �لدر��سات  من  �لقليل  ركزت  لقد  �ل�سخ�سية,  �لو�سمة  مع 
بهدف تقليل �لو�سمة �مُلدركة, ولي�ش من �ملده�ش �أن نفرت�ش �أن �لو�سمة 
�مُلدركة مبثابة متثيال دقيًقا للم�ستويات �حلقيقية من �ل�سعور بالو�سمة يف 
�ل�سخ�سية و�لو�سمة  �أنه وبتوظيف مقايي�ش مو�زية للو�سمة  �إل  �ملجتمع, 
�مُلدركة, قام جريفيث و�آخرون )4, 6( بتقدمي تقاريًر� تقرتح باأنه قد يعمل 
�لعامة على زيادة تقدير مدى �لو�سمة يف �ملجتمع, وهذ� �كت�ساف قد مت 
تقريره من جانب �آخرين ي�ستخدمون ذ�ت �ملقايي�ش )59, 60(. وحيث �أنه 
قد تكون �لو�سمة �مُلدركة حاجًز� �أمام طلب �مل�ساعدة من جانب �مل�ستهلكني 
�لذين يعانو� من ��سطر�بات نف�سية )61(, بل وقد متنع �ملر�سى �لنف�سيني 
من �ل�سعي ور�ء �إحد�ث تكيفًا يف مكان �لعمل, هناك �حتياج �إلى تدخالت 

ُمتقنة تكون فعالة يف تقليل هذ� �لنوع من �لو�سمة.
�إن قلة �لدر��سات )N= 3( �لتي تبحث يف �لتدخالت �خلا�سة بالو�سمة 
�لو�سمة, مبثابة  �لنوع من  لتقليل هذ�  �لفعالة  �لتدخالت  �لد�خلية وغياب 
مت  �لتي  �لتدخالت  من  و�حدة  كل  قامت  وقد  �لهتمام.  من  للكثري  م�سدر 

(, وكان هناك تغايرية  p= 0,57 �إلى 0,73,   95%CI0,41  ,0,16(:-
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�لعالج  )ي�سمل  �إدر�ك��ي  �سلوكي  عالج  �أو  �إدر�ك��ي  عالج  بتوظيف  در��ستها 
�لتدخالت  �إذ� كانت هذه  ما  �إلى حتديد  �حتياج  و�لقبول(. هناك  باللتز�م 
ا لعتبار ُنهًجا بديلة قد تكون  ُم�سممة ب�سورة �أف�سل لتقليل �لو�سمة و�أي�سً
فعالة. �إذ� كانت �لو�سمة �لذ�تية متثل �جتاه �ملجتمع �ل�سلبي �لد�خلي )62(, 
من �ملمكن �أن تكون �لتدخالت �لتي هي فعالة يف تقليل �لو�سمة �مُلدركة, 

ا يف تقليل �لو�سمة �لذ�تية. فعالة �أي�سً
و�لتي  بالو�سمة  �خلا�سة  �لتدخالت  باأن  �أفاد  �لذي  �لكت�ساف  يعمل 
ُتقّدم  �لتي  �لتدخالت  كفاعلية  فعالة  �لأنرتنت,  �سبكة  طريق  عن  ُتقّدم 
بو��سطة طرق �آخري على زيادة �حتمالية �أن �لتو�سيل بو��سطة �لأنرتنت قد 
يكون مبثابة و�سيلة فعالة يف بر�مج تقليل �لو�سمة جملًة. ُتقّدم �لكثري من 
بر�مج تقليل �لو�سمة �لتي تقوم على �ملد�ر�ش و�أماكن �لعمل وجًها لوجه, 
ا قد  ولدى هذ� �لأمر �لكثري من �لآثار �حلقيقية �ملرتتبة على �ملو�رد و�أي�سً
تختلف جودة �لتدريب بني �ملتدربني. ُيكن تو�سيل �لتدخالت �لتي تقوم 
على �لأنرتنت بطرق �أكرث مرونة بالقليل من �لعمالة و�ملو�رد, وبالكثري من 
�لولء. و�أن كانت �عتبار�ت �لتكلفة بالأمر �لهام يف �سياق �أحجام �لتاأثري 

�لقليلة.
من �لو��سح �أن �أغلب �أبحاث �لتدخالت �لعالية �جلودة �لتي تقوم على 
من  �لقليل  هناك  و�أن  �لثانوية  �ملرحلة  يف  طالب  بني  بد�أت  قد  �لو�سمة 
�لنف�سيني  و�لأطباء  �ملجتمع  عامة  من  �أع�ساء  بني  قامت  �لتي  �لدر��سات 
ا  ويف �أماكن �لعمل و�ملد�ر�ش وبني �ملعلمني و�ملحا�رشين باجلامعة و�أي�سً
ا بني �أع�ساء قو�ت �لدفاع.  بني �ملجموعات �ملختلفة ثقافًيا ولغوًيا و�أي�سً
بالإ�سافة �إلى ذلك, لقد بد�أت هناك �لقليل جًد� من �لأبحاث �لتي قامت على 
تدخالت �لو�سمة خارج �لوليات �ملتحدة و�أ�سرت�ليا ويف �لدول �ملتو�سطة 
يف  بد�أت  قد  �لدر��سات  من   %20 وفقط  �لج��ور,  �ملنخف�سة  وتلك  �لأج��ور 
فرت�ت متابعة ملدة 6 �أ�سهر �أو �أكرث. �أخرًي�, هناك �حتياج �إلى تطوير جودة 
حتّيز  بتخفي�ش  يتعلق  فيما  خا�سة  وب�سفة  �ملجال,  هذ�  يف  �لدر��سات 

تقليل  ا  و�أي�سً �لعالج  �إلى  ت�ستهدف  منا�سبة  حتاليل  وتوظيف  �ل�ستنز�ف 
حتّيز �لأد�ء.

�لدر��سات  قلة  هو  خا�ستنا  �لتلوي  للتحليل  �لأ�سا�سية  �ملحدودية  �إن 
من  خمتلفة  لأن��و�ع  بالو�سمة  �خلا�سة  �لتدخالت  تاأثري  على  قامت  �لتي 
ا لأنو�ع خمتلفة من �لتدخالت, وب�سفة خا�سة  �ل�سطر�بات �لنف�سية و�أي�سً
يف حالة �لتو��سل مع �مل�ستهلك. وقد عمل هذ� �لأمر على تقييد �ل�ستنتاجات 
�لتي قد ت�سدر عن �لتاأثري �لن�سبي للتدخالت كوظيفة من وظائف �ل�سطر�ب 
�لنف�سي �أو نوع �لتدخل. بالإ�سافة �إلى ذلك, لقد عملنا على تقييد حتاليلنا 
حجم  حل�ساب  �لالزمة  �ملعلومات  بن�رش  قامت  �لتي  �لدر��سات  على  لتقوم 
مت  �لتي  �لدر��سات  حبي�ش  خا�ستنا  �ل�ستطالع  كان  لقد  �أخ��رًي�,  �لتاأثري. 

ن�رشها باللغة �لإجنليزية. 
�حلالية  �لتدخالت  �أن  خا�ستنا  �لتلوية  �لتحاليل  تقرتح  �لنهاية,  يف 
وهناك  �ل�سخ�سية,  �لو�سمة  تقليل  يخ�ش  فيما  فعالة  بالو�سمة  �خلا�سة 
تكون  �أن  ُيكن  ك��ان  �إذ�  ما  لتحديد  �لدر��سات  من  �ملزيد  �إل��ى  �حتياج 
�لد�خلية  �أو �لو�سمة  �لتدخالت �خلا�سة بالو�سمة فعالة للو�سمة �مُلدركة 
ا �حتياج ملزيد  ا لأنو�ع معينة من �ل�سطر�بات �لنف�سية. هناك �أي�سً و�أي�سً
ا  و�أي�سً �لو�سمة  تقليل  �مل�ستهلك يف  �لتو��سل مع  فاعلية  در��سة مدى  من 
�إن  عامة,  وب�سفة  �لتثقيفية,  بالتدخالت  يتعلق  فيما  �لأم��ر  هذ�  فاعلية 
�ملزيد  �إلى  �حتياج  هناك  �أن  �لو��سح  ومن  �ل�سغري  بالأمر  �لتاأثري  �أحجام 
من �لأبحاث لتطوير �ملزيد من �لتدخالت �لفعالة لتقليل �لو�سمة. قد ُتثبت 
�لتدخالت  لتو�سيل  �لتكلفة  حيث  من  فعالة  و�سيلة  �أنها  �لأنرتنت  �سبكة 
�أخرًي�, هناك قلة يف �لأبحاث �لتي تدر�ش فاعلية �لتدخالت �لتي  �حلالية. 
�أنها متثل  تقوم على �لو�سمة يف �ملد�ر�ش و�أماكن �لعمل, هذ� بالرغم من 

جمال و��سًحا لن�رش بر�مج تقليل �لو�سمة حول �لعامل. 

N)95%CI( dZPQPI2 N �ل�
�ملاأمون من 

�لف�سل
�لو�سمة �مُلدركة

كل �حلالت
�سفر0٫030٫290٫779٫920٫07849٫60 )-0٫19 �إلى 0٫25(6كل �لتدخالت

�سفر0٫040٫370٫719٫270٫1046٫04 )-0٫17 �إلى 0٫25(6�لتدخالت �لتثقيفية
�سفر0٫040٫340٫349٫250٫0656٫77 )-0٫20 �إلى 0٫29(5بال ملحق

CBT 0٫15 )-0٫36 �إلى 2تدخالت-
)0٫07

1٫36-0٫170٫470٫490٫00-

�لكتئاب
�سفر0٫110٫860٫397٫050٫0660٫26 )-0٫15 �إلى 0٫37(4كل �لتدخالت

�سفر0٫120٫960٫346٫750٫0855٫58 )-0٫12 �إلى 0٫36(4�لتدخالت �لتثقيفية
�لمر��ش �لنف�سية

-------1كل �لتدخالت
�لف�سام / �لذهان

-0٫211٫350٫181٫180٫2815٫35 )-0٫10 �إلى 0٫52(2كل �لتدخالت
�لو�سمة �لد�خلية

كل �حلالت
�سفر0٫160٫570٫577٫690٫0274٫00 )-0٫41 �إلى 0٫73(3كل �لتدخالت

CBT- �لعالج �ل�سلوكي �ملعريف

اجلدول رقم 3: التحاليل التلوية للدرا�سات التي تقارن تاأثري التدخلت على الو�سمة امُلدركة والو�سمة الداخلية 
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�سكر خا�ض

يتقدم �لُكتاب بجزيل �ل�سكر �إلى نورتون وريردون وجونز لإ�سهاماتهم 
يف ت�سفري �ملقالت �لتابعة لهذه �لدر��سة. وقد مت تدعيم جريفيث من جانب 
رقم  حتت  �لأ���س��رت�يل,  �لطبية  و�لأب��ح��اث  �لوطنية  �ل�سحة  جمل�ش  زمالة 

.1059620

املراجع:

1. Barney LJ, Griffiths KM, Jorm AF et al. Stigma about 
depression and its impact on help-seeking intentions. 
Aust N Z J Psychiatry 2006;40:51-4.

2. Corrigan PW, Edwards AB, Green A et al. Prejudice, social 
distance, and familiarity with mental illness. Schizophr 
Bull 2001; 27:219-25.

3. Link BG, Struening EL, Rahav M et al. On stigma and 
its consequences: evidence from a longitudinal study of 
men with dual diagnoses of mental illness and substance 
abuse. J Health Soc Behav 1997;38:177-90.

4. Gerlinger G., Hauser M, De Hert M et al. Personal stigma 
in schizophrenia spectrum disorders: a systematic review 
of prevalence rates, correlates, impact and interventions. 
World Psychiatry 2013;12:155-64.

5. Griffiths KM, Christensen H, Jorm AF. Predictors of 
depression stigma. BMC Psychiatry 2008;8:25.

6. Griffiths KM, Batterham PJ, Barney L et al. The Generalised 
Anxiety Stigma Scale (GASS): psychometric properties 
in a community sample. BMC Psychiatry 2011;11:184.

7. Mond JM, Robertson-Smith G, Vetere A. Stigma and eating 
disorders: is there evidence of negative attitudes towards 
anorexia nervosa among women in the community? J 
Ment Health 2006;15: 519-32.

8. Griffiths KM, Nakane Y, Christensen H et al. Stigma in 
response to mental disorders: a comparison of Australia 
and Japan. BMC Psychiatry 2006;6:21.

9. Commonwealth of Australia. Fourth National Mental Health 
Plan: an agenda for collaborative government action in 
mental health 2009 - 2014. Canberra: Commonwealth of 
Australia, 2009.

10. Minister of Health. Te Tahuhu – improving mental health 
2005- 2015. The second New Zealand Mental Health and 
Addiction Plan. Wellington: Ministry of Health, 2005.

11. The Scottish Government. Mental Health Strategy for 
Scotland: 2012-1015. Edinburgh: Scottish Government, 
2012.

12. World Health Organization. Mental Health Action Plan: 
2013- 2020. Geneva: World Health Organization, 2013.

13. Sartorius N, Schulze H. Reducing the stigma of mental 
illness: a report from a Global Programme of the 
World Psychiatric Association. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2005.

14. Corrigan PW, Morris SB, Michaels PJ et al. Challenging 

the public stigma of mental illness: a meta-analysis of 
outcome studies. Psychiatr Serv 2012;63:963-73.

15. Clement S, Lassman F, Barley E et al. Mass media 
interventions for reducing mental health-related stigma. 
Cochrane Database Syst Rev 2013;7:CD009453.

16. Mittal D, Sullivan G, Chekuri L et al. Empirical studies 
of selfstigma reduction strategies: a critical review of the 
literature. Psychiatr Serv 2012;63:974-81.

17. Griffiths KM, Christensen H, Jorm AF et al. Effect of 
web-based depression literacy and cognitive-behavioural 
therapy interventions on stigmatising attitudes to 
depression: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 
2004;185:342-9.

18. Heilbig S, Hoyer J. A minimal intervention for waiting list 
patients in outpatient behavior therapy. Verhaltenstherapie 
2007;17:109- 15.

19. Schenner M, Kohlbauer D, Gunther V. Communicate 
instead of stigmitizing – does social contact with a 
depressed person change attitudes. Neuropsychiatrie 
2011;25:199-207.

20. Aho-Mustonen K, Tiihonen J, Repo-Tiihonen E et al. 
Group psychoeducation for long-term offender patients 
with schizophrenia: an exploratory randomised controlled 
trial. Crim Behav Ment Health 2011;21:163-76.

21. Bayar MR, Poyraz BC, Aksoy-Poyraz C et al. Reducing 
mental illness stigma in mental health professionals 
using a web-based approach. Isr J Psychiatry Relat Sci 
2009;46:226-30.

22. Bennett JB, Lehman WE. Workplace substance abuse 
prevention and help seeking: comparing team-oriented 
and informational training. J Occup Health Psychol 
2001;6:243-54.

23. Irvine AB, Billow MB, Eberhage MG et al. Mental illness 
training for licensed staff in long-term care. Issues Ment 
Health Nurs 2012;33:181-94.

24. Brown SA, Evans Y, Espenschade K et al. An examination 
of two brief stigma reduction strategies: filmed personal 
contact and hallucination simulations. Community Ment 
Health J 2010;46:494- 9.

25. Campbell M, Shryane N, Byrne R et al. A mental health 
promotion approach to reducing discrimination about 
psychosis in teenagers. Psychosis: Psychol Soc Integr 
Approaches 2010;3:41-51.

26. Castro CA, Adler AB, McGurk D et al. Mental health 
training with soldiers four months after returning 
from Iraq: randomization by platoon. J Trauma Stress 
2012;25:376-83.

27. Corrigan PW, River LP, Lundin RK et al. Three strategies 
for changing attributions about severe mental illness. 
Schizophr Bull 2001;27:187-95.

28. Corrigan PW, Rowan D, Green A et al. Challenging 
two mental illness stigmas: personal responsibility and 



72   املجلة العاملية للطب النفسي

dangerousness. Schizophr Bull 2002;28:293-309.
29. Corrigan PW, Watson AC, Warpinski AC et al. Implications 

of educating the public on mental illness, violence, and 
stigma. Psychiatr Serv 2004;55:577-80.

30. Demyan AL, Anderson T. Effects of a brief media 
intervention on expectations, attitudes, and intentions 
of mental health help seeking. J Couns Psychol 
2012;59:222-9.

31. Donohue B, Dickens Y, Lancer K et al. Improving 
athletes’ perspectives of sport psychology consultation: 
a controlled evaluation of two interview methods. Behav 
Modif 2004;28:182-93.

32. Farrer L, Christensen H, Griffiths KM et al. Web-
based cognitive behavior therapy for depression with 
and without telephone tracking in a national helpline: 
secondary outcomes from a randomized controlled trial. J 
Med Internet Res 2012;14:e68.

33. Finkelstein J, Lapshin O, Wasserman E. Randomized 
study of different anti-stigma media. Patient Educ Couns 
2008;71:204-14.

34. Fung KM, Tsang HW, Cheung W. Randomized 
controlled trial of the self-stigma reduction program 
among individuals with schizophrenia. Psychiatry Res 
2011;189:208-14.

35. Fung MT. Stages of change, self-stigma, and treatment 
compliance among Chinese adults with severe mental 
illness. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic 
University, 2010.

36. Greenberg N, Langston V, Everitt B et al. A cluster 
randomized controlled trial to determine the efficacy 
of Trauma Risk Management (TRiM) in a military 
population. J Trauma Stress 2010;23: 430-6.

37. Gulliver A, Griffiths KM, Christensen H et al. Internet-
based interventions to promote mental health help-seeking 
in elite athletes: an exploratory randomized controlled 
trial. J Med Internet Res 2012;14:e69.

38. Jorm AF, Kitchener BA, Fischer JA et al. Mental health 
first aid training by e-learning: a randomized controlled 
trial. Aust N Z J Psychiatry 2010;44:1072-81.

39. Jorm AF, Kitchener BA, Sawyer MG et al. Mental 
health first aid training for high school teachers: a cluster 
randomized trial. BMC Psychiatry 2010;10:e51.

40. Kaplan SA, Vogel DL, Gentile DA et al. Increasing 
positive perceptions of counseling: the importance of 
repeated exposures. Counsel Psychol 2012;40:409-42.

41. Kiropoulos LA, Griffiths KM, Blashki G. Effects of a 
multilingual information website intervention on the 
levels of depression literacy and depression-related 
stigma in Greek-born and Italianborn immigrants living 
in Australia: a randomized controlled trial. J Med Internet 
Res 2011;13:e34.

42. Kitchener BA, Jorm AF. Mental health first aid training in 

a workplace setting: a randomized controlled trial. BMC 
Psychiatry 2004;4:e23.

43. Luoma JB, Kohlenberg BS, Hayes SC et al. Slow and 
steady wins the race: a randomized clinical trial of 
acceptance and commitment therapy targeting shame 
in substance use disorders. J Consult Clin Psychol 
2012;80:43-53.

44. Proudfoot J, Parker G, Manicavasagar V et al. Effects of 
adjunctive peer support on perceptions of illness control 
and understanding in an online psychoeducation program 
for bipolar disorder: a randomised controlled trial. J 
Affect Disord 2012;142:98-105.

45. Saporito JM. Reducing stigma toward seeking mental 
health treatment. Charlottesville: University of Virginia, 
2009.

46. Seal KH, Abadjian L, McCamish N et al. A randomized 
controlled trial of telephone motivational interviewing 
to enhance mental health treatment engagement in 
Iraq and Afghanistan veterans. Gen Hosp Psychiatry 
2012;34:450-9.

47. Sharp WG. Help-seeking and mental health education: 
an evaluation of a classroom-based strategy to modify 
help-seeking for mental health problems. Mississippi: 
University of Mississippi, 2007.

48. Wood AL, Wahl OF. Evaluating the effectiveness of a 
consumerprovided mental health recovery education 
presentation. Psychiatr Rehabil J 2006;30:46-53.

49. Yanos PT, Roe D, West ML et al. Group-based treatment 
for internalized stigma among persons with severe mental 
illness: findings from a randomized controlled trial. 
Psychol Serv 2012;9: 248-58.

50. Dias-Vieira C. An analogue study of stigma, help-seeking 
attitudes, and symptom severity in postpartum depression. 
Kingston: University of Rhode Island, 2005.

51. Jorm AF, Kitchener BA, O’Kearney R et al. Mental health 
first aid training of the public in a rural area: a cluster 
randomized trial. BMC Psychiatry 2004;4:33.

52. Penn DL, Chamberlin C, Mueser KT. The effects of a 
documentary film about schizophrenia on psychiatric 
stigma. Schizophr Bull 2003;29:383-91.

53. Higgins J, Green S (eds). Cochrane handbook for 
systematic reviews of interventions 4.2.6. Chichester: 
Wiley, 2006.

54. Borenstein M, Hedges L, Higgins J et al. Comprehensive 
metaanalysis version 2. Engelwood: Biostat, 2005.

55. Higgins J, Green S. Cochrane handbook for systematic 
reviews of interventions 5.1.0. www.cochrane-handbook.
org.

56. Valentine JC, Pigott TD, Rothstein HR. How many 
studies do you need? A primer on statistical power for 
meta-analysis. J Educ Behav Stat 2010;35:215-47.

57. Duval S, Tweedie R. Trim and fill: a simple funnel-plot-



املجلة العاملية للطب النفسي   73

based method of testing and adjusting for publication bias 
in meta-analysis. Biometrics 2000;56:455-63.

58. Batterham PJ, Griffiths KM, Barney LJ et al. Predictors 
of generalized anxiety disorder stigma. Psychiatry Res 
2013;206:282-6.

59. Calear AL, Griffiths KM, Christensen H. Personal 
and perceived depression stigma in Australian 
adolescents: magnitude and predictors. J Affect Disord 
2011;129:104-8.

60. Coppens E, Van Audenhove C, Scheerder G et al. Public 
attitudes toward depression and help-seeking in four 

European countries baseline survey prior to the OSPI-
Europe intervention. J Affect Disord 2013;150:320-9.

61. Barney LJ, Griffiths KM, Christensen H et al. Exploring 
the nature of stigmatising beliefs about depression and 
help-seeking: implications for reducing stigma. BMC 
Public Health 2009;9:61.

62. Corrigan PW, Rao D. On the self-stigma of mental 
illness: stages, disclosure, and strategies for change. Can 
J Psychiatry 2012;57: 464-9.

DOI 10.1002/wps.20129



74   املجلة العاملية للطب النفسي

من  عقد  عن   يزيد  ملا  و�لف�سام  �ل�سكري  د�ء  تز�من  �أمر  ُيالحظ  كان 
باأ�ستخد�م   – �ملر�سية  �حلالة  لهذه  تلوي  حتليل  قام  وقد   .)1,2( �لزمان 
�لتي مت جتميعها م�سبًقا  �لدمنارك  بالعامة يف  �لت�سجيل �خلا�سة  بيانات 
- بتقدمي دليل قوي يقول باأنه يوجد ن�سبة خطر عالية لالإ�سابة بالنوع 
�لثاين من �ل�سكري ملر�سى �لف�سام , وذلك قبل تعاطي �لعقاقري �مل�سادة 

ا بعد  تعاطيها, وهذه ب�سفة خا�سة )4(. للذهان )3( و�أي�سً
�لعقاقري  من  �لثاين  �جليل  ياأخذون  �لذين  �لأف��ر�د  ه��وؤلء  بني  ومن 
�إن خطر  �مل�سادة للذهان �لتي ُتو�سف ب�سورة كبرية من جانب �لأطباء, 
ظهور �لنوع �لثاين من �ل�سكري �أثناء �ل�ستة �سنو�ت �لأولى كبرًي� مل�ستخدمي 
�لكلوز�بني و�لأولنز�بني؛ فُي�ستخدم �لأول يف �لعديد من دول �لعامل للحالت 
�ملقاومة للعالج يف �لف�سام )5(, بينما �أن �لآخر هو و�حد من �أكرث �لعقاقري 

�مل�سادة للذهان �لتي ي�سفها �لأطباء )6(.
د�ء  مبثابة  �لنا�ش  من  �لعامة  لدى  �ل�سكري  د�ء  من  �لثاين  �لنوع  �إن 
معّقد ومتعدد �لعو�مل )14(, وت�سمل عو�مل �خلطر �لثابتة: �لتقدم يف �لعمر 
مر�سي  وتاريخ  و�حلمية  �حلركة  بقله  يت�سم  �لذي  �حلياة  ومنط  و�ل�سمنة 
و�رتفاع �سغط �لدم و�رتفاع ن�سبة كولي�سرتول �لدم و�لإ�سابة بد�ء �ل�سكر 
�أثناء فرتة �حلمل )15(. لقد ُطرح يف �ملا�سي �لكثري من �لأ�ستف�سار�ت حول 
الأرتباط امللحوظ بني التداوي بالعقاقري امل�ضادة للذهان وخطر الإ�ضابة 
لعو�مل  در��سة  هناك  يكن  مل  لأنه  وذلك  �ل�سكري,  د�ء  من  �لثاين  بالنوع 

�خلطر �ملعروفة وبالتايل قد يكون هذ� م�سدًر� هاًما للتوتر�ت �لغري ُمقا�سة 
من   )4( ذكرها  �ل�سالف  �لدمناركية  �لدر��سة  متكنت  لقد  مثال   ,)16,17(

فح�ش �لفئة �لعمرية و�لنوع وعقاقري �سغط �لدم وعقاقري �لكولي�سرتول.
�لثاين  بالنوع  لالإ�سابة  �خلطر  عو�مل  �أهمية  در��سة  بعد  يتم  مل  لكن 
�لذين  �لبالغني  من  �لعامة يف جمموعة متثيلية  لدى  �ملثبتة  �ل�سكري  من 
من  لبد  �لعو�مل  من  �أي  نعرف  ل  فنحن  وبالتايل  �لذهان,  من  يعانو� 
اأختبارها كعن�رش مر�ضي حُمتمل يقف وراء الأرتباط امللحوظ بني النوع 
هذه  �أهد�ف  �إن  للذهان.  �مل�سادة  بالعقاقري  و�لتد�وي  �ل�سكري  من  �لثاين 
�لدر��سة هي 1- تقدير مدى �أنت�سار عو�مل �خلطر لالإ�سابة بالنوع �لثاين 
من �ل�سكري �ملثبتة لدى �لعامة يف عينة وطنية مكونة من بالغني يعانو� 
من �لذهان, و2- تقدير اأرتباط هذه العوامل بالنوع الثاين من ال�ضكري يف 
اإذا كانت هذه تقف وراء الأرتباط  اأختبار ما  �لعينة �ملذكورة �سلًفا, و3- 
�مل�ستقطع �مللحوظ بني �لنوع �لثاين من �ل�سكري و�لتد�وي بالكلوز�بني �أو 

�لأولنز�بني.

الو�سائل

در��سة  هو  �لذهان  على  قام  �لذي  �لوطني  �لأ�سرت�يل  �ل�ستطالع  �إن 
م�ستقطعة تقوم على �لعامة مع وجود قطاع من �لعامة �مل�ستهدفني �لذين 

تقرير بحثي
منبئات ملرض السكري 2- في عينة قوميه ممثلة من البالغني املصابني بالذهان
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Antipsychotic drugs such as clozapine and olanzapine are associated with an increased risk for type 2 diabetes, but relatively little is
known about the relationship between risk factors for type 2 diabetes established in the general population and type 2 diabetes in people
with psychosis. We estimated the prevalence of established risk factors and their association with type 2 diabetes in a nationally representa-
tive sample of people with an ICD-10 psychosis (N51642) who gave a fasting blood sample (N51155). Logistic regression was used to sum-
marize associations adjusted for age and sex. In this sample, whose mean duration of psychosis was 14.7 years, 12.1% (13.1% of women
and 11.5% of men) had type 2 diabetes at age 18–64 years based on current fasting blood glucose levels or treatment with a hypoglycaemic
drug. Risk was greatly increased in young adults compared with the general population and peaked in middle age. Risk factors in the general
population were common in people with psychosis and strongly associated with type 2 diabetes in those people. Treatment with clozapine
was associated with an increased risk and treatment with olanzapine with a decreased risk for type 2 diabetes. The development of diabetes
or pre-diabetes may therefore influence the likelihood of treatment with olanzapine over time. The strongest predictors of type 2 diabetes in a
multivariate model were a body mass index of at least 40 and treated hypercholesterolemia, followed by a body mass index between 35 and
39.9, a family history of diabetes and treated hypertension. There was minimal to no confounding of the association between type
2 diabetes and current clozapine or olanzapine treatment, but neither association remained significant after adjustment for other predictors.
Longitudinal relationships among predictors are likely to be complex, and previous antipsychotic drug treatment may at least partly explain
risks associated with severe obesity, dyslipidemia and hypertension. A focus on weight loss is warranted in people with psychosis, but pre-
vention strategies for type 2 diabetes should be broadened to include those with emerging dyslipidemia, hypertension and a family history of
diabetes.

Key words: Type 2 diabetes, psychosis, risk factors, clozapine, olanzapine, body mass index, hypercholesterolemia, hypertension

(World Psychiatry 2014;13:176–183)

The co-occurrence of diabetes and schizophrenia has
been noted for over a century (1,2). A recent analysis of this
comorbidity using prospectively collected Danish popula-
tion registry data provided strong evidence that there is an
increased risk for type 2 diabetes in people with schizophre-
nia both before (3) and especially after exposure to antipsy-
chotic drugs (4).

Among those taking the commonly prescribed second
generation antipsychotic drugs, the risk of developing type 2
diabetes during the first 6 years is greatest for clozapine and
olanzapine. The former is used in many parts of the world
for treatment-resistant cases of schizophrenia (5), while the
latter is one of the most commonly prescribed antipsychotic
drugs (6).

The increased risk for type 2 diabetes in association with
antipsychotic drug treatment and interventions directed at
related weight gain have deservedly received substantial
attention (7-13). Much less attention has been paid to other
risk factors which contribute to the context within which
treatment effects are expressed.

Type 2 diabetes in the general population is a complex
multifactorial disease (14). Established risk factors include
increasing age, obesity, sedentary lifestyle, diet, family history,

hypertension, elevated cholesterol and gestational diabetes
(15). The interpretation of the observed association between
antipsychotic drug treatment and risk for type 2 diabetes has
been queried in the past because established risk factors have
not been controlled for and may therefore be an important
source of unmeasured confounding (16,17). The above-
mentioned Danish study (4), for example, could control for
only age, sex, blood pressure medication and cholesterol
medication.

The importance of risk factors for type 2 diabetes estab-
lished in the general population has not yet been explored
in a large representative cohort of adults with psychosis,
and we therefore do not know which factors should be test-
ed as potential confounders of the observed association
between type 2 diabetes and antipsychotic drug treatment.
The aims of this study were: a) to estimate the prevalence, in
a national sample of adults with psychosis, of the risk factors
for type 2 diabetes established in the general population; b)
to estimate the association of those factors with type 2
diabetes in the above-mentioned sample and c) to test if
they confound the observed cross-sectional association
between type 2 diabetes and treatment with clozapine or
olanzapine.
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ترتبط العقاقري امل�صادة للذهان, مثل الكلوزابني واالأوالنزابني, بزيادة يف خطر االإ�صابة بداء ال�صكري من النوع الثاين, اإال اأننا ال نعرف اإال القليل عن العالقة بني عوامل 
ا النوع الثاين من ال�صكري لدى مر�صى الذهان. وقد قمنا بتقدير ن�صبة اأنت�صار عوامل اخلطر الثابتة وارتباطها  اخلطر والنوع الثاين من داء ال�صكري لدى العامة واأي�صً

بالنوع الثاين من ال�صكري يف عينة متثيلية وطنية من االأفراد الذين يعانوا من الذهان التابع للـ ICD-10 )N= 1642( والذين قد قدموا عينة دم �صائم
الذهان 14٫7  العينة ذات متو�صط عمر  العمرية والنوع. ويف هذه  الفئة  االأرتباطات املنا�صبة بح�صب  اللوجي�صتي لتلخي�ض  اأ�صتخدام الرتاجع  )N= 1155(. وقد مت   
عاًما, قد ظهر لدى 12٫1% )13٫1% من الن�صاء و11٫5% من الرجال( النوع الثاين من داء ال�صكري عند عمر 18-64 عاًما, هذا بح�صب حتليل م�صتوى اجللوكوز يف 
الدم ال�صائم اأو بح�صب العالج بعقاقري تعمل على خف�ض ن�صبة ال�صكر يف الدم. لقد كانت ن�صبة اخلطر مرتفعة لدى البالغني, هذا باملقارنة مع العامة, وقد و�صل اخلطر 
ا باالأمر ال�صائع لدى مر�صى الذهان وكانت ترتبط وبقوة بداء ال�صكري من النوع الثاين. يرتبط التداوي  ذروته لدى هوؤالء يف منت�صف العمر. كانت عوامل اخلطر اأي�صً
باأ�صتخدام اجللوزابني بزيادة يف ن�صبة اخلطر, بينما يرتبط التداوي باالأوالنزابني باأنخفا�ض يف ن�صبة خطر االإ�صابة بالنوع الثاين من داء ال�صكري. وبالتايل فقد يوؤّثر 
اإن املوؤ�رش االأقوى للنوع الثاين من ال�صكري لدى منوذج متعدد املتغريات هو  تطّور ال�صكري اأو ظهور مقدماته على اأحتمالية التداوي باالأوالنزابني مع مرور الوقت. 
موؤ�رش كتلة اجل�صم الذى يبلغ على االأقل 40 والتداوي �سد فرط ك�لي�ستريول الدم, يليه م�ؤ�رش كتلة اجل�سم الذى يرتاوح فيما بني 35 و39٫9 وتاريخ مر�صي به داء 
ا حد اأدنى ال ُيربك من االأرتباط بني الن�ع الثاين من ال�سكري والتداوي بالكل�زابني اأو االأوالنزابني, اإال اأنه مل  ال�سكري والتداوي �سد ارتفاع �سغط الدم. كان هناك اأي�سً
يعد هذا االأرتباط باأي من و�سيلتي العالج باالأمر الهام بعد التعديل بح�سب امل�ؤ�رشات االخرى. متيل العالقات املط�لة بني امل�ؤ�رشات الأن تك�ن معقدة, وقد يتمكن اأمر 
ا يوؤكد اأمر فقدان الوزن  التداوي بعقاقري م�صادة للذهان من اأن يقدم تو�صيًحا جزئًيا للخطر املرتبط ب�صمنة �صديدة وخلل يف �صحميات الدم واأرتفاع �صغط الدم واأي�صً
لدى مر�صى الذهان, اإال اأنه البد من تو�صيع اأ�صرتاتيجيات الوقاية للنوع الثاين من داء ال�صكري, حتى ت�صمل هوؤالء الذين يظهر عليهم خلل يف �صحميات الدم واأرتفاع 

�صغط الدم ولديهم تاريخ مر�صي به داء ال�صكري.

الكلمات املفتاحية: الن�ع الثاين من داء ال�سكري, الذهان, ع�امل اخلطر, الكل�زابني, االأوالنزابني, م�ؤ�رش كتلة اجل�سم, فرط ك�لي�ستريول الدم, اأرتفاع �سغط الدم
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ا على مكان �لإقامة و�لفئة �لعمرية �لتي ترت�وح  هم مر�سى �لذهان و�أي�سً
�أو  �لعامة  �لنف�سية  �ل�سحة  خدمات  مع  و�لتو��سل  عاًما  و64   18 بني 
�ملنظمات �لغري حكومية �ملتعلقة بالأمر )18(. لقد متت هذه �لدر��سة عام 
�لأ�سا�سية, وقد  �لأ�سرت�لية �خلم�سة  �لوليات  2010 يف �سبعة مو��سع من 
مت �ملو�فقة على بروتوكول �لدر��سة من جانب جلان �ملوؤ�س�سات �لأخالقية 

�ملتعلقة بالأمر وقد قّدم كل �مل�ساركني مو�فقة ر�سمية مكتوبة.
غري  بذهان  ت�سخي�سهم  مت  م�ساركني  تتبع  هنا  �مُلقدمة  �لبيانات  �إن 

هذه �ملجموعة �لفرعية �أفر�ًد� يعانو� من �لف�سام )%51٫2, 1155/591( 
و�آخرين يعانو� من �ل�سطر�ب �لثنائي �لقطب مع مظاهر ذهانية )%19٫5, 
عاطفية  ف�سامية  ��سطر�بات  من  يعانو�  ممن  وغريهم   ,)1155/225
ا �لبع�ش ممن يعانو� من �لذهان �لكتئابي  )18٫2%, 1155/2010( و�أي�سً
)5,5%, 1155/63( ومر�سى �ل�سطر�بات �ل�سالللية �أو غريها من حالت 

�لذهان �لغري ع�سوي )%5٫7, 1155/66(.
 )19( �لذهان  حلالت  �لت�سخي�سية  �ملقابالت  باأ�ستخد�م  قمنا  وقد 
عمر  متو�سط  ُيقدر  وك��ان   ,ICD-10 �ل�  يلي  �ل��ذي  �لذهان  لت�سخي�ش 
�ملر�ش بتقارير ذ�تية. �أما �لنوع �لثاين من �ل�سكري فكان ُي�سّخ�ش بح�سب 
يف  �جللوكوز  ن�سبة  �أ�س�ش  على  وذلك   )20( �لأمريكية  �ل�سكري  د�ء  جمعية 
�لتدو�ي  �أ�سا�ش  �أو على  لرت  لكل  �إلى 7,0 مليمول  �لتي ت�سل  �ل�سائم  �لدم 
باأ�ضتخدام العقاقري لعالج فرط جلوكوز الدم. مل تت�ضمن ت�ضخي�ضاتنا للنوع 
�لثاين من د�ء �ل�سكري �أختبار حتمل �جللوكوز عن طريق �لفم, وهو بالأمر 

�لذي ي�سعب �حل�سول عليه لدى مر�سى �لذهان.
على  �سم   94 �إلى  ي�سل  خ�رش  مبحيط  �لو�سطية  �ل�سمنة  ُتعّرف  كانت 
�لفئة  بني  �ل�سمنة  ُتق�ّسم  وكانت  �ل�سيد�ت,  لدى   80 �أو  �لرجال  لدى  �لأقل 
1 )موؤ�رش كتلة �جل�سم يبلغ 30 على �لأقل و�أقل من 35( و�لفئة 2 )موؤ�رش 
كتلة �جل�سم تبلغ 35 على �لأقل و�أقل من 40( و�لفئة 3 )موؤ�رش كتلة �جل�سم 
تبلغ 40 على �لأقل(, وكانت ُتقّدر �لكفاية �لغذ�ئية بعدد ح�س�ش �لفاكهة 
�لأ�سبوع  �لو�حد على مد�ر  �ليوم  �لفرد يف  �أ�ستهلكها  �لتي قد  و�خل�رشو�ت 
�ل�سابق )كان ُيعترب هوؤلء �لذين ي�ستهلكو� على �لأقل ح�ستني من �لفاكهة 
من  كايف  ماأخوذ  على  يح�سلون  باأنهم  �خل�رشو�ت  من  ح�س�ش  وخم�سة 
الطعام(, وكان ُيقّيم م�ضتوى الن�ضاط اجل�ضدي ومدى تكراره اأثناء الأ�ضبوع 
ال�ضابق باأ�ضتخدام اأ�ضتطالع الن�ضاط اجل�ضدي العاملي )21( وُيعّرف بكونه 
من  م�ستوى  �أي  ممار�سة   -1( فئات  �لأربعة  ذ�ت  �ملتغري�ت  �أ�ستطالع 
م�ستويات �لأن�سطة �لقوية على �لأقل مرة و�حدة ملدة ع�رشة دقائق م�ستمرة, 
2- ممار�سة �أي م�ستوى من �لأن�سطة �ملعتدلة مرة و�حدة ملدة ع�رشة دقائق 
م�ستمرة على �لأقل, 3- ممار�سة ريا�سة �ل�سري مرة و�حدة على �لأقل ملدة 
لي�ش  �أي  �لأن�سطة,  �أي نوع من  �لأقل, 4- غياب  10 دقائق م�ستمرة على 
هناك 1 �أو 2 �أو 3(. �أخرًي� كان ُيقّيم تاريخ �ل�سكري لدى �لأقارب من �لدرجة 

�لأولى باأ�ستخد�م �لتقارير �لذ�تية(. 
 كان ُي�سّجل �أ�ستخد�م �لعالج �لذي مت و�سفه حديًثا على مد�ر �لأربعة 
�لعقاقري  عبو�ت  فح�ش  مع  �مل�ساركني,  تقارير  بح�سب  �ل�سابقة  �أ�سابيع 
�لعالج  ُي�سّفر  وكان  �ملقابلة.  وقت  يف  بامل�ست�سفى  �مُلحتجزين  للمر�سى 
ذ�ت  كمتغري�ت  �لوقت  ذلك  يف  توؤخذ  �لتي  للذهان  �مل�سادة  بالعقاقري 
ولي�ش  �لأولنز�بني   -2 �لأولنز�بني,  ولي�ش  �لكلوز�بني   -1( فئات  �أربعة 
�أيه  �أي  �آخر,  �أي عالج  مًعا, 4-  و�لأولنز�بني  �لكلوز�بني  �لكلوز�بني, 3- 

عقاقري �آخرى م�سادة للذهان �أو عدم �أخذ �أي عقاقري م�سادة للذهان(.
من  �لثاين  �لنوع  �أنت�سار  ملعدلت   %95 �ل�  �لثقة  فرت�ت  حُت�سب  كانت 
د�ء �ل�سكري �مُلقدرة باأ�ستخد�م �ل� STATA, �لن�سخة 12,1 )22(, وكانت 
حُت�سب كل حتاليل �لبيانات �لأخرى باأ�ستخد�م �ل� SPSS, �لن�سخة 21 )23(. 
الثاين  بالنوع  الأرتباط  لتقدير  اللوجي�ضتي  الأنحدار  ُي�ضتخدم  كان  ا  اأي�ضً
و�ملتعددة  �ملتغري  �أحادية  �لأرجحية  �لن�سب  تتنا�سب  كانت  �ل�سكري.  من 
بالنوع  �لإ�سابة  خطر  ن�سبة  لأن  )وذلك  �لعمرية  �لفئة  بح�سب  �ملتغري�ت 
�ملجموعة  وكانت  �لعامة,  بني  �لعمر  تقدم  مع  تزد�د  �ل�سكري  من  �لثاين 
خا�ستنا ترت�وح يف �لفئة �لعمرية من 18 �إلى 64 �سنة( و�لنوع )وذلك لأن 
�لنا�ش,  �لعامة من  �أعلى خلطر �لإ�سابة بال�سكري بني  �أمام ن�سبة  �لرجال 
وهناك يف �ملجموعة خا�ستنا معدلت غري مت�ساوية بني �جلن�سني(. لقد مت 
�أنت�سار عو�مل �خلطر, وذلك  تقييم �لأختالفات �جلن�سية فيما يخ�ش ن�سب 
ا مت تقييم �لأختالفات  باأ�ستخد�م �أختبار خي مربع �لتابع لبري�سون, �أي�سً
اجلن�ضية فيما يخ�ض اأرتباط عوامل اخلطر بالنوع الثاين من ال�ضكري, وذلك 
�لدم  بعينة  �ملرتبط  �لنحياز  تقييم  ا  �أي�سً مت  لقد  و�لد.  �ختبار  با�ستخد�م 
�لذين قدمو� عينة دم مع هوؤلء  �لأفر�د  �ل�سائم, وذلك بعمل مقارنة بني 

�لذين رف�سو� �أ�ستخد�م �أختبار خي مربع ثنائي �لذيل �لتابع لبري�سون. 

اجلدول رقم 1: ن�سب اأنت�سار النوع الثاين من داء ال�سكري بح�سب 
الفئة العمرية والنوع يف عينة وطنية مكونة من بالغني يعانوا 

من الذهان

الفئة 
العمرية

 )1155 =N( املجموع
)95%CI( %

 )444 =N( سيدات�
)95%CI( %

)711 =N( رجال
)95%CI( %

24 -18)11٫5 -2٫8( 5٫8)17٫3 -1٫5( 5٫3)3 ٫13 -2٫6( 6٫0
34 -25)10٫2 -4٫9( 7٫1)15٫4 -5٫1( 9٫0)9٫8 -3٫7( 6٫1
44 -35)15٫7 -8٫6( 11٫7)20٫1 -8٫6( 13٫3)15٫7 -6٫8( 10٫4
54 -45)26٫9 -16٫6( 21٫3)28٫0 -12٫6( 19٫2)30٫2 -16٫7( 22٫8
64 -55)25٫5 -11٫1( 17٫1)28٫5 -8٫3( 16٫0)30٫3 -10٫2( 18٫2
64 -18)14٫1 -10٫4( 12٫1)16٫5 -10٫2( 13٫1)14٫1 -9٫4( 11٫5

النتائج 

لقد كان من بني �لعينة �لفرعية من �مل�ساركني ذي ت�سخي�ش بالذهان 

�لإناث.  من   )1155/444( و%38,4  �لذكور  من   )1155/711(  %61٫6
وكان متو�سط �لفئة �لعمرية 38,4+11٫5 عاًما )�ملدى = 18- 64 عاًما( 

ومتو�سط عمر مر�ش �لذهان 14٫7+10٫2 عاًما )�ملدى = 0-50 عاًما(.
د�ء  جلمعية  �لتابعة  �ملعايري  مع   )%12٫0( ا  مري�سً  140 تو�فق  لقد 
�أختبار  �ل�سكري بح�سب  �لثاين من د�ء  �لأمريكية �خلا�سة بالنوع  �ل�سكري 
على  تعمل  �لتي  بالعقاقري  �لعالج  بح�سب  �أو  �ل�سائم  �لدم  يف  �جللوكوز 
خف�ش ن�سبة �ل�سكر يف �لدم )�جلدول رقم 1(. مل تكن معدلت �أنت�سار �لنوع 
�لثاين من د�ء �ل�سكر عالية ب�سكل كبري بني �ل�سيد�ت )%13٫1, 444/58( 

( �لرجال )%11,5, 711/82(  باملقارنة مع 
وكانت ن�سبة �لأنت�سار 5٫8% و7٫1% على �لتو�يل بني �لأفر�د �لذين يرت�وح 
عمرهم بني 18-24 و25-34 عاًما, بينما بلغت �لن�سبة 0٫3% لدى �لأفر�د 
�لذين يرت�وح عمرهم بني 25 و34 وذلك يف �آخر ��ستطالع �أ�سرت�يل قام على 

(, وقد ت�سمنت  N= 1155 ( وقدمو� عينة دم �سائم ) N= 1642 ع�سوي )

 )1642/ N= 1155 يتبع �ل� ICD-10 �لذين قد قدمو� عينة دم �سائم )

 ,) = 0,67, p= 0,45 X2
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�لعامة )24(. وقد ز�دت �لن�سبة مع �لفئة �لعمرية, وبلغت �لذروة )%21,3( 
بني �لأفر�د �لذين يرتو�ح عمرهم بني 45 و54 عاًما )�جلدول رقم 1(.

�لعمرية,  �لفئة  �لتعديل بح�سب  �ملتغري, وبعد  �لأحادية  �لتحاليل  ويف 
الرابعة  بالفئة  بالأرتباط  ال�ضكري  من  الثاين  بالنوع  الإ�ضابة  خطر  زاد 
كولي�ضرتول  فرط  ملعاجلة  عقاقري  واأخ��ذ  الو�ضطية  وال�ضمنة  ال�ضمنة  من 
به  عائلي  تاريخ  ووجود  �لدم  �سغط  �أرتفاع  لعالج  عقاقري  ا  و�أي�سً �لدم 
بينما   .)2 رقم  )�جلدول  �لكلوز�بني  عقاقري  �أخذ  ا  �أي�سً وكذلك  �ل�سكري  د�ء 
ملدة  قوي  ن�ضاط  بتاأدية  بالأرتباط  كبرية  ب�ضورة  اخلطر  ن�ضبة  اأنخف�ضت 

ا بالتد�وي بعقاقري �لأولنز�بني  ع�رشة دقائق على �لأقل يف �لأ�سبوع و�أي�سً
)�جلدول رقم 2(.

�لفئة  بح�سب  �لتعديل  وبعد  �ملتغري�ت,  �ملتعددة  �لتحاليل  يف  �أم��ا 
�لعمرية و�لنوع وكل �ملوؤ�رش�ت �لأخرى, ز�دت ن�سبة خطر �لإ�سابة بالنوع 
ومداواه  ال�ضمنة  من  اخلام�ضة  الفئة  مع  بالأرتباط  ال�ضكري  داء  من  الثاين 
مر�ضي  تاريخ  ووجود  الدم  �ضغط  اأرتفاع  ومداواه  الدم  كولي�ضرتول  فرط 
به د�ء �ل�سكري )�جلدول رقم 3(. وبعد �لتعديل بح�سب �لتاأثري�ت �لإ�سافية 
وال�ضمنة  الدم  �ضغط  اأرتفاع  مب��داواه  الأرتباط  �ضعف  اآخ��رى,  ملوؤ�رشات 

)1155 =N( جمموع �لعينة)444 =N( سيد�ت�)711 =N( رجال
ORCI%95P%ORCI%95P%ORCI%95P%طريقة �لتقييمعامل �خلطر

0٫340٫84- 0٫700٫1234٫00٫902٫39- 0٫610٫4324٫10٫3٫3616٫14- 30٫21٫383٫09زيادة �لوزن�ل�سمنة

1٫080٫03- 0٫640٫1524٫02٫666٫52- 1٫270٫0122٫53٫1515٫39- 23٫42٫765٫99�ل�سمنة من �لفئة 1

2٫480٫0001- 2٫290٫00311٫16٫3016٫03- 3٫340٫000116٫010٫4047٫72- 13٫07٫2815٫86�ل�سمنة من �لفئة 2

3٫560٫0001- 3٫060٫0018٫19٫3424٫44- 4٫640٫000117٫613٫7761٫84- 11٫710٫1522٫18�ل�سمنة من �لفئة 3

20٫218٫521٫3�ملرجع: وزن طبيعي

1٫080٫03- 77٫72٫324٫98***1٫350٫00693٫7- 83٫82٫866٫04�خل�رش< 84 )�سيد�ت(٫ < 90 )رجال(

16٫26٫322٫3�ملرجع: حميط �خل�رش �لطبيعي

اأي ن�ضاط قوي على مدار الأ�ضبوع ال�ضابق منط �حلياة
)10+ دقيقة(

21٫70٫3983٫. -0٫180٫01517٫80٫491٫47 -0٫160٫2024٫20٫340٫95 -0٫120٫04

اأي ن�ضاط معتدل على مدار ال�ضبوع 
�ل�سابق )10+ دقيقة(

20٫60٫701٫32 -0٫370٫2720٫50٫591٫58 -0٫220٫5920٫70٫771٫79 -0٫330٫55

ريا�سة �ل�سري على مد�ر �لأ�سبوع �ل�سابق 
)10+ دقيقة(

46٫21٫031٫76 -0٫610٫8948٫60٫932٫04 -0٫420٫9344٫71٫122٫31 -0٫540٫75

11٫413٫110٫4مرجع: ل �سئ مما �سبق

ح�ستني �أو �أكرث من �لفاكهة وما يزيد عن �لتغذية
خم�سة ح�س�ش من �خل�رشو�ت يومًيا

6٫21٫292٫57 -0٫650٫459٫01٫193٫01 -0٫470٫704٫41٫433٫95 -0٫510٫48

9391٫095٫6’8�ملرجع: �أقل مما �سبق

تقرير ذ�تي عن �لأقارب من �لدرجة تاريخ �لأ�رشة
�لأولى

37٫32٫764٫03 -1٫880٫000148٫14٫679٫23 -2٫360٫000130٫52٫043٫30 -1٫260٫004

62٫751٫969٫5�ملرجع: غياب تقارير عن تاريخ �لأ�رشة

�لتد�وي بعقاقري م�سادة لرتفاع �سغط �أرتفاع �سغط �لدم
�لدم

11٫03٫235٫11 -2٫040٫000111٫73٫407٫00 -1٫650٫00110٫53٫185٫76 -1٫750٫0001

�ملرجع: غياب عقاقري لعالج �أرتفاع 
�سغط �لدم

89٫088٫389٫5

�أرتفاع ن�سبة 
كولي�سرتول �لدم

2٫810٫0001- 4٫060٫000112٫14٫868٫40- 3٫870٫000113٫37٫8515٫15- 12٫65٫888٫92�لتد�وي بعقاقري لتنظيم �لدهون

�ملرجع: غياب عقاقري لتنظيم �لدهون 
87٫4

86٫787٫9

�لعقاقري �مل�سادة 
للذهان

0٫860٫14- 0٫830٫1420٫41٫512٫65- 1٫00٫04813٫31٫713٫52- 17٫71٫562٫43�لكلوز�بني ولي�ش �لأولنز�بني

0٫230٫049- 0٫210٫5520٫80٫480٫99- 0٫280٫0215٫30٫551٫47- 18٫10٫510٫91�لأولنز�بني ولي�ش �لكلوز�بني

1٫10- 0٫412٫70******0٫580٫180٫9- 0٫63٫0916٫45�لكلوز�بني + �لأولنز�بني 0٫6
146٫13

0٫041

63٫671٫458٫8�ملرجع: غياب �لكلوز�بني و�لأولنز�بني

--------0٫670٫90- 61٫60٫971٫42�ملرجع: �أنثى�لنوع �لذكري

جدول رقم 2: الروابط اأحادية املتغري بني عوامل خطر االإ�سابة بالنوع الثاين من داء ال�سكري املثبتة لدى العامة والنوع الثاين من ال�سكري لدى البالغني 
من مر�سى الذهان   

مل يتم تعديل ن�سبة �لأرجحية للنوع �لذكري يف �لعينة �لكلية بح�سب �لفئة �لعمرية, ومت تعديل كل ن�سب �لأرجحية �لأخرى يف �لعينة �لكلية بح�سب �لفئة �لعمرية و�لنوع, و�أن �لن�سب 
�لأرجحية لدى �لإناث و�لذكور معدلة بح�سب �لفئة �لعمرية

*مل نتمكن من تقدير ن�سبة �لأرجحية لأن 100% من �ل�سيد�ت �لالئي يعانني من �لذهان و�لنوع �لثاين من �ل�سكري كن �أمام خطر زيادة حميط �خل�رش, **مل نتمكن من ح�ساب ن�سبة 
�لأرجحية لأنه مل تتعاطى �أي من �ل�سيد�ت �لالئي يعانني من �لنوع �لثاين من د�ء �ل�سكري �لكلوز�بني و�لأولنز�بني 
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مر�ض  به  اأ���رشي  بتاريخ  الأرتباط  ا  اأي�ضً و�ضعف   %50 �إلى   40 بن�سبة 
ال�ضكري ومداواه فرط كولي�ضرتول الدم بن�ضبة 20 �إلى 30%. لقد �أنخف�ست 
�لأرتباطات �لتقديرية با�ستخد�م عقاقري �لكلوز�بني و�لأولنز�بني ب�سورة 
هام�سية يف جمموع �لعينة, �إل �أنها �أنخف�ست ب�سورة �أكرث قليال بني �لرجال 
يرتبط  مل  �لكلوز�بني.  �إلى  بالإ�سافة  بالأولنز�بني  عالًجا  يتلقون  �لذين 
وذلك  �ل�سكري,  د�ء  من  �لثاين  بالنوع  و�لأولنز�بني  بالكلوز�بني  �لتد�وي 
والن�ضاط  الو�ضطية  ال�ضمنة  ا  اأي�ضً وكذلك  املتغيريات,  املتعدد  النموذج  يف 
�جل�سدي. كانت �أقوى موؤ�رش�ت �لإ�سابة بالنوع �لثاين من د�ء �ل�سكري يف 
�لنموذج �ملتعدد �ملتغري�ت هو موؤ�رش كتلة �جل�سم �لتي تبلغ على �لأقل 40 
)OR معدل= 5٫5( وفرط كولي�ضرتول الدم )OR ُمعدل= 4٫3(, وكان هذ� 
ا عند �أعتبار �لرجال و�ل�سيد�ت ب�سورة  بالأمر �حلقيقي ملجموع �لعينة و�أي�سً

م�ضتقلة. كانت ال�ضمنة املفرطة و قلة الن�ضاط اجل�ضدي ووجود تاريخ مر�ضي 
به د�ء �ل�سكري بالأمور �ل�سائعة بني �ل�سيد�ت �أكرث من �لرجال )�جلدول رقم 
4(, وكان �لتد�وي �جلاري بالكلوز�بني �و �لأولنز�بني بالأمر �ل�سائع بني 
�أنت�سار  ن�سب  بينما مل تختلف  )�جلدول رقم 4(,  �ل�سيد�ت  �أكرث من  �لرجال 
ا  تداوي فرط كولي�ضرتول الدم وتداوي اأرتفاع �ضغط الدم بني اجلن�ضني. اأي�ضً
)�أنظر  �ل�سكري  من  �لثاين  بالنوع  �لإ�سابة  بخطر  �لذكري  �لنوع  يرتبط  مل 
�أنو�ع �ملوؤ�رش�ت �لأخرى )�أنظر  �جلدول رقم 2( �إل بعد �لتعديل بح�سب كل 
�جلدول رقم 3(, وكانت �لعالقة بني �لنوع �لثاين من د�ء �ل�سكري ووجود 
تاريخ �أ�رشي به د�ء �ل�سكري بالأمر �لقوي بني �ل�سيد�ت )�أنظر �جلدول رقم 
2(, �إل �أن هذ� �لأختالف قد �أنخف�ش بعد �لتعديل بح�سب �ملوؤ�رش�ت �لأخرى 

)�أنظر �جلدول رقم 3(.

*مل يتم تقدير ن�سبة �لأرجحية لأن 100% من �ل�سيد�ت �لالئي يعانني من �لذهان و�لنوع �لثاين من د�ء �ل�سكري كن �أمام خطر زيادة حميط �خل�رش, **مل نتمكن من تقدير ن�سبة �لأرجحية 
لأنه مل تتعاطى �أي من �ل�سيد�ت ذي �لنوع �لثاين من د�ء �ل�سكري �لكلوز�بني و�لأولنز�بني

)1155 =N( جمموع �لعينة)444 =N( سيد�ت�)711 =N( رجال
ORCI%95PORCI%95PORCI%95Pطريقة �لتقييمعامل �خلطر

0٫220٫64- 0٫480٫270٫752٫53- 0٫430٫802٫5113٫10- 1٫122٫90زيادة �لوزن�ل�سمنة
0٫500٫36- 0٫290٫571٫806٫47- 0٫650٫260٫628٫86- 1٫754٫66�ل�سمنة من �لفئة 1
0٫910٫069- 0٫970٫0543٫4012٫72- 1٫390٫0094٫9625٫34- 3٫7410٫10�ل�سمنة من �لفئة 2
1٫740٫005- 1٫060٫0426٫5524٫65- 2٫060٫0015٫2325٫78- 5٫4914٫62�ل�سمنة من �لفئة 3

�ملرجع: وزن طبيعي
0٫250٫76- 0٫822٫75***0٫340٫95- 0٫972٫71�خل�رش< 84 )�سيد�ت(٫ < 90 )رجال(

�ملرجع: حميط �خل�رش �لطبيعي
اأي ن�ضاط قوي على مدار الأ�ضبوع ال�ضابق منط �حلياة

)10+ دقيقة(
0٫511٫23 -0٫210٫130٫381٫67 -0٫080٫200٫672٫04 -0٫220٫48

اأي ن�ضاط معتدل على مدار ال�ضبوع 
�ل�سابق )10+ دقيقة(

0٫831٫74 -0٫390٫620٫672٫27 -0٫200٫520٫962٫53 -0٫360٫94

ريا�سة �ل�سري على مد�ر �لأ�سبوع �ل�سابق 
)10+ دقيقة(

1٫082٫02 -0٫580٫790٫902٫42 -0٫330٫831٫242٫84 -0٫540٫61

مرجع: ل �سئ مما �سبق
ح�ستني �أو �أكرث من �لفاكهة وما يزيد عن �لتغذية

خم�سة ح�س�ش من �خل�رشو�ت يومًيا
0٫932٫15 -0٫400٫860٫652٫14 -0٫190٫48

�ملرجع: �أقل مما �سبق
تقرير ذ�تي عن �لأقارب من �لدرجة تاريخ �لأ�رشة

�لأولى
2٫223٫44 -1٫44<0٫00012٫565٫59 -1٫170٫0181٫993٫46 -1٫140٫015

�ملرجع: غياب �لتقارير عن تاريخ �لأ�رشة
�أرتفاع �سغط 

�لدم
�لتد�وي بعقاقري م�سادة لأرتفاع �سغط 

�لدم
1٫873٫26 -1٫080٫0252٫235٫48 -0٫910٫081٫683٫47 -0٫810٫16

�ملرجع: غياب عقاقري لعالج �أرتفاع 
�سغط �لدم

�أرتفاع ن�سبة 
كولي�سرتول 

�لدم

0٫0001>2٫03- 0٫00013٫897٫44>2٫79- 0٫00016٫1013٫31>2٫64- 4٫266٫85�لتد�وي بعقاقري لتنظيم �لدهون

�ملرجع: غياب عقاقري لتنظيم �لدهون 
87٫4

�لعقاقري �مل�سادة 
للذهان

0٫840٫14- 0٫630٫331٫643٫17- 0٫910٫101٫503٫56- 1٫522٫54�لكلوز�بني ولي�ش �لأولنز�بني

0٫320٫42- 0٫070٫0620٫721٫60- 0٫280٫080٫281٫04- 0٫551٫08�لأولنز�بني ولي�ش �لكلوز�بني
0٫550٫13- 7٫4699٫86******0٫390٫30- 2٫7318٫78�لكلوز�بني + �لأولنز�بني 0٫6

�ملرجع: غياب �لكلوز�بني و�لأولنز�بني
------1٫050٫03- 1٫662٫64�ملرجع: �أنثى�لنوع �لذكري

اجلدول رقم 3: االأرتباطات املتعددة املتغريات بني عوامل خطر االإ�سابة بالنوع الثاين من ال�سكري املثبتة لدى العامة والنوع الثاين من 
ال�سكري لدى البالغني من مر�سى الذهان وامُلعدلة بح�سب الفئة العمرية والنوع

 OR= 1,66, 95%CI: كان �لنوع �لذكري يف جمموع �لعينة مرتبًطا ب�سورة كبرية بخطر �لإ�سابة بالنوع �لثاين من د�ء �ل�سكري وذلك بعد �لتعديل بح�سب كل عو�مل �خلطر �لأخرى )
) OR= 1,028, 95%CI: 1,006- 1,051, p= 0,013 ( و�لفئة �لعمرية ) 1,04- 2,64, p= 0,03
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بني  �ل�سكري  من  �لثاين  للنوع  �خلطر  عو�مل  �أنت�سار  ن�سب  تختلف  مل 
دم  عينة  يقدمو�  مل  �ل��ذمي  وه��وؤلء  �سائم  دم  عينة  قدمو�  �لذين  �لأف��ر�د 

�سائم.

اخلامتة

لدى �لبالغني من مر�سى �لذهان يف هذ� �لأ�ستطالع ن�سبة مرتفعة من 
�أنت�سار خطر �لإ�سابة بالنوع �لثاين من د�ء �ل�سكري, وهي ن�سبة قريبة من 
�لتوجيهية  �ملبادئ  �أ�سارت  لقد   .)24( �ل�سكان  من  بالعامة  �خلا�سة  تلك 
�لأفر�د  فح�ش  من  لبد  �أنه  �لعاميني  للممار�سني  �ملوجهة  و�لتو�سيات 
�ل�سكري  �لثاين من  بالنوع  �لإ�سابة  ن�سبة عالية من خطر  �أمام  �لذين هم 
�لغري ُم�سّخ�ش, وي�سمل ذلك �لأفر�د �لذين يتعاطو� عقاقري م�سادة للذهان 
�أن يبد�أ فح�ش مر�سى �لذهان يف مر�حل  �أنه لبد  �أنها مل توؤّكد  �إل   ,)25(
مبكرة كلما �أمكن �لأمر. �إن �لبيان �لذي مت ن�رشه حديًثا عن �حلياة �ل�سحية 
و�لن�سطة - وهو بيان متفق عليه دولًيا ويخ�ش حت�سني �ل�سحة �جل�سدية 
ملر�سى �لذهان - يوؤّيد �أمر تقييم خطر �لإ�سابة بال�سكري يف خالل �سهر 
و�حد من تعاطي �لعقاقري �مل�سادة للذهان )26(. �إن �لتقييم قبيل �لتد�وي 
حالة  �أ�سا�ش  لتحديد  وذلك  �ملرغوب,  بالأمر  للذهان  �مل�سادة  بالعقاقري 
�خلطر, �إل �أنه من �ل�سعب �حل�سول عليه عندما يكون �سعي �ملري�ش يف �أول 

�لأمر هو �لتد�وي �سد �لذهان �ل�سديد. 
لقد مت مالحظة �أن ن�سبة �أنت�سار �لنوع �لثاين من �ل�سكري لدى مر�سى 

�لذهان تبلغ ذروتها فيما بني 45 و54 عاًما, وبالتايل فقد تكون �لنتائج 
�مل�سادة حلالت �لقلب �ملر�سية ون�سبة �لوفيات �أكرب دليال بعد هذه �لذروة, 
ويتو�فق هذ� مع �لتقارير �ل�سابقة عن ن�سب �لوفيات �ملرتفعة �لتي ترتبط 

باأمر��ش �ل�رشيان �لتاجي �لذي يحدث يف فرت�ت مبكرة من �لعمر )27(.
ا ترتبط بع�ش �لمور مثل �لتقدم يف �لعمر ومنط �حلياة و�إن كان  �أي�سً
الدم وتداوي فرط  اأرتفاع �ضغط  ال�ضكري وتداوي  داء  به  ال�رشي  التاريخ 
كولي�سرتول �لدم, ترتبط بالإ�سابة بالنوع �لثاين من د�ء �ل�سكري, وذلك يف 
ا �أن موؤ�رش كتلة �جل�سم  �لعينة خا�ستنا �لتي تتكون من مر�سى �لذهان. �أي�سً
�لتي تبلغ 40 على الأقل والعالج �ضد فرط كولي�ضرتول الدم, مبثابة اأقوى 
موؤ�رش�ت �لإ�سابة بالنوع �لثاين من �ل�سكري, وذلك بعد �لتعديل بح�سب كل 
ا �لفئة �لعمرية و�لنوع �لذكري )بعد �لتعديل  �ملوؤ�رش�ت �لآخرى. ترتبط �أي�سً
تاريخ  ووجود  �لدم  �سغط  �رتفاع  ومد�و�ة  �لخرى(  �خلطر  عو�مل  بح�سب 
�لنموذج  يف  وذلك  مرتفعة,  خطر  بن�سبة  ترتبط  �ل�سكري,  د�ء  به  مر�سي 
�ملتعدد �ملتغري�ت. �إن �خلطر �لأكرب ب�ستة �أ�سعاف لالإ�سابة بالنوع �لثاين 
الأكرب  اخلطر  ا  واأي�ضً الدم  كولي�ضرتول  فرط  بتداوي  املرتبط  ال�ضكري  من 
باأربعة �أ�سعاف بعد �لتعديل بح�سب �ملوؤ�رش�ت �لخرى, كان عايل بن�سبة 
بني  �ل�ستاتني  باأ�ستخد�م  �ملرتبط  مر�ت   1,09 ب�  �لأكرب  �خلطر  عن  تزيد 

�لعامة, وذلك بح�سب حتليل تلوي )28(.
لقد مت �لتاأكيد �أن �ل�سمنة مبثابة عامل خطر قوي لالإ�سابة بال�سكري, 
و�أن �إنقا�ش �لوزن مبثابة حمور تركيز كبري للجهود �لتي ت�سعى �إلى حت�سني 
�ل�سحة �لنف�سية لهوؤلء �لذين يعانو� من �أمر��ش نف�سية )29(. يرتبط موؤ�رش 

يخ�ض  فيما  اجلن�سية  االأختلفات  اأختبار 
اأنت�سار عامل اخلطر

مع	 بالأرتباط	 اجلن�صية	 الأختالفات	 اأختبار	
بح�سب  )امُلعّدلة  ال�سكري  من  الثاين  النوع 

الفئة العمرية(
�أختبار و�لد�أختبار خي مربع �لتابع لبري�سونطريقة �لتقييمعامل �خلطر

3 �ل�سمنة �لعامة �أو   2 �أو   1 �لفئة  من  �ل�سمنة 
�أو  �أنخفا�سه  �أو  �لوزن  زيادة  �أو 

�سبطه 

F<M ,p>0.0001 ,)5 =df( 42,060,56 =p ,)5 =df( 3,88

�خل�رش �ل�سمنة �لو�سطية حم��ي��ط  زي�����ادة  خ��ط��ر 
باملقابل مع غياب �خلطر

F<M ,p>0.0001 ,)1 =df( 63,910,99 =p ,)1 =df( 0,00

اأو منط �حلياة معتدل  اأو  ق��وي  ن�ضاط  اأي 
غياب  �أو  �ل�سري  ريا�سة  ممار�سة 

�أي من هذه

F<M ,0,042 =p ,)3 =df( 8,190.77 =p ,)3 =df( 1,09

�لفاكهة �لتغذية م��ن  �ك��رث  �أو  ح�ستني 
من  �أك���رث  �أو  ح�س�ش  وخم�ش 

�خل�رشو�ت يومًيا

M<F ,0,002 =p ,)1 =df( 10,080,78 =p ,)1 =df( 1,20

من تاريخ مر�سي �لأق����ارب  ع��ن  ذ�ت��ي  تقرير 
�لدرجة �لأولى, نعم �أم ل

F<M ,p>0.001 ,)1 =df( 33,03F<M ,0,045 = p,)1 =df( 4,01

�مل�سادة �أرتفاع �سغط �لدم ب��ال��ع��ق��اق��ري  ت����د�وي 
لرتفاع �سغط �لدم �أم ل

0,34 =p ,)1 =df( 0,920,76 =p ,)1 =df( 0,09

�لتد�وي بعقاقري منظمة للدهون �أرتفاع ن�سبة كولي�سرتول �لدم
�أم ل

0,46 =p ,)1 =df( 0,580,43 =p ,)1 =df( 0,60

M<F ,p>0.0001 ,)1 =df( 23,060,89 =p ,)1 =df( 0,01�لتد�وي بالكلوز�بني �أم لعقاقري م�سادة للذهان
M<F ,0,005 =p ,)1 =df( 7,890,83 =p ,)1 =df( 0,04�لتد�وي بالأولنز�بني �أم ل

العامة  لدى  امُلثبتة  ال�سكري  من  الثاين  بالنوع  االإ�سابة  عوامل خطر  اأنت�سار  يخ�ض  فيما  اجلن�سية  االأختلفات   :4 رقم  اجلدول 
وارتباطها بالنوع الثاين من داء ال�سكري لدى البالغني من مر�سى الذهان
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كتلة �جل�سم �لذي يبلغ 40 على �لأقل بزيادة �أكرب �سبعة �أ�سعاف يف خطر 
�لإ�سابة بال�سكري لدى �لعامة من �لنا�ش )30(, بينما يرتبط بزيادة �أكرب 
�لذين يعانو� من ذهان  9 مر�ت يف خطر �لإ�سابة بال�سكري لدى �لرجال 

وزيادة �أكرب 4 مر�ت لدى �ل�سيد�ت �لالئي يعانني من �لذهان.
�إلى حياة دون حركة )31(,  �لذهان ييلون  �أن مر�سى  من �ملعروف 
�إل �أنه يرتبط ن�سبة منخف�سة جًد� من �أد�ء �أن�سطة قوية و�لتي ٌتقّيم ب�سورة 
ذ�تية, بن�سبة خطر منخف�سة لالإ�سابة بالنوع �لثاين من �ل�سكري, وذلك قبل 
لهوؤلء  �لآمال  �لكثري من  �لأمر يحمل  �إن هذ�  �لأخرى.  للموؤ�رش�ت  �لتعديل 
�ملبادئ  بني  م�ساحلة  عمل  على  تعمل  تدخالت  لتطوير  يكافحون  �لذين 
�لتوجيهية �لوطنية و»�أف�سل« م�ستويات �لأن�سطة �لتي يكون تقييمها ذ�تًيا, 
وذلك لدى مر�سى �لذهان. هناك �أحتياج �إلى �ملزيد من �لعمل لتعريف �أدنى 
م�ستويات �لتمارين �لقوية �ملنتظمة �لالزمة لتقليل خطر �لإ�سابة بالنوع 
�لثاين من د�ء �ل�سكري ملر�سى �لذهان, وذلك يف ظل وجود عو�مل �خلطر 

�لأخرى.
�إلى   2 من  �ل�سكري  د�ء  من  �لثاين  بالنوع  �لإ�سابة  ن�سبة  ز�دت  لقد 
وهذا  املر�ض,  لهذا  اإيجابي  مر�ضي  تاريخ  وجود  مع  بالأرتباط  مرات   4
بح�سب مدى قوة هذ� �لتاريخ )32(, وهذ� بال�سبط ما نالحظه لدى مر�سى 

�لذهان.
�ل�سكري,  �لثاين من  بالنوع  لالإ�سابة  �أمام خطر منخف�ش  �لرجال  �إن 
للنوع  تاأثري  وجود  ُيالحظ  مل  �أنه  �إل   ,)24( �لنا�ش  من  �لعامة  لدى  وذلك 
�لذكري على �لنوع �لثاين من �ل�سكري لدى مر�سى �لذهان, وذلك حتى بعد 
�لأخرى.  �ملوؤ�رش�ت  �أنت�سار  ن�سب  �جلن�سية يف  �لأختالفات  �لتعديل بح�سب 
�سيد�ت مر�سى  لأنت�سار عو�مل �خلطر بني  �لعالية  �لن�سبة  �لأمر  يوؤكد هذ� 

�لذهان.
يرتبط ِكال من �لكلوز�بني و�لأونزلبني بزيادة يف عو�مل خطر �لإ�سابة 
بالنوع �لثاين من �ل�سكري )4,33( �إل �أن ظهور هذ� �لنوع من �ل�سكري قد 
�لوقت  ُتو�سف على مد�ر  �لتي  للذهان  �لعقاقري �مل�سادة  ا على  �أي�سً يوؤّثر 
)34, 35(. ويف �ل�ستطالع �مل�ستعر�ش �لو�سفي خا�ستنا, يرتبط �لتد�وي 
من  �لأطباء  بع�ش  طلب  قد  يكون  قد  منخف�سة.  خطر  بن�سبة  بالكلوز�بني 
مر�ساهم �لذين يعانو� من �ل�سكري �أو من بد�يات ظهوره �أن يقلعو� عن �أخذ 
�لكلوز�بني, وذلك لأنهم على وعي باأن هذه �لعقاقري ترتبط بال�سكري, وقد 
�أنت�رشت �لأخبار حول هذ� �خلطر. ُي�ستخدم �لكلوز�بني يف �أ�سرت�ليا فقط مع 
هوؤلء �لذين ُيعتقد �أنهم يقاومون �لعالج, ول ُيحتمل �أن يطلب �لأطباء من 
�لأمر غري حُمّبذ  �لكلوز�بني, وذلك لأن هذ�  �أن يقلعو� عن  �ل�سكري  مر�سى 
)36(. ل يرتبط �لتد�وي بالكلوز�بني و�لأولنز�بني بالإ�سابة بالنوع �لثاين 

من د�ء �ل�سكري, وذلك بعد �لتعديل بح�سب �ملوؤ�رش�ت �لأخرى.
لقد ظهر �أن �لعالج بالعقاقري �مل�سادة للذهان يرتبط بزيادة يف �لوزن 
وتغيري�ت معاك�سة يف ن�سب �لدهون بالدم, وذلك يف �لدر��سات �لتجريبية 
 )38( �لعقاقري  لهذه  ��ستخد�م  �أول  بعد  قليال  �لتغيري�ت  هذه  وتبد�أ   ,)37(
وت�ستمر مع مرور �لوقت )39(, وبالتايل فاأن �لبع�ش من عو�مل �خلطر �لتي 
ترتبط بزيادة يف الوزن والتداوي �ضد فرط كولي�ضرتول الدم, �ضُتنت�ضب اإلى 
من  نتمكن  مل  �لذي  �لأمر  وهو  �ملا�سي,  يف  للذهان  م�سادة  عقاقري  �أخذ 
�أخرى )مثل منط �حلياة و�لعو�مل  �أ�سباب  �إلى  �سياغته, وقد يعود �لبع�ش 
�أول  على  تقوم  �لتي  �ملطّولة  �مل�ستقبلية  �لدر��سات  فقط  تتمكن  �لور�ثية(. 
تعاطي للعقاقري �مل�سادة للذهان, من �إذ�بة هذه �لتاأثري�ت مع مرور �لوقت, 

�إل �أنه باإمكاننا تقدمي قائمة من �ملتغري�ت �لتي لبد من فح�سها يف مثل 
هذه �لنماذج, و�لتي قد تت�سبب يف حدوث لب�ش يف �لبع�ش من �لتقدير�ت 
الإ�ضابة  وخطر  للذهان  امل�ضادة  العقاقري  بني  الأرتباط  عن  املن�ضورة 
بالنوع �لثاين من �ل�سكري, مثل �لنوع �لذكري و�لفئة �لعمرية ومدى �سدة 
ا اأرتفاع  ال�ضمنة وفرط ن�ضبة الكولي�ضرتول يف الدم التي مت مداواتها واأي�ضً
و�خلمول  �ل�سكري  د�ء  به  مر�سي  وتاريخ  مد�و�ته  مت  �ل��ذي  �ل��دم  �سغط 
�جل�سدي و�لذهان. �إن ن�سب �لأرجحية �مُلعّدلة �إح�سائًيا قد ل تن�سف تعّقد 
�لعالقات �ملتد�خلة �ملطّولة بني هذه �لعو�مل. هناك �حتياج �إلى �ملزيد من 
�لعمل حلل �أحتمالية خطر �لإ�سابة بالنوع �لثاين من �ل�سكري لدى مر�سى 

ا لتعريف �أكرث �لأهد�ف �لتي ت�سلح كتدخل. �لذهان, و�أي�سً
مت  �لتي  �حل��الت  �ل�سكري  من  �لثاين  للنوع  ت�سخي�ساتنا  ت�سمل  مل 
ن�سب  ت�سّغر  فهي  وبالتايل  �جللوكوز,  حتمل  �أختبار  �أ�س�ش  على  تعريفها 
�حلالت  هذه  تعريف  �إن  �ل�سكري.  من  �لثاين  للنوع  �حلقيقية  �لنت�سار 
�ملفقودة بالأمر �لهام يف �ل�ستطالعات �مل�ستقبلية, وذلك لأنها �أمام خطر 
�أكرب لأنت�سار حالت �ملوت �ملبكر بني �لعامة من �لنا�ش )40(, بالإ�سافة 
�إلى ذلك,  مل يقم �ل�ستطالع خا�ستنا بت�سجيل بع�ش �لأمور مثل �لوزن عند 
�أثناء �حلمل, وبالتايل فلم  �لأم بال�سكر  و�إ�سابة  �مليالد و�ل�سكري �حلملي 
نتمكن من تقدير تاأثري �لبيئة د�خل �لرحم �أو �ل�سكري يف فرتة �حلمل �لذي 
يثل خطًر�. �إن خطر �لإ�سابة بالنوع �لثاين من �ل�سكري �ملرتبط باأنخفا�ش 
�لوزن عند �لولدة بالأمر �لأكرث �أنت�ساًر� لدى هوؤلء �لعامة من �لنا�ش �لذين 
�ملبكرة,  �لبلوغ  ف��رت�ت  يف  �ل��وزن  يف  ومفرطة  �رشيعة  زي��ادة  يختربون 
وترتبط هذه �لزيادة يف �لوزن ببد�ية مبكرة للنوع �لثاين من �ل�سكري )14(. 
غالًبا ما ير مر�سى �لذهان بزيادة مفرطة و�رشيعة يف �لوزن, وذلك يف 
فرتات البلوغ املبكرة, وهذا بالأرتباط مع بداية الذهان وتعاطي العقاقري 
�ملفرطة  و�لزيادة  �مليالد  عند  �ل��وزن  بني  �لعالقة  �إن  للذهان.  �مل�سادة 
و�ل�رشيعة يف �لوزن يف مرحلة �لبلوغ و�لنتيجة �ملتمثلة يف خطر �لظهور 
�لذين قد تد�وو� من  �لأفر�د  �ل�سكري لدى  �لثاين من  �لنوع  لبد�يات  �ملبكر 

�لذهان, بالأمر �لغري معروف, �إل �أنه يحث على �لدر��سة.
�لتاأثري  حتديد  على  للذهان  �مل�سادة  بالعقاقري  �ل��ت��د�وي  يعمل  ل 
�ملرتبطة  �لتاأثري�ت  �أو  للذهان  �مل�سادة  �لعقاقري  لأ�ستخد�م  �لرت�كمي 
ال�ضائع  الدوائي بالأمر  اإن الإفراط  باجلرعات الرتاكمية على مدار احلياة. 
ويحدث عرب �لعديد من فئات �لعقاقري �ملختلفة, وبالتايل فقد تعمل �خللفية 
�إرباك للتاأثري�ت �لتي تبدو و�أنها ب�سبب  �لعالجية على �لت�سبب يف حدوث 
جمموعة  تعريف  �إن  موؤخًر�.  و�سفها  مت  �لتي  للذهان  �مل�سادة  �لعقاقري 
بالأمر  للذهان,  �مل�سادة  �لعقاقري  بني  مقارنة  لعمل  منا�سبة  مرجعية 
�لهالوبرييدول1  باأ�ستخد�م  �ل�سابقة  �لدر��سات  بع�ش  قامت  لقد  �ل�سعب. 
)41(, �إل �أن �لقليل من �مل�ساركني يف �ل�ستطالع خا�ستنا قامو� بالتد�وي 
بهذه �لعقاقري, وبالتايل فقد ر�سحنا لعمل مقارنة بني هوؤلء من يتعاطون 
�أن  �إل  �أي منهما,  �لذين ل يتعاطون  �لأولنز�بني مع هوؤلء  �أو  �لكلوز�بني 

�أ�ستخد�م جمموعة مرجعية خمتلفة قد يوؤدي �إلى �كت�سافات خمتلفة.
يف �لنهاية, �إن عو�مل خطر �لإ�سابة بالنوع �لثاين من �ل�سكري �مُلثبتة 
بقوة  وترتبط  �لذهان  مر�سى  بني  �ل�سائع  بالأمر  �لنا�ش  من  �لعامة  لدى 
�لكثري  �لدر��سة  هذه  تقدم  �لأف��ر�د.  هوؤلء  لدى  �ل�سكري  من  �لثاين  بالنوع 
من �لدلئل �ملرتبطة بالعينة و�لتي تقول باأن هذه �لعو�مل قد حُتدث لب�ًسا 
للذهان  �مل�سادة  بالعقاقري  بالتد�وي  ترتبط  �لتي  �مُلقدّرة  �خلطر  لعو�مل 
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�أننا  �إل   ,)42  ,17  ,16( �آخ��رون  به  حذر  قد  كما  وهذ�  �لوقت,  مد�ر  على 
ت�سخي�سها  مت  عينة  يف  �مل�ستعر�ش  �لإلتبا�ش  من  جًد�  �لقليل  لحظنا  قد 
بالذهان ملدة ت�سل �إلى 15 عاًما على �لأقل. ومن �ملحتمل �أن تكون مناذج 
الأرتباط على مدار مدة مر�ض الذهان ملوؤ�رشات النوع الثاين من ال�ضكري, 
للذهان, بالأمر �ملعّقد, وبالتايل  �لعقاقري �مل�سادة  تاأثري�ت  ت�سمل  و�لتي 

فالبد �أن ُيف�رّش �لنموذج �مل�ستعر�ش �مُلقّدم هنا بحذر �سديد.
من �مل�سمون �أنه �سيكون هناك تركيًز� قوًيا على �أمر �أنخفا�ش �لوزن, 
وذلك بهدف �إنقا�ش نتائج �لذهان �ملعادية على �ل�سحة �جل�سدية, �إل �أنه 
لبد من تو�سيع �أ�سرت�تيجيات �لوقاية �لفعالة لالإ�سابة بالنوع �لثاين من 
�ل�سكري حتى ت�ستهدف هوؤلء �لذين تظهر عليهم �أعر��ش خلل �سحميات �لدم 
و�أرتفاع �سغط �لدم )43( ووجود تاريخ مر�سي به د�ء �سكري �أيجابي )31, 
لتقليل  �لتدخالت فاعلية  �أكرث  �لدم من  �لعمل على خف�ش �سغط  �إن   .)44
حاملي  هوؤلء  بني  وفاة  حالت  حدوث  ا  و�أي�سً �لقلب  باأمر��ش  �لإ�سابة 
�لنوع �لثاين من د�ء �ل�سكري بني �لعامة من �لنا�ش )45(, لكن لي�ش لدينا 

يف �لوقت �حلايل قو�عد دليل مت�ساوية لإر�سادنا ل�سالح مر�سى �لذهان. 
وذلك  �حلياة,  منط  يف  مثابرة  تغيري�ت  �لأمر  يتطلب  �أن  �مُلحتمل  من 
لتح�سني �لنتائج �ل�سحية �ملعادية �لتي ترتبط بالنوع �لثاين من د�ء �ل�سكري, 
فتدخالت �ملقايي�ش �ل�سغرية ملدة ق�سرية من �لزمن لن تفي بالغر�ش. �إن 
هذ� �لأمر مبثابة حتدي حقيقي �أمام �ملمار�سات �حلالية يف �لطب �لنف�سي 
�أن  �إل  �حلياة,  مدى  ي�ستمر  �لذي  بالأمر  �لعقاقري  تكون  فقد  �لإكلينيكي؛ 
ا ق�سرية  �لتدخالت �لتي تخ�ش منط �حلياة لي�ست بالأمر �ل�سديد وهي �أي�سً
للتدخالت �خلا�سة بنمط �حلياة ترحيًبا  �ل�سغرية  �لتاأثري�ت  �لأجل, وجتد 
كبرًي� يت�سم باحلما�سة )29(, �إل �أن �سخامة �لتغيري�ت �ملطلوبة يف حقيقة 
�لذهان بالأمر  �لعامة �خلا�سة مبر�سى  �ل�سحة  �لأمر لإحد�ث حت�سني يف 

�لذي يحمل �لكثري من �لتناق�ش.

�سكر خا�ض

عمل  �إط��ار  يف  جتميعها  مت  �لتي  �لبيانات  على  �ملن�سور  هذ�  يقوم 
للذهان  �ل�سديدة  �لتاأثري�ت  على  قام  �لذي  �لأ�سرت�يل  �لوطني  �ل�ستطالع 
لعام 2010, وكان �أع�ساء �ملجموعة �لدر��سية هم مورجان )مدير �مل�رشوع 
)�ملنظم  وو�تريو�ش  �لعلميني(  �مل�ست�سارين  )رئي�ش  وجابلين�سكي  �لوطني( 
�لعام للم�رشوع �لوطني( وبو�ش وكار وكا�سل وكوهني وجاليتلي وهاريف 
و�ستاين.  و�ساو  ونيل  جريث  وماك  جوري  وماك  وماخينون  وهوكينج 
وقد مت متويل هذه �لدر��سة من جانب ق�سم �ل�سحة و�ل�سيخوخة �حلكومي 
�لأ�سرت�يل, ويتقدم �لٌكتاب بجزيل �ل�سكر �إلى �ملئات من �لأطباء �لنف�سيني 
من  �لعديد  �إل��ى  ا  و�أي�سً �ل�ستطالع  هذ�  وعمل  �إع��د�د  يف  �ساركو�  �لذين 
�لأ�سرت�ليني �لذين يعانو� من ��سطر�بات ذهانية �لذين قدمو� من �أوقاتهم, 

وهم �لذين ت�سّكل ردودهم �أ�سا�ش هذ� �ملن�سور.

املراجع:

1. Rouillon F, Sorbara F. Schizophrenia and diabetes: 
epidemiological data. Eur Psychiatry 2005;20(Suppl. 
4):S345-8.

2. Kohen D. Diabetes mellitus and schizophrenia: historical 

perspective. Br J Psychiatry 2004;184(Suppl. 47):S64-6.
3. Cohen D, De Hert M. Endogenic and iatrogenic diabetes 

mellitus in drug-na€ıve schizophrenia: the role of 
olanzapine and its place in the psychopharmacological 
treatment algorithm. Neuropsychopharmacology 
2011;36:2368-9.

4. Nielsen J, Skadhede S, Correll CU. Antipsychotics 
associated with the development of type 2 diabetes 
in antipsychotic-na€ıve schizophrenia patients. 
Neuropsychopharmacology 2010;35:1997- 2004.

5. Meltzer HY. Treatment-resistant schizophrenia – the role 
of clozapine. Curr Med Res Opin 1997;14:1-20.

6. Hollingworth SA, Siskind DJ, Nissen LM et al. Patterns 
of antipsychotic medication use in Australia 2002–2007. 
Aust N Z J Psychiatry 2010;44:372-7.

7. Bobo WV, Cooper WO, Stein CM et al. Antipsychotics 
and the risk of type 2 diabetes mellitus in children and 
youth. JAMA Psychiatry 2013;70:1067-75.

8. Baker RA, Pikalov A, Tran QV et al. Atypical antipsychotic 
drugs and diabetes mellitus in the US Food and Drug 
Administration Adverse Event database: a systematic 
Bayesian signal detection analysis. Psychopharmacol 
Bull 2009;42:11-31.

9. DuMouchel W, Fram D, Yang X et al. Antipsychotics, 
glycemic disorders, and life-threatening diabetic events: 
a Bayesian datamining analysis of the FDA adverse event 
reporting system (1968–2004). Ann Clin Psychiatry 
2008;20:21-31.

10. Smith M, Hopkins D, Peveler RC et al. First- v. second-
generation antipsychotics and risk for diabetes in 
schizophrenia: systematic review and meta-analysis. Br 
J Psychiatry 2008;192:406-11.

11. Eapen V, Shiers D, Curtis J. Bridging the gap from 
evidence to policy and practice: reducing the progression 
to metabolic syndrome for children and adolescents 
on antipsychotic medication. Aust N Z J Psychiatry 
2013;47:435-42.

12. Bonfioli E, Berti L, Goss C et al. Health promotion lifestyle 
interventions for weight management in psychosis: a 
systematic review and meta-analysis of randomised 
controlled trials. BMC Psychiatry 2012;12:78.

13. Fiedorowicz JG, Miller DD, Bishop JR et al. Systematic 
review and meta-analysis of pharmacological 
interventions for weight gain from antipsychotics and 
mood stabilizers. Curr Psychiatry Rev 2012;8:25-36.

14. Chen L, Magliano DJ, Zimmet PZ. The worldwide 
epidemiology of type 2 diabetes mellitus – present and 
future perspectives. Nat Rev Endocrinol 2011;8:228-36.

15. Manzella D. Top 7 risk factors for type 2 diabetes. http://
diabetes. about.com.

16. Bushe C, Leonard B. Association between atypical 
antipsychotic agents and type 2 diabetes: review of 
prospective clinical data. Br J Psychiatry 2004;184(Suppl. 
47):S87-93.

17. Haddad PM. Antipsychotics and diabetes: review of 
non-prospective data. Br J Psychiatry 2004;184(Suppl. 
47):S80-6.



املجلة العاملية للطب النفسي   81

18. Morgan VA, Waterreus A, Jablensky A et al. People living 
with psychotic illness in 2010: the second Australian 
national survey of psychosis. Aust N Z J Psychiatry 
2012;46:735-52.

19. Castle DJ, Jablensky A, McGrath JJ et al. The Diagnostic 
Interview for Psychoses (DIP): development, reliability 
and applications. Psychol Med 2006;36:69-80.

20. American Diabetes Association. Diagnosis and 
classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 
2008;31(Suppl. 1):S55-60.

21. Craig CL, Marshall AL, Sj€ostr€om M et al. International 
Physical Activity Questionnaire: 12-country reliability 
and validity. Med Sci Sports Exerc 2003;35:1381-95.

22. StataCorp. Stata Statistical Software: Release 12. College 
Station: StataCorp LP, 2011.

23. IBM Corp. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 
21.0. Armonk: IBMCorp, 2012.

24. International Diabetes Institute. The Australian Diabetes, 
Obesity and Lifestyle Study (AusDiab) Report 2000. 
www.bakeridi.edu.au.

25. Diabetes Australia. Best practice guidelines for health 
professionals. www.diabetesaustralia.com.au.

26. International Physical Health in Youth Stream. Healthy 
Active Lives (HeAL) consensus statement. www.iphys.
org.au.

27. Osborn DP, Levy G, Nazareth I et al. Relative risk of 
cardiovascular and cancer mortality in people with 
severe mental illness from the United Kingdom’s General 
Practice Research Database. Arch Gen Psychiatry 
2007;64:242-9.

28. Naci H, Brugts J, Ades T. Comparative tolerability and 
harms of individual statins: a study-level network meta-
analysis of 246 955 participants from 135 randomized, 
controlled trials. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 
2013;6:390-9.

29. Daumit GL, Dickerson FB, Wang NY et al. A behavioral 
weightloss intervention in persons with serious mental 
illness. N Engl J Med 2013;368:1594-602.

30. Mokdad AH, Ford ES, Bowman BA et al. Prevalence of 
obesity, diabetes, and obesity-related health risk factors, 
2001. JAMA 2003;289:76-9.

31. Galletly CA, Foley DL, Waterreus A et al. Cardiometabolic 
risk factors in people with psychotic disorders: the 
second Australian national survey of psychosis. Aust N 
Z J Psychiatry 2012;46: 753-61.

32. Heideman WH, Middelkoop BJ, Nierkens V et al. 
Changing the odds. What do we learn from prevention 
studies targeted at people with a positive family history 
of type 2 diabetes? Prim Care Diabetes 2011;5:215-21.

33. Yood MU, DeLorenze G, Quesenberry CP, Jr. et al. The 
incidence of diabetes in atypical antipsychotic users 

differs according to agent – results from a multisite 
epidemiologic study. Pharmacoepidemiol Drug Saf 
2009;18:791-9.

34. Correll CU. From receptor pharmacology to improved 
outcomes: individualising the selection, dosing, 
and switching of antipsychotics. Eur Psychiatry 
2010;25(Suppl. 2):S12-21.

35. Buckley PF, Correll CU. Strategies for dosing and 
switching antipsychotics for optimal clinical management. 
J Clin Psychiatry 2008;69(Suppl. 1):4-17.

36. Nielsen J, Correll CU, Manu P et al. Termination of 
clozapine treatment due to medical reasons: when is it 
warranted and how can it be avoided? J Clin Psychiatry 
2013;74:603-13.

37. Stroup TS, McEvoy JP, Ring KD et al. A randomized 
trial examining the effectiveness of switching from 
olanzapine, quetiapine, or risperidone to aripiprazole to 
reduce metabolic risk: comparison

of antipsychotics for metabolic problems (CAMP). Am J 
Psychiatry 2011;168:947-56.

38. Foley DL, Morley KI. Systematic review of early 
cardiometabolic outcomes of the first treated episode of 
psychosis. Arch Gen Psychiatry 2011;68:609-16.

39. Alvarez-Jim_enez M, Gonz_alez-Blanch C, Crespo-
Facorro B et al. Antipsychotic-induced weight gain in 
chronic and first-episode psychotic disorders: a systematic 
critical reappraisal. CNS Drugs 2008;22:547-62.

40. World Health Organization. Definition and diagnosis 
of diabetes mellitus and intermediate hyperglycaemia. 
Report of a WHO/ IDF consultation. http://whqlibdoc.
who.int.

41. Lambert BL, Cunningham FE, Miller DR et al. Diabetes 
risk associated with use of olanzapine, quetiapine, and 
risperidone in veterans health administration patients 
with schizophrenia. Am J Epidemiol 2006;164:672-81.

42. Vancampfort D, Wampers M, Mitchell AJ et al. A meta-
analysis of cardio-metabolic abnormalities in drug 
na€ıve, first-episode and multi-episode patients with 
schizophrenia versus general population controls. World 
Psychiatry 2013;12:240-50.

43. Ferrannini E, Cushman WC. Diabetes and hypertension: 
the bad companions. Lancet 2012;380:601-10.

44. Valdez R. Detecting undiagnosed type 2 diabetes: family 
history as a risk factor and screening tool. J Diabetes Sci 
Technol 2009;3: 722-6.

45. Rabi DM, Padwal R, Tobe SW et al. Risks and benefits of 
intensive blood pressure lowering in patients with type 2 
diabetes. CMAJ 2013;185:963-7.

DOI 10.1002/wps.20130



82   املجلة العاملية للطب النفسي

�لأمر��ش  من  للكثري  م�سدًر�  �لنتحارية  و�ل�سلوكيات  �لأفكار  متثل 
وحالت �لوفيات حول �لعامل )1, 2(؛ فهناك تقدير يقول باأنه ُيفقد ما يزيد 
عن مليون حياة �سنوًيا من جر�ء �لنتحار )3(, وهناك عدد �أكرب من ذلك 
�أفكار  �أغلب  �أن  �أفكار �نتحار. وبالرغم من  من �لأفر�د �لذي ُيدلون بوجود 
�لنتحار عابرة ول تتطلب رعاية �إكلينيكية قريبة )4(, �إل �أنه ت�سبح هذه 
الأفكار لدى بع�ض الأفراد �ضديدة وتت�ضبب يف اأمرا�ض طويلة المد و�ضغوط 
�أن حتديد  �إل   ,)5( �لنتحار  نف�سية وزيادة كبرية يف خطر جناح عمليات 
�لفر�د �لذين ُيحتمل �أن ت�سبح �أفكارهم �لنتحارية قوية ومثابرة, مبثابة 
�لكلينيكية  �ملثابرة  �إن  �لإكلينيكي.  �لنف�سي  �لطب  معّقد يف جمال  حتدي 
لالأمر��ش �لنف�سية – و�لتي �برزها �لكتئاب – مبثابة عالمة خطر معروفة 
لقوة �لأفكار �لنتحارية )4, 6(, ومبعرفة �أن �سدة �لعر��ش مبثابة مقيا�ش 
حتديد  يخ�ش  فيما  وذلك  حمدودة,  �إكلينيكية  فائدة  لها  �أن  جند  م�ستمر, 

بع�ش �لأفر�د بكونهم »�أمام خطر �أعلى«.
عالمة  باعتبارها  �لكتابات  يف  �لذهانية  �خلرب�ت  حديًثا  ظهرت  لقد 
�لذهان  �عر��ش  وباملقابل مع   ,)10 -7( �لنتحار  هامة وحُمتملة خلطر 
�حلقيقية, �إن �خلرب�ت �لذهانية �سعيفة يف طبيعتها, �أي �أنها جمرد خرب�ت 
باأنه  �لفرد  ُيقر  قد  مثال  للو�قع,  �سليمة  �ختبار�ت  مع  و�ساللت  هالو�ش 
ي�سمع �أ�سو�ًتا تتحدث يف ظل غياب حمّفز خارجي, وهذ� عك�ش ما يحدث 
يف حالت �لذهان �ل�رشيح, حيث غالًبا ما يعتقد �لفرد باأن �ل�سوت هو من 
�أنتاج عقله. �إن �خلرب�ت �لذهانية �أكرث �نت�سار� بني �لعامة من حالت �لذهان 
�ل�رشيحة, وب�سفة خا�سة بني �ل�سباب. لقد �أكت�سف حتليل تلوي قام على 
كل �لدر��سات �لجتماعية �أن 17% من �لأطفال و7,5% من �ملر�هقني من 
�لعامة ُيدلون بوجود خرب�ت ذهانية )11(, وقد �أو�سح حتليل تلوي قام على 
�لدر��سات �ملطّولة �أن 7,4% من �لأفر�د �لذين ُيدلون بوجود خرب�ت ذهانية 
يظهر عليهم فيما بعد �أمر��ش ذهانية )12(, �إل �أن �خلرب�ت �لذهانية ترتبط 
بنطاق و��سع من �ل�سطر�بات �لنف�سية, وهي لي�ست مق�سورة على �لذهان 
)13- 18(. لقد �أكت�سف بحث قام حديًثا �أن غالبية �لأفر�د �لذين يعانو� من 

�لغري ذهانية  �لأول  �ملحور  ��سطر�بات  �لأقل  لديهم على  خرب�ت ذهانية, 
)17(, وت�سمل هذه ��سطر�بات �لكتئاب و��سطر�بات �لقلق و�ل�سطر�بات 

�ل�سلوكية.
�خلرب�ت  بني  قوي  ر�ب��ط  وج��ود  حديث  م�ستعر�ش  بحث  �أو�سح  لقد 
��ستطالعات مطولة  �أو�سحت  قد  بينما   ,)19 ,10 ,7( و�لنتحار  �لذهانية 
ظهور ن�سبة عالية من خطر حماولت �لنتحار يف عينات من �لعامة �لذين 
كانت  �إذ�  ما  در��سة  يف  رغبنا  لقد   .)20  ,9( ذهان  خرب�ت  بوجود  �أدل��و� 
خرب�ت �لذهان متثل عالمة خطر ت�سري �إلى دو�م �أفكار �لنتحار, وذلك يف 
در��سة مطولة قامت على مر�هقني �سويديني يتم تتبعهم حتى �أو�ئل فرتة 
�لبلوغ, وهذ� بالأمر �لذي مل يتم خماطبته يف �لكتابات حتى يومنا هذ�. لقد 
قمنا ب�سفة خا�سة بتقييم ما �إذ� كان ُيحتمل �أن �ل�سباب �لذين يعانو� من 
�أفكار  ا بوجود  �أي�سً ُيقرون  �لذهان,  بتز�من خرب�ت  �نتحار ويقرون  �أفكار 
�نتحار يف فرت�ت �ملتابعة, هذ� باملقارنة مع �ل�سباب �لذين يقرون بوجود 
�أفكار �نتحار وغياب خرب�ت ذهانية, حيث �أنه باإمكان هذ� �لأمر �أن يقّدم 
عالمة خطر �إكلينيكية قوية لتعريف �لأفر�د �لذين هم �أمام خطر �أن تقوى 

�لأفكار �لنتحارية.  

الو�سائل

لقد قامت هذه �لدر��سة على معلومات ماأخوذة من در��ستني لتو�أمتني 

تكونت �لعينة �مل�ستهدفة من 2,960 تو�ئم ُولدو� يف �ل�سويد فيما بني مايو 
ويقيمو�  �حلياة  قيد  على  وهم   1986 عام  من  ودي�سمرب   1985 عام  من 
�إر�سالهم  طريق  عن  مر�ت  ثالثة  تقييمهم  مت  لقد   .1994 عام  �ل�سويد  يف 
و20,   19 عمر  عند  ثم  و17  و16  و14   13 عمر  عند  وذلك  ��ستطالعات, 
وكانت معدلت �لإجابة يف خمتلف �ملوجات كالتايل: عند عمر 13 و14, 
و�لأبناء= 2,263 )78%(, وعند عمر 16 وحتى  �لآباء= 1,063 )%73(, 
 19 عمر  وعند   ,)%82(  2,369 و�لأبناء=   )%74(  1,067 �لآب��اء=   ,17
وحتى 20, �لآباء= 1,158 )78%(, �لأبناء= 1,705 )58%(. ومل يختلف 
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Psychotic experiences are far more prevalent in the population than psychotic disorders and are associated with a wide range of depressive,
anxiety and behavioral disorders, as well as increased risk for psychotic disorder. Recently, psychotic experiences have been highlighted as a
potentially valuable clinical marker of risk for suicidal behavior. There have been few studies to date, however, to assess psychotic experi-
ences as a predictor of suicidality over time. We wished to assess whether young persons with suicidal ideation at baseline assessment who
reported psychotic experiences were at higher risk for persistence of suicidal ideation at follow-up than young persons who also reported sui-
cidal ideation at baseline but who did not report co-occurring psychotic experiences. A total of 2,263 adolescents were assessed at age 13 to
14 years for psychotic experiences, suicidal ideation and internalizing and externalizing psychopathology. Participants were re-assessed at
ages 16 to 17 years and 19 to 20 years. Among 13- to 14-year olds with suicidal ideation, co-occurring psychotic experiences did not predict
an increased odds of persistence of suicidal ideation to age 16 to 17 years (OR50.94, 95% CI: 0.19-4.78). Among 16- to 17-year olds with
suicidal ideation, however, co-occurring psychotic experiences predicted a 6-fold increased odds of persistence of suicidal ideation to age 19
to 20 years (OR55.53, 95% CI: 1.33-23.00). Psychotic experiences are an important but under-recognized marker of risk for persistence of
suicidal ideation, in particular from mid-adolescence. An increased emphasis on the clinical assessment of psychotic experiences in mental
health services should be a priority.

Key words: Psychotic experiences, suicidal ideation, adolescence, cohort study

(World Psychiatry 2014;13:184–188)

Suicidal thoughts and behavior represent major sources of
morbidity and mortality worldwide (1,2). There are an esti-
mated one million lives lost by suicide each year (3) and a
much larger number of individuals who report suicidal idea-
tion. Although most suicidal ideation is transient and does
not require close clinical attention (4), for some individuals,
suicidal ideation becomes persistent, causing long-termmor-
bidity, mental distress and ultimately increasing the risk of
attempted and completed suicide (5). Identification of indi-
viduals whose suicidal ideation is likely to become persistent,
however, is a complex challenge in clinical psychiatry. Clini-
cal severity of psychopathology, most notably depression, is
a known risk marker for persistence of suicidal ideation (4,6)
but, given that symptomatic severity is a continuousmeasure,
it has limited clinical utility in terms of identifying specific
individuals as being at “high risk”.

Recently, psychotic experiences have emerged in the lit-
erature as potentially important markers of risk for suicidal-
ity (7-10). As opposed to true psychotic symptoms, psychot-
ic experiences aremainly attenuated in nature; that is, hallu-
cinatory and delusional experiences with intact reality
testing. For example, a person may report hearing a voice
speaking in the absence of an external stimulus but, unlike
in frank psychosis, the individual will usually accept that the
voice is, in fact, a product of his/her own mind. Psychotic
experiences are far more common in the population than
frank psychosis, especially in young people. A meta-analysis
of all community studies found that 17% of children and
7.5% of adolescents in the general population report psy-
chotic experiences (11). A meta-analysis of longitudinal
studies demonstrated that 7.4% of individuals who report

psychotic experiences go on to develop a psychotic illness
(12). However, psychotic experiences are associated with a
wide variety of mental disorders, not limited to psychosis
(13-18). In fact, recent research has found that the majority
of community-based individuals with psychotic experiences
have at least one non-psychotic Axis I disorder (17), includ-
ing depressive, anxiety and behavioral disorders.

Recent cross-sectional research has demonstrated a strong
association between psychotic experiences and suicidality
(7,10,19) and two longitudinal reports have demonstrated
high risk of suicide attempts in population samples who
report psychotic experiences (9,20).Wewished to investigate
whether psychotic experiences would act as a risk marker for
the persistence of suicidal ideation in a longitudinal study of
Swedish adolescents followed to early adulthood, something
that has not been addressed in the literature to date. Specifi-
cally, we assessed whether young people with suicidal idea-
tion who reported co-occurring psychotic experiences were
more likely to also report suicidal ideation at follow-up com-
pared to young people who reported suicidal ideation but did
not report psychotic experiences, since this could provide a
valuable clinical risk marker to identify individuals at high
risk of persistence of suicidal ideation.

METHODS

The study was based on data from the Swedish Twin
Study of Child and Adolescent Development (TCHAD)
(21). The target sample consisted of all 2,960 twins born in
Sweden between May 1985 and December 1986 who were
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ا  اأي�صً تنت�رش اخلربات الذهانية اأكرث من اال�صطرابات الذهانية بني العامة وهي ترتبط بنطاق وا�صع من ا�صطرابات االكتئاب والقلق واال�صطرابات ال�صلوكية وكذلك 
زيادة يف اأنت�صار عوامل خطر االإ�صابة با�صطرابات الذهان. لقد مت حديًثا التاأكيد على اخلربات الذهانية باعتبارها موؤ�رش اإكلينيكي قوي خلطر ال�صلوكيات االنتحارية, 
اإال اأن هناك القليل من الدرا�صات حتى يومنا هذا التي تقّيم اخلربات الذهانية باعتبارها موؤ�رش لالنتحار مع مرور الوقت. لقد رغبنا يف تقييم ما اإذا كان ال�صباب الذين 
يرون باأفكار انتحار عند التقييم االأ�صا�صي وُيدلون بوجود خربات ذهانية اأمام خطر اأعلى لدوام االأفكار االنتحارية يف فرتات املتابعة اأكرث من ال�صباب الذين ُيدلون 
ا بوجود اأفكار انتحار اإال اأنهم ال ُيدلون بتزامن خربات ذهانية. لقد مت تقييم 2,263 مراهًقا عند عمر الثالثة ع�رشة وحتى الرابعة ع�رشة لفح�ض اخلربات الذهانية  اأي�صً
ا عند عمر  واالأفكار االنتحارية واالأمرا�ض النف�صية الباطنية واجل�صدية, ثم مت بعد ذلك اإعادة تقييم هوؤالء امل�صاركني عند عمر ال�صاد�صة ع�رشة اإلى ال�صابعة ع�رشة واأي�صً
التا�صعة ع�رشة والع�رشين. مل ُت�رش اخلربات الذهانية املتزامنة فيما بني امل�صاركني من عمر الثالثة ع�رشة والرابعة ع�رشة الذين يعانوا من افكار انتحار, مل ُت�صري اإلى 

كلمات مفتاحية: خربات ذهان, اأفكار انتحارية, فرتة املراهقة, درا�صة ا�صتباقية

)عامل الطب النف�صي 2014؛188-184:13(

(. ومن بني هوؤالء البالغني �صن  OR= 0,94, 95%CI: 0,19- 4,78 حدوث زيادة �صاذة يف دوام االأفكار االنتحارية حتى عمر ال�صاد�صة ع�رشة اإلى ال�صابعة ع�رشة )
ال�صاد�صة ع�رشة اإلى ال�صابعة ع�رشة ويعانوا من اأفكار انتحار, كان تزامن اخلربات الذهانية ُي�صري اإلى زيادة �صتة اأ�صعاف يف ن�صبة دوام اأفكار االنتحار حتى عمر التا�صعة 
(. اإن اخلربات الذهانية مبثابة موؤ�رش هام - اإال اأنه غري ُمعرتف بها – لعالمات خطر دوام اأفكار االنتحار,  OR= 5,53, 95%CI: 1,33- 23,00 ع�رشة والع�رشين )

وب�صفة خا�صة يف فرتة منت�صف املراهقة, وبالتايل فالبد اأن يكون االهتمام بالتقييمات االكلينيكية للخربات الذهانية يف خدمات ال�صحة النف�صية, اأولوية.

(, وقد  TCHAD(  )21 �سويديتني قامتا على تطور �ملر�هقة و�لطفولة )
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و17   16 عمر  يف  �ملتابعة  عند  �لذهانية  �لعر��ش  بح�سب  �ل�ستنز�ف 
 

�لإق��ر�ر  بح�سب  زمنية  فرتة  كل  يف  �لنتحار  �أفكار  تقييم  يتم  كان 
عندما   )YSR, 22( �ل�سباب  �سن  يف  �لذ�تية  �لتقارير  يف  �لتالية  بالبنود 
ا يف �لتقارير �لذ�تية  ا 16 و17, و�أي�سً كان يبلغ �مل�ساركني 13 و14 و�أي�سً
�مل�ساركني 19 و20 عاًما, 
وهذه �لبنود هي »�إين �أفكر يف قتل نف�سي«, لكن مل يكن هناك معلومات عن 
ا تقييم �عر��ش �لمر��ش �لنف�سية با�ستخد�م  �أي�سً حماولت �لنتحار, ومت 
�لكتئابي  �ملز�ج  )مثل  �لباطنية  �لنف�سية  �لأمر��ش  �أما   ,YSR/ASR
�ملقيا�ش  با�ستخد�م  ذ�تًيا  �لتقّييم  فكان  �لن�سحاب(  و�سلوكيات  و�لقلق 
�مل�ساركني 13 و14 وحتى 16 و17  يبلغ  YSR عندما كان  لل�  �لد�خلي 
عاًما, وكان ُي�ستخدم �ل� ASR عندما كان يبلغ �مل�ساركني 19 و20 عاًما. 
الن�ضاط  وفرط  الرتكيز  م�ضكالت  )مثل  اجل�ضدية  النف�ضية  الأمرا�ض  وكانت 
وذلك  �لآب��اء,  جانب  من  ُتقّيم  فكانت  للمجتمع(  �ملعادية  و�ل�سلوكيات 
 )22  ,CBCL( �لطفل  �سلوكيات  لقائمة  �خلارجي  �ملقيا�ش  با�ستخد�م 
عندما كان يبلغ �مل�ساركون 13 و14 وحتى 16 و17 عاًما, وكان ُي�ستخدم 
�مل�ساركون  يبلغ  كان  عندما   )ABCL, 23( �لبالغني  �سلوكيات  قائمة 
مبثابة   ABCL و�ل���   CBCL و�ل���   YSR �ل�  �إن  عاًما.   20 وحتى   19
�مل�سكالت  �سدة  تقييم  �إل��ى  تهدف  و�لأبناء  لالآباء  معيارية  ��ستبيانات 
�ل�ستة  مد�ر  على  ظهرت  و�لتي  �لأبناء  لدى  وترددها  و�لعاطفية  �ل�سلوكية 
�أ�سهر �ل�سابقة. لقد مت در��سة خ�سائ�ش �لقيا�سات �لنف�سية لهذه �ملقايي�ش 
ا  يف عينات �إكلينيكية و�أخرى جمتمعية, وهي م�سدر موثوقية كبري و�أي�سً
�سالحية متقاربة ومميزة )22,23(. لقد مت ت�سجيل كل �لبنود على مقيا�ش 
مكّون من ثالثة نقاط )ال�ضفر= غري �ضحيح, 1= �سحيح بع�ش �لأوقات, 
2= غالًبا ما يكون �سحيح(. يقوم �ل� YSR على �لتقييم �لذ�تي, وهو يتكون 
 ABCL �ويتكون ِكال من �ل .CBCL �من ذ�ت �لبنود �لتي يتكون منها �ل
و�ل� ASR من بنود مطابقة ومنا�سبة من �لناحية �لتطورية وُت�ستخدم يف 
ِكال من �ل� CBCl و�ل� YSR. كان ُيح�سب �ملجموع �لكلي يف كل مرحلة 
زمنية للم�سكالت �لباطنية وتلك �جل�سدية, وكان يتم مر�قبتها يف حتاليلنا 

�لتي تقوم على �لعالقة بني �أفكار �لنتحار وخرب�ت �لذهان. 
كان يتم تقييم خرب�ت �لذهان يف كل مرحلة زمنية با�ستخد�م �لبنود 
لقد  �سو�ي«.  ي�سمعها  ل  �أ�سو�ًتا  �أ�سمع  »�إين   :YSR/ٍِِASR �ل�  من  �لتالية 
�أو�سحنا م�سبًقا �أنه لدى هذ� �لبند قيمة تنبوؤيه �إيجابية و�سلبية عن خرب�ت 
��ستطالع  يف  �أم��ا   .)24( �إكلينيكية  ب�سورة  �إثباتها  ُيكن  �لتي  �لذهان 
�ل�سباب  �إلى  فقط  لي�ش  �لبند  هذ�  �أ�سار  فقد  �ملر�هقني,  على  قام  جمتمعي 
�لذين يعانو� من هالو�ش �سمعية )باملقارنة مع �ملقابالت �لكلينيكية �لتي 
�أكدت �لهالو�ش �ل�سمعية, وكانت قيمة �لتنبوؤ �لإيجابي 71% وقيمة �لتنبوؤ 
ا �خلرب�ت �لذهانية ب�سفة عامة )�لهالو�ش �ل�رشيحة  �ل�سلبي 90%( بل �أي�سً
�لإيجابي  �لتنبوؤ  قيمة  )وكانت  �ل�ساللت(  ا  و�أي�سً �ل�سعيفة  و�لهالو�ش 
100% وقيمة �لتنبوؤ �ل�سلبي 88%( )24(, وبالتايل فقد مت �ختيار هذ� �لبند 
�لعينة خا�ستنا  �إذ� كان يوجد خرب�ت ذهان يف  لتقييم ما  ب�سفة خا�سة 

ويف �ملر�حل �لزمنية �لثالثة.
يعانو�  �لذين  للم�ساركني  �خلا�سة  �ل�ستنز�ف  حالت  �ختبار  مت  لقد 
من خرب�ت ذهان, وذلك با�ستخد�م خي مربع, وقمنا بت�سجيل ن�سب �أنت�سار 
با�ستخد�م  �لنتحارية يف كل فرتة تقييم, وقمنا  �لذهان و�لفكار  خرب�ت 
�أفكار  من  يعانو�  �لذين  �لف��ر�د  كان  �إذ�  ما  لتقييم  �للوجي�ستي  �لنحد�ر 
�نتحار عند عمر 13 و14 ويقرون بوجود خرب�ت ذهانية, �أكرث �حتمال لأن 
تقوى لديهم �لأفكار �لنتحارية يف فرت�ت �ملتابعة عند عمر 16 و17 عاًما, 
ذلك  بعد  وقمنا  �جل�سدية,  وتلك  �لباطنية  �لنف�سية  �لمر��ش  لفح�ش  وذلك 

�نتحار عند عمر 16  �فكار  �لذين يعانو� من  �لتحاليل لالأفر�د  بتكر�ر هذه 
و17 ويقرون بوجود خرب�ت ذهان, هذ� باملقارنة مع هوؤلء �لذين ل ُيقرون 
بتز�من خرب�ت �لذهان. لقد مت فح�ش �لتحاليل فيما يخ�ش �جلن�ش وتعاطي 
حل�ساب  وقوية  ُمرّكبة  تقدير  و�سيلة  با�ستخد�م  قمنا  وقد  �حل�سي�ش,  خمدر 

�حتمالية تكّون جمموعات كنتيجة ��ستخد�م �لبيانات �لتو�أمية.

النتيجة 

�لفئة  من  فرًد�   116 جانب  من  �نتحار  �أفكار  بوجود  �لتقرير  مت  لقد 
�لعمرية 13- 14 عاًما )5%( ومن جانب 191 من �لفئة �لعمرية 16- 17 
ا من جانب 138 من �لفئة �لعمرية 19 �إلى 20 عاًما )%8(.  عاًما )8%( و�أي�سً
وكان لدى 35% من هوؤلء من �لفئة �لعمرية 13 �إلى 14 عاًما �لذين �أدلو� 
بوجود �أفكار �نتحار, �أفكار �نتحار قوية عند عمر 16 �إلى 17 عاًما, ولدى 
�أقرو� بوجود  و�لذين  عاًما  �إلى 17  �لعمرية 16  �لفئة  29% من هوؤلء يف 
�جلدول  )�أنظر  عاًما  و20   19 عمر  عند  قوية  �نتحار  �أفكار  �نتحار,  �أفكار 

رقم 1(.
وقد مت �لتقرير بوجود خرب�ت ذهان من جانب 162 من بني هوؤلء يف 
�لفئة �لعمرية من 13 �إلى 14 عاًما )7,35( ومن جانب 89 من بني هوؤلء 
ا من جانب 44  �لذين يف �لفئة �لعمرية من 16 �إلى 17 عاًما )3,9%( و�أي�سً
من هوؤلء �لذين يف �لفئة �لعمرية من 19 �إلى 20 عاًما )2,6%(. كان لدى 
16% من هوؤلء يف �لفئة �لعمرية من 13 �إلى 14 عاًما �لذين �أقرو� بوجود 
ا كان  خرب�ت ذهان, خرب�ت ذهان قوية عند عمر 16 �إلى 17 عاًما, و�أي�سً
�أقرو�  �لذين  �إلى 17 عاًما  �لعمرية من 16  �لفئة  لدى 19% من هوؤلء يف 

بوجود خرب�ت ذهان, خرب�ت ذهان عند عمر 19 و20 عاًما.
لقد �أ�سارت نتائج �لأمر��ش �لنف�سية �لباطنية وتلك �جل�سدية يف �لفئة 
�لعمرية من 13 �إلى 14 عاًما, �أ�سارت �إلى وجود خرب�ت ذهان عند عمر 16 

�إلى 17

�لنف�سية �لباطنية وتلك �جل�سدية يف �لفئة �لعمرية من  �إلى  عاًما �إلى 
وجود خرب�ت ذهان عند عمر  و عاًما )على �لتو�يل, 

�لفئة  يف  �حل�سي�ش  خمدر  تعاطي  ناحية  قوًيا  �جتاًها  هناك  يكن  مل  لكن 
�لعمرية من 13 �إلى 14 لُت�سري �إلى وجود خرب�ت ذهان عند عمر 16 و17 

�حل�سي�ش يف �لفئة �لعمرية بني  و عاًما, �إلى وجود خرب�ت ذهان عند 
عمر 19 و20

ا تعاطي �حل�سي�ش  بفح�ش �لمر��ش �لنف�سية �لباطنية وتلك �جل�سدية و�أي�سً
و�جلن�ش, وذلك يف �لتحاليل �لالحقة �لتي قامت على �لعالقة بني خرب�ت 
�لذهان و�لنتحار )�أنظر �أ�سفل(. ومن بني �ملر�هقني �لذين يعانو� من �أفكار 
�نتحار عند عمر 13 و14, ل ُي�سري تز�من �خلرب�ت �لذهانية �إلى وجود زيادة 
�ساذة يف قوة �أفكار �لنتحار عند عمر 16 و17 )�أنظر �جلدول رقم 2(, �إل 
و17   16 عمر  عند  �نتحار  �أفكار  من  يعانو�  �لذين  �ملر�هقني  بني  من  �أنه 
عاًما, �أ�سار تز�من �خلرب�ت �لذهانية بزيادة �أكرب �ستة مر�ت يف �سذوذ قوة 
�أفكار �لنتحار عند عمر 19 �إلى 20. يف حقيقة �لأمر, بينما �أن 27% من 
هوؤلء يف �لفئة �لعمرية من 16 �إلى 17 عاًما ويعانو� من �أفكار �نتحار ول 
ُيقرون بوجود خرب�ت ذهان, لديهم �أفكار �نتحار قوية عند عمر 19 و20, 
�إل �أنه لدى ما يزيد عن ن�سف )54%( هوؤلء يف �لفئة �لعمرية من 16 �إلى 
17 ويعانو� من �أفكار �نتحار ويقرون بتز�من خرب�ت �لذهان, لديهم �أفكار 

�نتحار قوية عند عمر 19 �إلى 20 )�أنظر �جلدول رقم 2(. 

�أو يف فرت�ت �ملتابعة عند عمر  و  ) X2<0.01, p= 0,98 ( 
.) X2= 0,65, p= 0,42 (2

 
( 

2
 1920

(, عندما كان يبلغ  ASR, 23 يف �سن �لبلوغ )

 OR= 1,08, CI95%: 1,05- 1,11, OR = �لتو�يل,   )على 
�لأمر��ش  نتائج  �أ�سارت  قد  ا  �أي�سً  ,) 1,06, CI95%: 1,03- 1,10

1920 OR= 1,09,
 ,) CI95%: 1,06- 1,13, OR= 1,04 , CI95%: 1,00- 1,08

1617

17 16

(, بينما قد �أ�سار �أمر تعاطي  OR= 1,28, CI95%: 0,69- 2,40 عاًما )

قمنا  لقد   .) OR= 3,79, CI95%: 1,45- 9,87  عاًما )
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االأفكار  وخطر  االنتحار  الأفكار  القاعدية  القيمة   :1 رقم  جدول 
االنتحارية يف تقييمات فرتات املتابعة

االأفكار االنتحارية يف فرتات املتابعة
NN%OR95%CI

�أف��ك��ار �لن��ت��ح��ار يف 
 13 من  �لعمرية  �لفئة 

�إلى 14 عاًما

1163734,94,176,20 -2,80

�أف��ك��ار �لن��ت��ح��ار يف 
 16 من  �لعمرية  �لفئة 

�إلى 17 عاًما

1914229,43,905,46 -2,78

من  ع�رشة  �لر�بعة  �أو  ع�رشة  �لثالثة  يف  لهوؤلء  �ملتابعة  فرت�ت  كانت 
�لعمر عند بلوغهم �ل�ساد�سة ع�رشة و�ل�سابعة ع�رشة, و كانت فرت�ت �ملتابعة 
لهوؤلء يف �ل�ساد�سة ع�رشة �أو �ل�سابعة ع�رشة من �لعمر عند بلوغهم �لتا�سعة 

ع�رشة و�لع�رشين 

اخلامتة

لقد وجدنا يف در��سة مطّولة قامت على عينة من �ملر�هقني �أن خرب�ت 
�لذهان مبثابة عالمة كبرية على خطر �أن تقوى �أفكار �لنتحار بد�ية من 
منت�سف فرتة �ملر�هقة وحتى �أو�خرها/بد�ية فرتة �لبلوغ, وقد كان هذ� هو 
�حلال حتى بعد فح�ش �لأمر��ش �لنف�سية �جل�سدية وتلك �لباطنية وتعاطي 
�لبلوغ  بد�يات فرتة  �لذهانية يف  �أنه مل ت�رش �خلرب�ت  �إل  خمدر �حل�سي�ش, 
)من 13 �إلى 14 عاًما( �إلى زيادة يف خطر �أن تقوى �أفكار �لنتحار يف فرتة 
منت�سف �لبلوغ. يتو�فق هذ� �لأمر مع بحث قام على تو�سيح �أن �خلرب�ت 
منت�سف  من  بد�ية  �أقوى  نف�سية  باأمر��ش  �أقرب  ب�سورة  ترتبط  �لذهانية 
فرتة �ملر�هقة وحتى فيما بعد, هذ� باملقارنة مع فرتة �لطفولة وفرتة بد�ية 
�لبلوغ )17(, وبالتايل ففي بد�ية فرتة �لبلوغ قد تكون �خلرب�ت �لذهانية 
�خلا�سة  �حل��الت  من  �نتحارية  �سلوكيات  حدوث  خطر  عن  �إخباًر�  �أقل 
�أكرث  �لبالغني  �سغار  يكون  �أن  ا  �أي�سً �ملمكن  من  �لبلوغ.  فرتة  مبنت�سف 
�حتمال لأن ُي�سيئو� تف�سري �لأ�سئلة �خلا�سة باخلرب�ت �لذهانية, هذ� بالرغم 
من �أن �لبحث �ل�سابق قد �أظهر �أن �لبند �مُل�ستخدم يف �لبحث �حلايل بالأمر 

�لو��سح, حتى لهوؤلء يف مرحلة بد�ية �لبلوغ )24(.
بن�سبة  ترتبط  �ل�رشيحة  �لذهانية  �لعر��ش  �أن  جيًد�  نعرف  وبينما 
��سطر�بات  حالت  يف  مثل  �نتحارية,  �سلوكيات  حدوث  خطر  من  عالية 
�أن  �لدر��سة تو�سح  نتائج هذه  �أن  �إل  �ل�سديدة ذ�ت مظاهر ذهان,  �لذهان 
�إلى  ا  �أي�سً ُت�سري  )�ل�سعيفة(  �لذهانية  �نت�سار� من �خلرب�ت  و�أكرث  �أكرب  فئة 
ا لقد �أ�ستمرت �أفكار �لنتحار بني هوؤلء من �لفئة  خطر حدوث �نتحار. �أي�سً
فقط  وذلك بني  عاًما,  عاًما حتى عمر 19 و20  �إلى 17  �لعمرية من 16 
�أقلية �سغرية )27%( من هوؤلء �لذين مل ُيدلو� بوجود خرب�ت ذهان, �إل �أن 
�أفكار �لنتحار �أ�ستمرت حتى عمر 19 و20 عاًما بني �لعامة )54%( �لذين 
ا بتز�من  ينتمون �إلى �لفئة �لعمرية من 16 �إلى 17 عاًما �لذين قد �أدلو� �أي�سً

خرب�ت ذهانية.
هناك �لعديد من �لأ�سباب ملاذ� تكون �خلرب�ت �لذهانية مبثابة موؤ�رّش 
عو�مل  من  �لعديد  تو�سيح  مت  وقد  �لنتحارية,  �ل�سلوكيات  زي��ادة  خلطر 
تعاين  جمموعات  يف  م�ستقلة  ب�سورة  وذلك  ذه��ان,  خرب�ت  حدوث  خطر 
�لذهانية  �خل��رب�ت  �أن  �مللحوظ  ومن   ,)29-25( �نتحار  �سلوكيات  من 
)تعدد  �لأول  �ملحور  من  �ملر�سية  �لت�سخي�سات  من  �لعديد  بوجود  ترتبط 
�سلوكيات  حلدوث  ُمثبت  خطر  عامل  وهذ�   ,)19  ,17( �ملر�سية(  �حلالت 
من  �لثاين,  �ملحور  من  �لنف�سية  �لأمر��ش  وباعتبار  لكن   ,)25( �نتحارية 
�لهام �أن نالحظ �أن فقط �أقلية �سغرية من �لأفر�د �لذين يعانو� من خرب�ت 
ذهان – وحتى يف �لعينات �لكلينيكية – لديهم )�أو يظهر عليهم فيما بعد( 

لقد  �لأخرى,  �خلطر  عو�مل  وبح�سب   .)18( �حلدية  �ل�سخ�سية  ��سطر�بات 
ظهر �أن لدى �ل�سباب �لذين يعانو� من خرب�ت ذهان �أد�ء مهني �جتماعي/
من  يعانو�  �لذين  �ل�سباب  من  بغريهم  باملقارنة  وحتى  �سعيف,  عاملي 
�أن  ا  �أي�سً ُيدلون بوجود خرب�ت ذهان )19(, وظهر  نف�سية لكن ل  �أمر��ش 
يتطلب �رشعة  �لذي  �لأد�ء  وب�سفة خا�سة يف  �إدر�كي ع�سبي  لديهم عجز 
)30, 31(, وهو �لعجز �ملعريف �لأكرث تو�تًر� بني �لأفر�د �لذين يعانو� من 
ا �أن لدى �خلرب�ت �لذهانية عالقة  �سلوكيات �نتحارية )26(. لقد ظهر �أي�سً
كبرية بال�سدمات �لتي حتدث يف فرتة �لطفولة, مثل �لنتهاكات �جل�سدية 
�أظهرت  وقد   .)41-32( �أ�رشي  لعنف  و�لتعر�ش  و�مل�سايقات  و�جلن�سية 
بحوث �أخرى �أن �لأفر�د �لذين ُيدلون بوجود خرب�ت ذهانية لديهم ح�سا�سية 
زيادة لل�ضغوط )42( و�لقليل من مهار�ت �لتعامل مع �لخرين )43, 44(, 
ا يف خطر حدوث انتحار يف �ضياق ال�ضغوط  اأي�ضً ُت�ضاهم  وهذه عوامل قد 
ا تو�سح �أبحاث �لت�سوير �لع�سبي �جلديدة وجود تد�خل مثري  �حلياتية. �أي�سً
لالهتمام بني هذه �ملجموعات, وهو �لأمر �لذي ي�سمل �ختالفات حجمية 
يف �لق�رشة �حلز�مية و�لق�رشة �لأمامية لدى �ل�سباب �لذين يعانو� من خرب�ت 
ذهانية )45( وهذان مركزان ُيعرف اأنهما بالأمر الهام يف تنظيم ال�ضغوط 
)46( وهو �لأمر �لذي مت تاأكيده يف �لدر��سات �لتي قامت على �لت�سوير لدى 
�لأفر�د �لذين يعانو� من �سلوكيات �نتحارية )47(, بالإ�سافة �إلى ذلك لقد 
�أو�سح بحث حديث قام على �لعالمات �حليوية �لتد�خل �لهام بني موؤ�رش�ت 

�لنتحار و�لذهان )48(.
ا  �إن مو�طن قوة هذه �لدر��سة هو يف طبيعتها �ملطّولة, لقد متكنا �أي�سً
من تقييم – لأول مرة – �لعالقة بني �أفكار �لنتحار وخرب�ت �لذهان على 
�أو�ئل فرتة �ل�سباب.  ا يف  مد�ر فرت�ت �لبلوغ �ملبكرة وتلك �ملتاأخرة و�أي�سً
من  �أمكنتنا  قد  �لبيانات  �أن  بينما  �أنه  فهو  �لدر��سة  هذه  حمدوديات  �أما 
�لأفر�د  حتديد  من  نتمكن  مل  �أننا  �إل  �لنتحار,  �أفكار  خطر  عو�مل  فح�ش 
يف �ملجموعة �لذين لديهم نيات �رشيحة لالنتحار �أو يخططون ملحاولت 
انتحار, اإل اأن الأفكار النتحارية القوية, وال�ضغوط النف�ضية الطويلة الأمد 
�إلى  بالإ�سافة  هذ�  ذ�تها,  حد  يف  هامة  نتيجة  مبثابة  بها,  ترتبط  و�لتي 
خا�ستنا  �لعينة  �أن  من  وبالرغم  �لنتحار.  عن  �لناجتة  �لوفيات  حالت 
كانت كبرية �إلى حد كبري, �إل �أن �لتحاليل �خلا�سة باملجموعات �لفرعية 
تت�سمن جمموعات �سغرية ن�سبًيا, ولهذ� �ل�سبب كانت حدود �لثقة و��سعة. 
كانت معدلت �ل�ستجابة بالأمر �جليد لِكال من �ل�سباب و�لآباء, وذلك يف 
�أقل من  �أنها كانت  �إل  �إلى 17,  �إلى 14 ومن 16  �لعمرية من 13  �لفئات 
�ملرغوب بني �ل�سباب يف �لفئة �لعمرية من 19 وحتى 20 عاًما )58% من 
بح�سب  �مل�ساركة  تختلف  مل  لكن  �لآب��اء(,  من   %78 مع  باملقابل  �ل�سباب 

�خلرب�ت �لذهانية.
يف �لنهاية, لقد �كت�سفنا يف در��سة مطّولة �أن �خلرب�ت �لذهانية مبثابة 
�أفكار �لنتحار بد�ية من منت�سف  �إكلينيكية عن مدى قوة  موؤ�رش�ت خطر 
فرتة �لبلوغ وحتى نهاية هذه �لفرتة وبد�يات �ل�سباب, �إل �أنه مل يتم تو�سيح 
�أو  �لباطنية  وتلك  �جل�سدية  �لنف�سية  �لأمر��ش  جانب  من  �لكت�ساف  هذ� 
�إلى  �لحتياج  �لكت�سافات  هذه  توؤكد  �حل�سي�ش.  خمدر  تعاطي  جانب  من 
تقوية �لتقييمات �لكلينيكية للخرب�ت �لذهانية )�ل�رشيحة و�ل�سعيفة( يف 
خدمات �ل�سحة �لنف�سية, �أي �أنه لبد �أن تعمل �خلرب�ت �لذهانية على تنبيه 
�لطبيب �لكلينيكي �أن �لأفكار �لنتحارية قد ل تكون بالأمر �لوقتي؛ ففي 
هذ� �لبحث, كانت �لأفكار �لنتحارية بالأمر �ملثابر ملدة ثالثة �سنو�ت فيما 
بعد, وذلك بني �لغالبية من هوؤلء يف �لفئة �لعمرية �لتي ترت�وح بني 16 
و17 عاًما ويعانو� من �أفكار �نتحار و�أقرو� بتز�من خرب�ت ذهانية. ونظر�ً 
ملدى �هتمام �ل�سحة �لعامة حول �لعامل بال�سلوكيات �لنتحارية, لبد �أن 
يكون �ملزيد من �لأبحاث �لتي تهدف �إلى تطوير �إدر�كنا عن هذه �لعالقة 

وعن �لتقنية �لتي تكمن ور�ئها, �أولوية. 
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�سكر خا�ض

لقد مت متويل هذ� �لعمل من جانب جمل�ش �لبحاث �ل�سويدي وجمل�ش 
�لأبحاث �ل�سحية �ل�سويدي و�حلياة �لعاملة و�ل�سوؤون �لجتماعية, ويتقدم 
�لُكتاب بجزيل �ل�سكر �إلى �ل�سباب �لبالغني و�آبائهم �لذين �ساركو� يف هذه 

�لدر��سة.
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�إن �للتهاب هو رد فعل معقد للج�سم لذى فى �لن�سجة, مثل حدوث 
�أن يقوم  �لأ�سا�سي لاللتهاب هو  �لدور  �إن   .)1( �أو جرح ج�سدي  �إ�سابة ما 
ا وذلك باأن يبد�أ عملية ��ستجابة  وب�رشعة باإبعاد �لكائن �لذي ي�سبب مر�سً
مناعية تكيفية عن طريق �إثارة م�ست�سد T �ملحدد وليمفاويات B وناقل 
�ل�سيتوكني  �إن  لاللتهاب.  �ملو�يل  �ل�سيتوكني1  هو  و�لذي  �مُلنّظم  �ملناعة 
و�لنوع  �أ�سا�سية  ب�سورة  لاللتهاب  �ملو�يل  �لنوع  نوعني, وهما  �إلى  ُمق�ّسم 
�ملو�يل  �ل�سيتوكني  وُيفرز   .)2( ا  �أي�سً �أ�سا�سية  ب�سورة  لاللتهاب  �مل�ساد 
)TNF- وعامل �ألفا لنخر �لأور�م )IL-6( 6 لاللتهاب, مثل �لأنرتلوكني
تن�سيط  على  يعمل  ا  �أي�سً وهو  و�لبلعم3  �لوحيد�ت2  طريق  عن   alpha(
�مل�ساد  �ل�سيتوكني  ويعمل  �للتهابية.  للردود  �آخ��ري  خلوية  مكونات 
�ملناعي  �لرد  تنظيم  خف�ش  على   )IL-4(  4 �لإنرتلوكني  مثل  لاللتهاب, 

�للتهابي.
و�لكثري  �لكثري  �لف�سام  حالت  يف  �للتهابية  �لعملية  دور  تلقى  لقد 
�ل�سيتوكني حمور عدد من  ور�ء  تقف  �لتي  �لتقنيات  �لهتمام, ومتثل  من 
�لفرت��سات �لتي ظهرت على مر �لعقدين �ل�سابقني )2-4(. يدعي �لفرت��ش 
�خلا�ش ببلعم �خلاليا �للمفاوية �لتائية �أن �لبلعم �لذي مت تن�سيطه ب�سورة 
 )IL-2( 2 و�أنرتليوكني )IL-1( 1 مزمنة ينتج �سيتوكني مثل �أنرتليوكني
عملت  لقد   .)5( جاما  و�أنرتفيون  �ألفا  و�أنرتفريون  �لأور�م  نخر  وعو�مل 
بعيًد�  �لبتعاد  فكرة  تع�سيد  على   T م�ساعد  بوجود  تقول  �لتي  �لفر�سية 
�خللطية  �لتفاعالت  ناحية  و�لتوجه  �ل�سامة  �ملناعية  �خلاليا  وظيفة  عن 
�ل�سيتوكني  �أن  فيقول  بالدبيقات  يتعلق  �لذي  �لقرت�ح  �أما   .)6( �ملناعية 
�ملو�يل لاللتهاب و�جلذور �حلرة ُتفرز من تن�سيط دبيقات �جلهاز �لع�سبي 
ا  و�أي�سً �لع�سبية  لالأن�سجة  طبيعي  غري  تخليق  يف  يت�سبب  مما  �ملركزي, 
دوًر�  تلعب  �أنها  ُيعرف  �لتي  �لبي�ساء  �مل��ادة  يف  و�سذوذ  ع�سبي  تدهور 
ا �أمر حدوث تقارب بني �لتغيري�ت  هاًما يف د�ء �لف�سام )7(. لقد ُطرح �أي�سً
خماطبة  ومت  و�لغلوتامات  �لدوبامني  وم�ستقبالت  �لع�سبية  �للتهابية 
�لتي مت تطويرها بهدف  �لعالج �حليوية  �لتجارب �لكلينيكية مع و�سائل 

ا ��سطر�بات �ملناعة �لذ�تية )10, 11(. تقليل �للتهاب )8, 9( و�أي�سً
�ل�سيتوكني و�لعالمات �لأخرى للعجز  �أهمية �سذوذ  ُيكن در��سة مدى 
�ملناعي �لتي مت حتديدها لدى مر�سى �لف�سام, وذلك عن طريق �ملنظور 
و�لذي   ,)12( هيل  برب�دفورد  �خلا�سة  �لتوجيهية  �ملبادئ  تقدمه  �لذي 
�إذ� كانت عالقة ما  هو مبثابة منوذج مقبول على نطاق و��سع لتحديد ما 
�إطار �لعمل هذ�  �لت�سبب يف ظاهرة مر�سية. وبح�سب  ُت�ساهم يف  �أن  ُيكن 
نحن نقوم هنا بتقييم مدى قوة هذه �لعالقة و�أت�ساقها يف �لدر��سات �لتي 
�لزمنية,  فرتتها  ا  و�أي�سً �لعينات,  خمتلف  يف  �لد�ر�سني  من  �لعديد  قدمها 
وذلك عن طريق حماولة حتديد ما �إذ� كان �للتهاب قد تفوق على بد�يات 
�أن ترتبط مدى  �أنه لبد  ا تدرجها �لبيولوجي, مبعنى  �أي�سً �لف�سام, ونقّيم 
كتقنية  قبولها  مدى  ا  �أي�سً و�سنقّيم  �للتهاب,  عملية  بقدر  �لف�سام  �سدة 

�لوبائية  �لكت�سافات  بني  �لتما�سك  ا  �أي�سً وكذلك  مر�سية,  فيزيولوجية 
و�ملعملية, و�أخرًي� �سنقّيم نوعية �ل�سذوذ �للتهابي.

القوة واالأت�ساق 

بالتغيري�ت  �خت�ست  در��سة   40 على  قام  �سامل  ��ستطالع  �أ�سار  لقد 
�لتي ُيحدثها �ل�سيتوكني يف حالت �لف�سام, �أ�سار �إلى �أتفاق كبري مت بني 
وم�ستقبالت   IL-6 �ل�  �لزيادة يف م�ستويات  �لد�ر�سني فيما يخ�ش حجم 
�لأولى  �لذهان  نوبات  يف   TNF �ألفا  ا  و�أي�سً للذوبان  �لقابل   IL-2 �ل� 
 ,)3( �لأ�سحاء  مع  باملقارنة  هذ�  �لد�خليني,  للمر�سى  �لنتكا�ش  وحالت 
مثال �أن حجم �لتاأثري يف حالت تعاطي �ملخدر�ت ومر�سى �لنوبات �لأولى 
و1٫40  للذوبان  �لقابلة   IL-2 مل�ستقبالت  و1٫03   TNF لألفا   0٫81
IL-1 وعامل منو حمول بيتا  )بيتا  �ل�سيتوكني  �أما غريه من   ,IL-6 لل� 

و�أنرتفريون غاما وIL-12( فلديه �أحجام تاأثري �أقل.

الفرتات الزمنية 

�حليوية  �لعالمات  من  وغريها  �ل�سيتوكني  م�ستويات  تقييم  يتم  مل 
لاللتهابات ب�سورة مطّولة قبيل �لعالمات �لكلينيكية للف�سام, وبالتايل 
لي�ش هناك دليال مبا�رًش� على وجود منط ظاهري مر�سي ي�سبق �ملر�ش. 
لقد مت �قرت�ح وجود عالقة زمنية يف �لقليل من �لدر��سات �لتي قامت على 
�ملقايي�ش, وقد �أظهرت هذه م�ستويات �ساذة ب�سورة كبرية من �لإنتريفيون 
 IL-6و  )14,15( للذوبان  �لقابل   IL-2 �ل�  وم�ستقبالت   )13( غاما 

مع �لأ�سحاء.

التدرج البيولوجي

�ل�سيتوكني  �لذي يربط بني م�ستويات  �لبيولوجي  �لتدرج  مل يتم �رشح 
�ملو�لية لاللتهاب و�سدة �لف�سام. �إن �لعالقة بني �سيتوكني IL-1 بيتا و�ل� 
IL-6 و�ل� IL-9 و�لبيتا TNF مع �لنتائج �لإيجابية و�ل�سلبية ملقيا�ش 
در��سة  يف  تعريفها  مت  �لتي   )PANSS( و�ل�سلبي  �لإيجابي  �لعر��ش 
ومل  �ملقارنات,  من  �لعديد  ت�سحيح  بعد  �لهام  بالأمر  �أ�سبح  م�ستقطعة, 

يوجد هناك عالقات مع جمموع مقيا�ش �لعر��ش �لفرعي �ل�سلبي )16(.
يف  خمتلفة  تبدو  �لعالج  بعد  �ل�سيتوكني  م�ستويات  م�سار�ت  �أن  يبدو 
�لنوبات �لأولى من �لذهان, هذ� باملقارنة مع حالت �نتكا�ش �لف�سام )17(. 
�ل�سيتوكني  �لبع�ش من  �أن م�ستويات  �أظهرت بيانات من حتليل تلوي  لقد 
بعد  طبيعتها  �إل��ى  تعود  بيتا(  منو  عامل  وحتويل  بيتا   IL-6, IL-1(
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Inflammation is a complex response of the host to tissue
injury, such as infection or physical insult (1). The main role
of inflammation is to quickly eliminate pathogens by initiat-
ing an adaptive immune response through stimulation of
antigen-specific T- and B-lymphocytes and their regulating
immune-transmitters, the pro-inflammatory cytokines. Cyto-
kines are divided into predominantly pro-inflammatory and
predominantly anti-inflammatory types (2). Pro-inflammatory
cytokines, such as interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis
factor-alpha (TNF-alpha), are secreted by monocytes and
macrophages and activate other cellular components of the
inflammatory response. Anti-inflammatory cytokines, such
as interleukin-4 (IL-4), help to down-regulate the inflamma-
tory immune response.

The role of inflammation in schizophrenia has received
intense attention and a cytokine-mediated mechanism rep-
resents the keystone of a number of hypotheses formulated
in the past two decades (2-4). Themacrophage T-lymphocyte
hypothesis postulates that chronically activatedmacrophages
produce cytokines, such as interleukin-1 (IL-1), interleukin-2
(IL-2), tumor necrosis factors, interferon-alpha and interferon-
gamma (5). The “T helper hypothesis” advances the idea of
a shift away from cytotoxic cell immune function toward
humoral immune reactivity (6). The microglia hypothesis
argues that pro-inflammatory cytokines and free radicals
are released by activated central nervous system microglia,
causing abnormal neurogenesis, neural degradation and
white matter abnormalities, which are known to play a role
in the pathogenesis of schizophrenia (7). A convergence
between neuroinflammatory changes and dopamine and
glutamate receptors has also been postulated, and clinical
trials with biological therapies developed for the reduction
of inflammation (8,9) and for autoimmune disorders (10,11)
are seriously considered.

The significance of cytokine abnormalities and other
markers of immune dysfunction identified in patients with
schizophrenia can be examined through the prism of
Bradford Hill’s guidelines (12), a widely accepted model
for judging whether an association can contribute to cause
a pathological phenomenon. Based on this framework, we
evaluate here the strength of the association; its consistency
in studies performed by different investigators on different
samples; its temporality, by trying to determine whether the

inflammation has preceded the onset of schizophrenia; its
biological gradient, meaning that the severity of schizo-
phrenia should correlate with the magnitude of the inflam-
matory process; its plausibility as a pathophysiological
mechanism; the coherence between epidemiological and
laboratory findings; and the specificity of inflammatory
abnormalities.

STRENGTH AND CONSISTENCY

A thorough review of 40 studies of cytokine alterations
in schizophrenia has indicated substantial inter-observer
agreement with regard to the magnitude of increase in
the levels of IL-6, soluble IL-2 receptor and TNF-alpha
in first-episode psychosis and acutely relapsed inpatients
compared to healthy controls (3). For example, effect
sizes in drug-na€ıve, first-episode patients were 0.81 for
TNF-alpha, 1.03 for the soluble IL-2 receptor and 1.40 for
IL-6. Other cytokines (IL-1 beta, transforming growth
factor-beta, interferon-gamma and IL-12) had somewhat
lower effect sizes.

TEMPORALITY

Cytokine levels and other biomarkers of inflammation
have not been longitudinally assessed prior to the clinical
recognition of schizophrenia. Therefore, there is no direct
proof for a premorbid pathological phenotype. A tempo-
ral correlation has been suggested in a few small scale
studies, which have shown abnormal levels of interferon-
gamma (13), soluble IL-2 receptor (14,15) and IL-6, and
TNF-alpha elevations (15) in patients with schizophrenia
and, to a lower extent, in their relatives compared to
healthy controls.

BIOLOGICAL GRADIENT

A biological gradient correlating levels of pro-inflamma-
tory cytokines and severity of schizophrenia has not been
convincingly demonstrated. The correlation between the
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باملقارنة  هذ�  و�أقاربهم,  �لف�سام  مر�سى  لدى   ) TNF 15 �ألفا   )وزيادة 
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�لتد�وي بالعقاقري �مل�سادة للذهان, بينما �أن م�ستويات �ل�سيتوكني �لأخرى 
)TNF �ألفا و�ل� IL-2 �لقابل للذوبان و�ل� IL-12( تبقى مرتفعة حتى 
بعد مكافحة �عر��ش �ل�ستنز�ف �ل�سديدة )3(. لقد مت تف�سري هذه �ملتغايرية 
لتوؤّكد �أن م�ستويات �ل�سيتوكني �ملختلفة قد تكون �إما �أنها �سمة �أو عالمات 
تتبع حالة ما )3(, ومل يتم �إثبات �أنه لدى هذ� �لنظام �أمًر� يخ�ش �لف�سام, 

بل �أن له �لكثري �لذي يخ�ش مظاهر �لذهان )18(.
ا �لدر��سات �ملطّولة �لتي قامت على �لأج�سام �مل�سادة  لقد ف�سلت �أي�سً
�لذ�تية يف حالة �لف�سام, يف �إثبات وجود تدرج بيولوجي. لقد بلغت ن�سبة 
للكارديوليني و�لتي  �لأج�سام �مل�سادة  �إيجابية من  �ملر�سى ذي عيار�ت 
مت قيا�سها يف وقت ��ستنز�ف مر�ش �سديد ومرة �أخرى بعد �لتح�ّسن من بعد 

القبول

�مل�سادة  �لعقاقري  جتارب  من  �مُلحتملة  �لعالقة  هذه  ��ستنتاج  ُيكن 
لاللتهاب كو�سيلة عالج �إ�سافية يف حالت �لف�سام.

يقرتح حتليل تلوي حديث قام على مثبطات �أنزيات �لأك�سدة �حللقية 
�مل�سادة  �لعقاقري  مع  �إ�سافية  عالج  كو�سيلة  ُيقدم  �لذي  و�لأ�سبريين   2
ا(, وكان  للذهان, وي�سمل هذ� �لتحليل ثمانية در��سات )N= 774 مري�سً

�أن نتيجة  وكان �حلد �لأق�سى لل� 95% من فرت�ت �لثقة -0٫005, يقرتح 
�لتدخالت �خلا�سة بهذ� �لنوع من �لعر��ش بالأمر �ل�سغري )8(, بالإ�سافة 
�إلى ذلك, كان متو�سط حجم �لتاأثري ملجموع �لعر��ش �ل�سلبية و�لكلية �ل� 

PANSS بالأمر �لغري هام.
عالقة  وجود  �لبيانات  هذه  على  قام  �نحد�ري  تلوي  حتليل  �أكد  لقد 
عك�سية بني �سدة �لعر��ش �ل�سلبية يف �لتقدير�ت �لأ�سا�سية وفاعلية �لعالج 
بالعقاقري �مل�سادة لاللتهاب �لغري �ستريويدية, وهذ� �كت�ساف يقول بغياب 
�لتدرج �لبيولوجي وُيقلل من �حتمالية وجود دور لاللتهاب يف حتديد مدى 
 PANSS �سدة �لف�سام, ومع ذلك, كانت �أحجام تاأثري جمموع نتائج �ل�
من  �لكثري  على  قامت  �لتي  �لدر��سات  ويف  �لأ�سبريين  جت��ارب  يف  �أك��رب 

مر�سى �لنوبات �لأولى )8(.
�أنه لدى �لأ�سرتوجني و�لأ�سيتيل  �آخر  �أكت�سف حتليل بحثي حديث  لقد 
�ل�سغري و�ملتو�سط عند �إ�سافته �إلى  تاأثري يرت�وح بني  �سي�ستئني حجم   N

.)9( PANSS �لعقاقري �مل�سادة للذهان ملجموع �عر��ش �ل�

التما�سك
  

و�لف�سام  �للتهاب  بني  �لعالقة  در��سة  مت  لقد  �لوبائية,  �لناحية  من 
قامت  باأ�رشها  للدولة  �ساملة  وطنية  در��سة  يف  وذلك  �لدمنارك,  يف  فقط 
تاريخ  ذي  �لأف��ر�د  لدى  �لذ�تية  �ملناعية  بالأمر��ش  �لإ�سابة  خطر  على 

مر�سي �أ�رشي �أو �سخ�سي به ف�سام )20(.
لقد �أ�سارت ن�سب معدلت �حلدوث وجود عالقة بني �لف�سام و�حلالت 
�لنادرة ن�سبًيا, مثل �لتهاب �لكبد باملناعة �لذ�تية ومتالزمة غيالن باريه 
وعلى  �خلبيث,  �لدم  وفقر  �لأويل  �ل�سفر�وي  و�لت�سمع  �ملتعدد  و�لت�سلب 

�لناحية �لأخرى كان حدوث �لف�سام بالأمر �لأقل من �ملتوقع بني �ملر�سى 
ذي حالت �سائعة من �ملناعة �لذ�تية �لتي ل جد�ل فيها مثل �آلم �ملفا�سل 
�لفقار  و�آلم  �لروماتزمي  �لع�سالت  و�آلم  �مل�سل  �لإيجابي  �لروماتويدي 
معدلت  كانت  لقد  �لذ�تية.  �ملناعة  عن  �لناجم  �لدرقية  و�لتهاب  �ملق�ّسط 
عند  �مل�سل  �لإيجابي  �لروماتويدي  �ملفا�سل  للتهاب  �حل��دوث  ن�سب 
بد�يات ��سطر�بات �لذهان 0٫75 وقد �نخف�ست �إلى 0٫60 بعد مرور خم�سة 

�سنو�ت.
مع  �ختلفت  قد  �لنتائج  بع�ش  �أن  �لدر��سة  ذ�ت  يف  �أنه  حدث  قد  لكن 
�أن  �لكت�ساف  مت  لقد  مثال  و�لف�سام,  �للتهاب  بني  و��سحة  عالقة  وجود 
هذ�  كروهن4,  د�ء  �حلاملني  �لأف��ر�د  لدى  �أكرث  ب�سورة  يتو�جد  �لف�سام 
باملقارنة مع �لعامة من �لنا�ش, بينما �أنه �أقل تو�جًد� بني �لأفر�د �حلاملني 

�لتهاب �لقولون �لتقرحي )20(.

النوعية

لي�ش هناك دليال على نوعية �رتفاع ن�سب �ل�سيتوكني �ملو�يل لاللتهاب 
يف  �سبيهة  �كت�سافات  مالحظة  مت  فقد  �لذ�تية,  �مل�سادة  �لأج�سام  �أو 

�ل�سطر�بات �لنف�سية �لأخرى.
وب�سورة  بقوة  وذلك  بالكتئاب,  لاللتهاب  �ملو�لية  �ملوؤ�رش�ت  ترتبط 
م�ستمرة, مثال لقد كان حجم تاأثري �ل� IL-6 يف حتليل تلوي قام على 25 
ا �لبع�ش من  در��سة قامت على مر�سى يعانو� من �كتئاب �إكلينيكي و�أي�سً
�لأ�سحاء, 0٫71 وتر�وحت فرت�ت �لثقة �ل� 95% من 0٫46 �إلى 0٫97 )21(. 
وقد ظلت هذه �لعالقة بالأمر �لهام حتى بعد �لت�سحيح بح�سب �ل�سطر�بات 
�جل�سدية �ملر�سية �لتي ُيكن �أن ترتبط بخلل يف �ملناعة, مثل �ل�رشطان, 
ا بعد �لت�سحيح بح�سب �لتد�وي بالعقاقري �مل�سادة للذهان و�لذي قد  و�أي�سً
يعمل على تخفي�ش �إفر�ز �ل�سيتوكني �ملو�يل لاللتهاب من �لدبيقات �لن�سطة 

 .)22(
لدى  �لفا   TNF و�ل�   IL-6 لل�  �لعايل  �لرتكيز  �ل�ستطالع  �أكد  لقد 
مر�سى �لكتئاب, هذ� باملقارنة مع �لأ�سحاء, ومل يظهر �أن حجم �لتاأثري 

متاأثر بنوع مقاي�سة �ل� ELISA �مُل�ستخدم )23(.
�مل�سادة  بالعقاقري  �لتد�وي  �أن  حديثة  معلومات  ا  �أي�سً �أك��دت  لقد 
لاللتهاب  �حليوية  �لعالمات  م�ستويات  تخفي�ش  على  تعمل  لاللتهاب 
يقول   – بغفال  ُمرقبة  جتارب  �أربعة  من  �أتي   - دليل  ا  �أي�سً هناك   ,)24(
مثبطات  �ل�سيليكوك�سيب  مثل  لاللتهاب  �مل�سادة  بالعقاقري  �لتد�وي  باأن 
�نزيات �لأك�سدة �حللقية 2, يوؤدي �إلى متو�سط �نخفا�ش كبري يف مقيا�ش 
�إلى تقلي�ش كبري يف �ملعدلت,  ا  �أي�سً هاميلتون لتقييم �لكتئاب, ويوؤدي 

�أكرث من �لغفال )25(. 
لاللتهاب  �ملو�يل  �ل�سيتوكني  من  �ملرتفعة  �مل�ستويات  �أن  ظهر  وقد 
�أعلى لدى  �لفا   TNFو IL-6 �ل�  و�أن م�ستويات  ب�سدة بالكتئاب  يرتبط 
مر�سى �لكتئاب �لذين يعانو� من �أفكار �نتحار �أو حماولت �نتحار )26(.

لكن يف مناذج �لتحاليل �لتلوية ذ�ت �لتاأثري�ت �لع�سو�ئية و�لتاأثري�ت 
�لثابتة, ل يرتبط �لتح�ّسن يف �عر��ش �لكتئاب بتغيري يف م�ستويات �مل�سل 
�خلا�ش ب� TNF �لفا, وقد كان �لتدرج �لبيولوجي لل� IL-6 �سغرًي� جًد� 
بعك�ش   – �لفرعية  �ملجموعات  على  قامت  �لتي  �لتحاليل  وتقرتح   .)27(
– �أنه قد تعمل مثبطات  �لعقاقري �مل�سادة لالكتئاب  �لأخرى من  �لفئات 
�مت�سا�ش �ل�سريوتونني على خف�ش م�ستويات TNF �لفا و�ل� IL-6, �إل 
�أن هذ� �لتاأثري مل يوؤثر على ن�سبة �ملر�سى �لذين يحققون 50% من ن�سبة 

 ) p= 0,62 تعاطي عقاقري م�سادة للذهان, %19,3 بالقابل مع 23,8% )
IgM, وكانت  لل�   ) p= 0,22 ( لل� IgG و%15,8 باملقابل مع 26,2% 
�لعيار�ت مرتبطة ب�سورة �سلبية مبجموع �ملقايي�ش �لفرعية �لإيجابية لل� 

.)19( PANSS

 PANSS -0,189 متو�سط حجم �لتاأثري للمقيا�ش �لفرعي �لإيجابي لل� 
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�ختفاء �عر��ش �لكتئاب. 
لقد ظل تر�بط وقبول هذه �لكت�سافات بالأمر �ل�سعيف, مثال بالرغم 
ن�سبة عالية من  �إكلينيكي  �كتئاب  يعانو� من  �لذين  لدى �ملر�سى  �أنه  من 
ح يف معايري �لأج�سام �مل�سادة  تعبري�ت �سذوذ �ملناعة �لذ�تية, كما هو مو�سّ
لل�سحميات �لف�سفورية, هناك ن�سب منخف�سة من �ملر�سى �لإيجابيني, �أكرث 
مناعة  ��سطر�ب  هو  و�لذي  �ملجموعية,  �حلمامية  �لذئبة  حالت  يف  من 
ذ�تية تقليدي )28(. قد يكون �لفئة �لعمرية و�لنوع موؤ�رش�ت قوية لعيار�ت 
و�حلالة  �لعاطفي  �ل�سطر�ب  نوع  من  �أك��رث  �لذ�تية  �مل�سادة  �لأج�سام 
�لأخرى,  �لناحية  وعلى   ,)29( �لنف�سي  �لتاأثري  ذ�ت  �لعالج  �أو  �لعاطفية 
وبعك�ش حالت �لف�سام, ُيكن در��سة تطّور �ل�سلوكيات �ل�سبيهة بالكتئاب 
يف مناذج �ختبارية, وقد ظهر �أنها ترتبط با�ستجابة مناعية خلوية )30(. 
ا حتديد �لتغيري�ت �لتي ُيحدثها �ل�سيتوكني و�ل�سبيهة بتلك  لقد مت �أي�سً
�لتغيري�ت �لتي حتدث يف حالت �لف�سام , لدى مر�سى �ل�سطر�ب �لثنائي 
�ل�  يف  عالية  زي��ادة  در��سة   30 على  قام  تلوي  حتليل  وجد  وقد  �لقطب, 
IL-6 و�ل� IL-2 �لقابل للذوبان وTNF �لفا لدى مر�سى ثنائي �لقطب, 
هذ� باملقارنة مع �لأ�سحاء )31(؛ ففيما يخ�ش �ل� IL-6 كان �لختالف 
ب�سورة �أولية ب�سبب �لتغيري�ت �ملناعية �أثناء حالت �لهو�ش �ل�سديد, حيث 
�لقطب ومر�سى  �لثنائي  �لكتئاب  لدى مر�سى  �مل�ستويات طبيعية  كانت 
�لفا فكانت عالية لدى مر�سى �لهو�ش   TNF �أما م�ستويات  ع�رش �ملز�ج. 
�لطبيعية  �أي �حلالت  �لبيولوجي,  ومر�سى �لكتئاب ومل ُيالحظ �لنحد�ر 

�أثناء فرت�ت ع�رش �ملز�ج.  

اخلامتة وامللخ�ض

لقد وجد تطبيق معايري بر�دفورد هيل للتمييز بني �لرو�بط و�مل�سببات, 
�لف�سام,  حالت  يف  لاللتهاب  �ملو�يل  �ل�سيتوكني  �إفر�ز  زيادة  �عتبار  مع 
�لتدرج  تو�سيح  يتم  مل  �أن��ه  �إل  و�لت�ساق,  �لقوة  على  قوًيا  دليال  وج��د 
�لبيولوجي ب�سورة ُمقنعة, ولي�ش هناك دليال مبا�رًش� على �لفرت�ت �لزمنية. 
�إن حتقيق معايري �لقبول و�لتما�سك بالأمر �لب�سيط, وذلك يف �أف�سل �لتقدير. 
و�لأكرث �أهمية من ذ�ك وتلك هو �أن هذه �لعالقة تفتقر �إلى �لنوعية, وذلك 
لأنه مت مالحظة وجود عالقات م�سابهة و�أقوى يف حالت �لكتئاب �ل�سديد 

و�ل�سطر�بات �لثنائية �لقطب.
تركيًز�  كونه  من  �لتو�سيحي  �لنموذج  يتغرّي  �أن  لبد  �أنه  نعتقد  نحن 
قوًيا على دور �للتهابات �ل�سببي يف حالت �لف�سام �إلى حتديد �أن �لعجز 
املناعي امللحوظ قد يكون مرتبًطا بعوامل اآخري, مثل ال�ضمنة وال�ضغوط 
�لنف�سية. لطاملا كانت ترتبط م�ستودعات �لدهون �حل�سوية )32( وت�سخم 
�أنه  لحظنا  وقد  �للتهابات,  من  عالية  بن�سبة   )33( �ل�سحمية  �خلاليا 
بينما �أن �لأن�سجة �ل�سحمية لدى �لفرد �لنحيل قد تنتج على نحو تف�سيلي 
IL-و IL-4و IL-10أديبوكينز م�ساد لاللتهاب )ي�سمل �أديبونيكتني و�
لاللتهاب  �ملو�يل  �ل�سيتوكني  يف  مرتفعة  مب�ستويات  �ل�سمنة  ترتبط   ,)13
 IL-6 و�ل�  �لبالزمينوجني  من�ّسط  ومثبطات  و�للبتني  �لفا   TNF )مثل 
�إفر�ز �لأديبوكوين �مل�ساد  بيتا( )34( مقرتنة بانخفا�ش يف   IL-1 و�ل� 
لاللتهاب )35-39(, بالإ�ضافة اإلى ذلك, قد تعمل ال�ضغوط النف�ضية على 
تن�سيط �لرد �للتهابي يف �ملخ )40(. يرتبط ِكال من ال�ضغوط ال�ضديدة وتلك 
 IL-6 ي�سمل  و�ل��ذي  لاللتهاب,  �مل��و�يل  �ل�سيتوكني  يف  بزيادة  �لع�سرية 
ا بانخفا�ش يف م�ستويات �ل�سيتوكني  و�لربوتينات C �لتفاعلية )41( و�أي�سً

�مل�ساد لاللتهاب )42(. 

�ملتاحة حالًيا  �ل�ستطالع �خلا�ش باملعلومات  وب�سفة عامة يقرتح 
�أنه ل يوجد ما يكفي من �لدلئل �لتي تقول �أن �لعالقة �ملتكررة و�لقوية بني 
�لف�سام وزيادة �لعالمات �خلا�سة باللتهاب لديها �أهمية مر�سية �سببية. 
�لذين  هوؤلء  من  بد�ية  �ملر�سى  تبا�رش  �أن  �مل�ستقبلية  �لدر��سات  حتتاج 
ف�سام  من  يعانو�  �لذين  هوؤلء  وحتى  للذهان  خفيفة  �عر��ش  من  يعانو� 
�ملر�سى  لدى  �للتهابي  �ل�سيتوكني  م�ستويات  تقي�ش  و�أن  و�سديد,  و��سح 
ا لدى هوؤلء �لذين ل ينتقلون �إلى �لذهان. �لذين ينتقلون �إلى �لذهان و�أي�سً
�لتي  �لعو�مل  من  بالعديد  �للتهاب  ��ستهد�ف  �ملمكن  من  �أنه  وحيث 
الدرا�ضات  من  ِكال  اأن  اإل  النف�ضية,  وال�ضغوط  وال�ضمنة  الوزن  زيادة  منها 
يف  لاللتهاب  �مل��و�يل  �ل�سيتوكني  مل�ستويات  �ملطّولة  وتلك  �مل�ستعر�سة 
�أن تفح�ش  ا لبد  و�أي�سً �لعو�مل,  �إلى مر�قبة هذه  �لف�سام, حتتاج  حالت 
على  حم��ددة  �لغري  �للتهابية  �لتغيري�ت  تاأثري  �إمكانية  �لدر��سات  هذه 

تعبري�ت �لذهان وغريه من �ل�سطر�بات �لنف�سية �ل�سديدة.
�لنف�سية هذ�,  ��ستهد�ف �للتهاب يف �حلالت �ملر�سية  �أمر  و�إذ� حدث 
من  معينة  مر�حل  يف  �أو  �ملر�سى  من  فرعية  جمموعات  يف  �لأق��ل  على 

�ملر�ش, قد يوؤدي �لكت�ساف �إلى ُنهج جديدة يف �لعالج.

�سكر خا�ض

لقد �ساهم �لكاتبان �لأولن ب�سورة مت�ساوية يف هذ� �لعمل.
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�إن �ل�سمنة مبثابة مر�ش وبائي يف �لدول �ملتقدمة, وجتد �أن هذ� �لأمر 
 )SMI( بد�أ ينت�رش يف بقية �لعامل. يعاين مر�سى �لمر��ش �لنف�سية �ل�سديدة
من �ل�سمنة مبعدلت �أعلى مرتني �أو ثالثة مر�ت )1( ونتيجة هذ� �لأمر هو 
ا حالت وفيات  ظهور معدلت �أعلى من �لأمر��ش �ملتعلقة بال�سمنة و�أي�سً
مبكرة )2(. وهنا ن�ستطيع �ن نطرح  �ل�سوؤ�ل ماذ� ُيكن �إ�سافتة فى �لتد�بري 
�ملتو�سعة,  �لنف�سيني  �لأطباء  م�سوؤوليات  �إلى  بال�سمنة  �خلا�سة  �لعالجية 

وتكون �إجابتنا على هذ� �ل�سوؤ�ل هو بنعم.
وقلة  الطعام  فرط  يف  تتمثل  �ضلوكية  م�ضكلة  مبثابة  ال�ضمنة  اإن  اأول, 
�حلركة. من �أكرث �لأدلة �لقوية على وجود تد�بري عالجية قوية لل�سمنة هي 
وجود تدخالت �سلوكية, و�لتي ُي�سار �إليها د�ئًما باعتبارها تدخالت حياتية, 
وغالًبا ما تقوم هذه على مبادئ �لعالج �ل�سلوكي �ملعريف وتغيري�ت معرفية 
�جتماعية. �إن �لأطباء �لنف�سيني خرب�ء يف جمال �لتغيري�ت �ل�سلوكية وهم 

مزودون باأدو�ت متكنهم من مكافحة هذ� �ملر�ش.
خا�سة  وب�سفة  �لنف�سي,  �لعالج  و�سائل  �أن  �لأم��ر  �أت�سح  لقد  ثانًيا, 
�ل�سمنة �ملرتفعة  �لعقاقري �مل�سادة للذهان, تلعب دوًر� هاًما يف معدلت 
ل �أن نعمل على منع زيادة  بني مر�سى �ل� )SMI )3, وبينما �أنه من �مُلف�سّ
�لوزن �لذي ُيكت�سب من جر�ء �لعقاقري �لنف�سية, �إل �أن هذ� �لأمر لي�ش د�ئًما 
للطبيب,  �لأولى  �لزيارة  منذ  بدناء  �ملر�سى  من  �لعديد  ي�سبح  فقد  �سهال؛ 
وبالتايل فاأن �لتحكم يف �أمر �ل�سمنة جزًء� من مهام �لطبيب �لنف�سي مثله 
و�لتي  �أخرى,  باأمر��ش  �خلا�سة  �جلانبية  لالآثار  �لعالجية  �لتد�بري  مثل 
ترت�وح بني ��سطر�بات �حلركة وحتى حدوث خلل يف �لأد�ء �جلن�سي. ترتبط 
ا بزيادة يف معدلت �لكتئاب و�نخفا�ش يف �لتمتع باحلياة  �أي�سً �ل�سمنة 
ا بزيادة يف �سعور هوؤلء �لأفر�د بالو�سمة؛ �إن �ل�سمنة مبثابة كارثة  و�أي�سً

حتتاج �إلى تد�بري بد�خل عيادة �لطبيب �لنف�سي.

ال�سمنة باأعتبارها اآثار جانبية لعقاقري ما

مفاقمة  على  نعمل  �أل  هو  �لوزن  يف  �لتحكم  جتاه  �خلطو�ت  �أولى  �إن 
�لكثري  هناك  ما.  عقاقري  عن  �لناجمة  �جلانبية  �لآثار  طريق  عن  �مل�سكلة 
و�لكثري من �لدلئل �لتي تقول باأن �لتحّول عن �لعقاقري �لتي قد ُتزيد من 
�لوزن �إلى �لعقاقري �لتي توؤدي �إلى زيادة قليلة يف �لوزن �أو تلك �لعقاقري 
�ملحايدة, ُيكن �أن يوؤدي �إلى فقد�ن كبري يف �لوزن, وبالتايل فالبد من �أن 
يكون �أمر �لتحّول هذ� مق�سوًر� على �ملر�سى �لبدناء �أو للمر�سى �لذين قد 
�كت�سبو� وزًنا كبرًي� )�أكرث من 5% من وزن �جل�سم(, �أو لديهم خلل ��ستقالبي 
حاد )مثل �سعف �لتحكم يف د�ء �ل�سكري(. قد يوؤدي مثل هذ� �لتحّول بني 
يف  جر�م  كيلو   3-2 �إلى  ي�سل  ما  فقد�ن  �إلى  للذهان  �مل�سادة  �لعقاقري 
كبرية  �إكلينيكية  تغيري�ت  �إلى  ا  �أي�سً ويوؤدي  �أ�سبوًعا,   24 �إلى  ت�سل  مدة 

يف كولي�سرتول �لربوتني �لدهني �لغري عايل �لكثافة ويف �لدهون �لثالثية 
وم�ستوى �جللوكوز. وفيما يخ�ش �لفح�ش �لإكلينيكي �لقريب, ُيكن �أن يتم 
�أمر �لتحويل من نوع من �لعقاقري �إلى �آخر بدون زيادة يف خطر �لحتجاز 

بامل�ست�سفى �لنف�سي �أو ��ستفحال �لعر��ش �لنف�سية )4(.
هناك �لعديد من �ملبادئ �ل�رشيحة للتحّكم يف �لآثار �جلانبية �ملتمثلة 
يف زيادة �لوزن؛ فباإمكان �أي عقاقري تعمل على غلق م�ستقبالت �لهي�ستامني 
�ملركزي H1( 1( �أن ُتزيد من �ل�سهية وتوؤدي �إلى زيادة يف �لوزن, وتت�سمن 
مثل هذه �لعقاقري �لأولنز�بني و�لكيتيابني �مل�ساد للذهان و�ملريتاز�بني 
ا �لعديد من �لعقاقري �لكال�سيكية �مل�سادة للذهان  �مل�ساد لالكتئاب و�أي�سً
ُت�ستخدم ملعاجلة  �لتي  �لهي�ستامني �ملركزية  �لثالثية �حللقات وم�ساد�ت 
�لقلق, مثل �لهيدروك�سيزين. لبد من منع مثل هذه �لعقاقري يف �أول �لأمر, 
�أو ُيكن �لتحّول عنها �إلى عقاقري �آخري ذ�ت تاأثري�ت �أقل على �لوزن, وذلك 
ا على غلق م�ستقبالت  كلما �أمكن �لأمر. تعمل �لعديد من هذه �لعقاقري �أي�سً

�لعقاقري  �لبع�ش من  H1(. قد يو�سح هذ� �لأمر ملاذ� تت�سبب  �ل�  من غلق 
زيادة  يف  للهي�ستامني  م�سادة  �لغري  �لثاين  �جليل  من  للذهان  �مل�سادة 

كبرية يف �لوزن لدى �لبع�ش من �ملر�سى.  
يف  كبرية  بزيادة   )D2(  2 �لدوبامني  م�ستقبالت  غلق  يرتبط  ا  �أي�سً
�أن  �لأولى )5(. وحيث  �لذهان  �لوزن, وب�سفة خا�سة لدى مر�سى نوبات 
هي  �حلايل  �لوقت  يف  ُت�ستخدم  �لتي  للذهان  �مل�سادة  �لعالج  و�سائل  كل 
حم�رش�ت �ل� D2, من �لالزم جتنب حم�رش�ت �ل� D2 عند و�سف عقاقري 
يف  ُي�ستخدم  �أنه  �إل  �لذهانية,  �ل�سطر�بات  من  وغريه  �لف�سام  ملر�سى 
�لوقت �حلايل �جلديد من عو�مل �لعقاقري �مل�سادة للذهان, وذلك للزيادة 
من  وغريها  �لقطب  �لثنائية  �ل�سطر�بات  لعالج  �أولية  عالج  كو�سائل  �أو 
�ملحايدة  �لعالج  ��سرت�تيجيات  من  �لكثري  هناك  �ملز�جية.  �ل�سطر�بات 
�أول,  �لختيار�ت  هذه  جتربة  من  ولبد  �حل��الت,  هذه  مثل  لعالج  للوزن 
�ملثبتة  �لعقاقري  �إن  �لبد�ية.  من  �لبدناء  �ملر�سى  بني  خا�سة  وب�سفة 
�لوزن  توؤثر على  و�سائل عالج  – وهم  و�لفالربو�ت  �لليثيوم  مثل  للمز�ج, 
�إلى �لقليل من زيادة  –  توؤدي  عن طريق تقنيات غري معروفة حتى �لآن 
�لوزن, �أكرث من �لعقاقري �مل�سادة للذهان. �إن �لكثري من �لعقاقري �مل�سادة 
�أو قد ترتبط حتى بفقد�ن �لوزن, مثل يف حالة  لالكتئاب حمايدة للوزن, 

بوبروبيون5.

التعديلت احلياتية

�أتباع منط حياة �سحي  �لوزن عن طريق  فقدن  يعمل  �أن  �ملمكن  من 
)زيادة الن�ضاط اجل�ضدي وتقليل ال�ضعرات احلرارية( على منع اأو تاأخري بداية 
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Obesity is an epidemic in the developed countries, and
the rest of the world is quickly catching up. Patients with
severe mental illness (SMI) suffer from two to three times
higher rates of obesity (1), and this has translated into much
higher rates of obesity-related morbidity and premature
mortality in this population (2). This raises the question if
obesity management should be added to the expanding re-
sponsibilities of psychiatrists. Our answer to this question is
a resounding “Yes”.

First, obesity is a behavioral problem that involves eating
too much and moving too little. The most robust evidence
for effective management of obesity is for behavioral inter-
ventions, usually referred to as lifestyle interventions. These
are typically based on principles of cognitive behavioral
therapy and social cognitive change. Psychiatrists are ex-
perts of behavioral change and are equipped with the tools
to employ against this disease.

Second, it has become abundantly clear that psychiatric
medications, especially antipsychotics, play an important
role in the increased rates of obesity among patients with
SMI (3). While it is preferable to prevent the excess weight
gain due to psychotropicmedications, this is not always pos-
sible. Many patients will already be overweight or obese at
the initial visit to a psychiatrist. Management of overweight
and obesity is therefore as much a part of psychiatrists’ duty
as the management of other medication side effects, ranging
frommovement disorders to impaired sexual function. Obe-
sity is also associated with increased rates of depression,
decreased quality of life, and increased stigma in this popu-
lation. Obesity is a calamity that needs to be managed in the
psychiatrist’s office.

OBESITY AS A MEDICATION SIDE EFFECT

The first task of weight management is not to exacerbate
the problem through medication side effects. There is abun-
dant evidence that switching from a weight-inducing medi-
cation to one that has lower weight gain liability or is weight
neutral can produce clinically significant weight loss. A
switch should be considered for any patient who is obese or
who has gained a clinically significant amount of weight
(>5% of body weight), or who has other evidence of severe
metabolic dysfunction (e.g., poor diabetes disease control).
Such switching between antipsychotic medications can
result in weight loss of 2-3 kg after 24 weeks, and also clini-
cally significant changes in non-high-density lipoprotein
(non-HDL) cholesterol, triglyceride and glucose levels. In

the context of close clinical monitoring, switching can be
tolerated without increased risk of psychiatric hospitaliza-
tion or significant psychiatric symptom exacerbation (4).

There are several straightforward principles of manage-
ment of the side effect of weight gain. Any medication that
blocks central histamine-1 (H1) receptors can increase appe-
tite and produce weight gain. Such medications include the
antipsychotics olanzapine and quetiapine; the antidepres-
sants mirtazapine and several older tricyclic antidepressants;
and central antihistamines that are used to treat anxiety, such
as hydroxyzine. These medications should be avoided as ini-
tial treatments, or switched to alternatives with lower weight
gain liability whenever possible. Many of these medications
also block serotonin 2c (5HT2c) receptors, which also indu-
ces appetite (though to a lesser extent than H1 blockade).
This may explain why some second-generation antipsy-
chotics which are not antihistaminic may cause significant
weight gain in some patients.

Dopamine-2 (D2) receptor blockade has also been associ-
ated with significant weight gain, especially among treatment-
na€ıve patients presenting with a first episode of psychosis (5).
Since all antipsychotic medications in current use are D2
blockers, it is essentially impossible to avoid D2 blockade
when prescribing pharmacotherapy to patients with schizo-
phrenia and other psychotic disorders. However, newer
antipsychotic agents are increasingly used for augmenta-
tion or as first line medications in the treatment of bipolar
disorder and other mood disorders. There are more weight
neutral strategies for treatment of these conditions, and
such options should be tried first, especially among patients
who are already overweight. Mood stabilizers such as lithi-
um and valproate, although weight inducing themselves
through unknown mechanisms, are associated with less
weight gain than antipsychotic agents. Many newer antide-
pressants are weight neutral, or may even be associated
with weight loss, as in the case of bupropion.

LIFESTYLE MODIFICATION

Weight loss through a healthy lifestyle (increased physical
activity and decreased caloric intake) can prevent or delay
the onset of type 2 diabetes and cardiovascular disease, par-
ticularly among high-risk individuals. Even small reductions
in body weight can lead to substantial improvements in a
metabolic risk profile: weight loss of as little as 5% of initial
body weight can prevent or delay the onset of diabetes,
hypertension, hyperlipidemia, and cardiovascular disease (6).
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بني  خا�سة  وب�سفة  �لقلب,  �أمر��ش  ا  و�أي�سً �ل�سكري  د�ء  من  �لثاين  �لنوع 
�لأفر�د �لذين هم �أمام ن�سبة عالية من �خلطر. ُيكن �أن يوؤدي حتى �لقليل 
)�أي�سي(,  �ل�ستقالبي  �خلطر  ن�سبة  يف  كبري  حت�ّسن  �إلى  �لوزن  فقد�ن  من 
�أن يعمل فقد�ن �لقليل من �لوزن �لذي قد يبلغ 5% من وزن  �أنه ُيكن  �أي 
اجل�ضم الأويل على منع اأو تاأخري بدايات ال�ضكري وارتفاع �ضغط الدم وفرط 

�سحميات �لدم و�أمر��ش �لقلب )6(.
للطبيب  فر�سة  تكون  �أن  ُيكن  �جل�سم  لوزن  �لروتينية  �ملر�قبة  �إن 
�جل�سدية,  و�لأن�سطة  �لتغذية  تخ�ش  للمري�ش  ن�سائح  ُيقدم  لأن  �لنف�سي 
و�أن �ملو�زين بالأمر �ملتو�فر حول �لعامل وهي �آلة رخي�سة ولبد �أن تكون 
تخ�سي�ش  من  لبد  ا  �أي�سً نف�سي,  طبيب  كل  عيادة  يف  �لأ�سا�سي  بالأمر 
ب�سعة دقائق من وقت زيارة �لطبيب ملناق�سة �أمر �لوزن, وهذ� �لأمر فّعال 
ا لبد من تثقيف �ملري�ش )و�أ�رشته( عن منط  �أي�سً يف فقد�ن �لوزن, كذلك 
�أخ�سائي  يوجهه  �أن  يحتاج  ل  �لتثقيف  من  �لنوع  فهذ�  �ل�سحي,  �حلياة 
عياد�ت  �أف��ر�د  من  �أي  ُيقّدمه  �أن  ُيكن  بل  �ملخت�سني  من  غريه  �أو  تغذية 
جانب  من  �مل�سورة  من  �لقليل  تقدمي  ي��وؤدي  �أن  ُيكن  �لنف�سية.  �ل�سحة 
�ملري�ش  �سلوكيات  يف  تغيري  �إح��د�ث  �إلى  �لأوليني  �لكلينيكيني  �لأطباء 
 ,)7( �لكثري من �خل�رشو�ت(  و�أكل  �لريا�سة  )مثل زيادة ممار�سة  �ل�سحية 
وبالتايل فالبد �أن تكون تقييمات عو�مل �خلطر وتقدمي ن�سائح خمت�رشة 
ا  عن �ل�سلوكيات �خلطر, جزًء� من �ملمار�سات �لنف�سية �لروتينية, ولبد �أي�سً
�لوزن,  لفقد�ن  �ل�سابقة  وجمهود�ته  �لتغذوية  �ملري�ش  حالة  فح�ش  من 
ولبد من تقدمي �قرت�حات عند كل زيارة, وقد ت�سمل هذه �لقرت�حات 1- 
�حلر�رية,  �ل�سعر�ت  من  �لكثري  به  �لغذ�ئية  �لوجبة  من  و�حد  مكون  حتديد 
مثل �مل�رشوبات �مل�سكرة و�لدجاج �ملقلي, و�قرت�ح بديل لها )مثل �ل�سود� 
ن�ضاط  اإدخال  �مل�سوي/�ملطبوخ(, و2-  �لدجاج  �أو  �ل�سكريات  �خلالية من 
��ستخد�م  من  بدل  �ل�سالمل  على  �ل�سعود  مثل  �ليومي,  �لروتني  يف  ج�سدي 
�إخبار �لو�لدين عن  �إلى �لعمل �سرًي� على �لأقد�م, و3-  �أو �لذهاب  �مل�سعد 
بع�ش �ملمار�سات �ل�سارة مثل �أخذ �سعر�ت حر�رية حتى عند عدم �ل�سعور 
باجلوع, كتناول الطعام بني الوجبات وتناول الطعام كرد فعل لل�ضغوط 
�ل�سعر�ت  من  �لكثري  به  �لذي  �لطعام  �إبعاد  مثل  �ملحفز�ت,  تقليل  و4- 

�حلر�رية بعيًد� عن �لنظر �أو �ملتناول.
لبد �أل يبد�أ �ملري�ش باأخذ �لعقاقري �خلا�سة بال�سمنة بدون �أول حماولة 
�أن  بعد  �لرب�مج  ُتو��سل مثل هذه  �أن  �ملنظمة, ولبد  �حلياة  بر�مج  جتربة 
يبد�أ �أي عالج يخ�ش �ل�سمنة. لدى �لتدخالت �حلياتية, مثل بر�مج �لوقاية 
وُيكن  �لوزن  لفقد�ن  �لرتويج  يف  �لفاعلية  على  قوًيا  دليال  �ل�سكري,  من 
�أفر�د عاديني )8(, لقد مت ت�سوية مثل هذه �لتدخالت  تو�سيلها من جانب 
�لتجارب  �لكثري من  �أو�سحت  بل وقد   ,SMI �حتى تتنا�سب مع مر�سى �ل
�لأقل  تدخالت على  �سبعة  )9(. هناك  فاعليتها  �لع�سو�ئية مدى  �ملرجعية 
جاهزة للت�سغيل, ومل يتم �لرتويج عنها ب�سورة و��سعة, وبينما من �ملمكن 
�أن يخ�رش ما يزيد عن 40% من �مل�ساركني �لكثري من �لوزن )5% من �لوزن 
�لأ�سا�سي( عن طريق �مل�ساركة يف مثل هذه �لرب�مج )10(, قد ُيّثل ت�سغيل 
هذه �لرب�مج حتول كبرًي� يف �ل�ستثمار�ت �ل�سغرية �لتي يف وكالت �ل�سحة 
تقوم  �لتي  �لتدخالت  هذه  ت�سبح  �أن  من  فالبد  وبالتايل  �لعامة,  �لنف�سية 
على �لدليل و�لتي ت�سعى �إلى �لرتويج لفقد�ن �لوزن وتقليل خطر �لإ�سابة 

بال�سكري, بالأمر �ملتاح يف مر�كز �ل�سحة �لنف�سية.

العقاقري الدوائية

من �ملمكن �أن ت�ساعد �لعقاقري �لدو�ئية �لأفر�د �لغري قادرين على فقد�ن 
ما يكفي من �لوزن عن طريق �لتدخالت �حلياتية )11(, �إل �أن �لأختيار�ت 
�لذهان  ��سطر�بات  �أو غريها من  �لف�سام  �لوزن ملر�سى  لفقد�ن  �لدو�ئية 
�لذي  �لبنكريا�ش(  ليباز  )مثبط  �لأورلي�ستات  فهناك  جًد�؛  �ملحدود  بالأمر 
يعمل على منع �مت�سا�ش �لدهون يف �لأمعاء, �إل �أنه غري فعال بني مر�سى 

�لف�سام. 
�أما �ملحاكي �لودي )ثنائي �أيثيل بروبيون و�لفينرتمني( فريتبط بخطر 
تفاقم �لذهان وهو ممنوع من �ل�ستعمال. �أما ��ستعمال �لتوبريمات, وهو 
قد  �لف�سام,  لدى مر�سى  �لوزن  بفقد�ن يف  للنوبات ويرتبط  عالج م�ساد 
�لع�سبي وخطر  �لإدر�ك  �ملتمثلة يف  �لآثار �جلانبية  ب�سبب  يكون حمدوًد� 

�حلما�ش �ل�ستقالبي )�أي�سي(.
�إن مدى فاعلية و�أمان �لعنا�رش �جلديدة �لتي حتمل �لكثري من �لآمال 
�لف�سام  مر�سى  بني  وبوبروبيون(  نالرتيك�سون  وُمرّكب  )�للوركا�سريين 
لل�  ناه�ش  وهو  �للوركا�سريين,  ت�سويق  يتم   .)12( معروف  �لغري  بالأمر 
HT2c-5 مع حتذير ظهور �لعر��ش �خلبيثة للعقاقري �مل�سادة للذهان 
ذ�ت  عقاقري  �إلى  بالإ�سافة  ��ستخد�مه  عند  وذلك  �ل�سريوتونني,  و�عر��ش 
تاأثري نف�سي, هذ� بالرغم من �أنه مل يتم تقدمي تقاريًر� بهذ� �لأمر حتى يومنا 

هذ�.
�جلانبية  �لآثار  تخفي�ش  على  �لدلئل  �أقوى  حتمل  �لتي  �لعقاقري  �إن 
لل�سمنة لدى مر�سى �لف�سام هو �مليتفورمني, وهي عقاقري ل حتمل توجيه 
�إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء )FDA( �لتي ت�سري �إلى فقد�ن �لوزن. �إن فقد�ن �لوزن 
مد�ر 16  على  غر�م  كيلو   3 �مليتفورمني هو  تعاطي  �لطبيعي يف حالت 
�مل�سادة  �لعقاقري  بني  و�لنتقال  �حلياتية  �لتدخالت  مع  مثل   – �أ�سبوًعا 
للذهان – وهذ� بالأمر �لب�سيط و�سبيًها بتاأثريه مع �ملر�سى �لغري نف�سيني 
�لإ�سابة  خطر  عو�مل  تخفي�ش  على  ا  �أي�سً �مليتفورمني  يعمل  لكن   ,)13(
يوؤّخر ظهور  �أو  �لثالثية وقد ينع  �لدهون  �لقلب, مثل م�ستويات  باأمر�ش 

بد�يات �لنوع �لثاين من د�ء �ل�سكري.
�أغلب  يتحملها  �أن  ُيكن  �لتي  �لعقاقري  من  �مليتفورمني  �أن  ومبعرفة 
�ملر�سى, لبد من و�سعه فى �لعتبار بني مر�سى �لف�سام �أو �ل�سطر�بات 
�لُبدناء �خلارجيني و�لذين تت�سم حالتهم بالثبات �لإكلينيكي,  �لف�سامية 
حتملهم  حال  يف  وذلك  يومًيا,  مرتني  ملج   1000 �إلى  ي�سل  ما  فُيعطون 
له, �إل �أن هناك �لعديد من �لعو�مل �لتي حتد من �أنت�سار ��ستخد�مه. ولبد 
ُي�سف  �أل  لبد  ا  �أي�سً �لالكتيكي,  �حلما�ش  خطر  لتقليل  �حلذر  توخي  من 
�مليتفورمني للمر�سى �لذين هم �أمام خطر متز�يد, مثل هوؤلء �لذين يعانو� 
من ف�سل �لقلب �لحتقاين �أو ق�سور كلوي �أو �أمر��ش �لكبد �أو هوؤلء �لذين 
يتعاطون كحوليات. ثانًيا, مل يتم تعريف مدة �لعالج ب�سورة كافية. يقرتح 
�لفينتري�مني  �أو  �للوركا�سريين  عن  �لإقالع   FDA بال�  �خلا�ش  �ملل�سق 
�لبد�ية �ملتمثلة يف  �إذ� مل تتحقق  �أ�سبوًعا, وذلك  �لتوبري�مات بعد 12  مع 
�لأمر  �لوزن, وبالتايل فقد يعمل هذ�  �أقل من 5% من  �إلى  فقد�ن ما ي�سل 
على توجيه �إد�رة �مليتفورمني, �إل �أن �ملر�سى يحتاجون �إلى و�سائل عالج 
�أطول )من 16- 24 �أ�سبوًعا من �لتجارب �لكلينيكية �لتقليدية( يف حال 
�أول �لأمر. لقد كان هناك �لكثري من �لقلق حيال  �أنهم قد فقدو� �لوزن يف 
خطر ��ستخد�م �مليتفورمني على مد�ر مدة طويلة من �لزمن؛ فالأدلة �لتي 



املجلة العاملية للطب النفسي   93

تقرتح �أن ��ستخد�مه �لكثري ُيزيد من خطر �لإ�سابة بالزهاير )14( تقول 
�أن هناك �حتياج �إلى �ملزيد من �لعمل لتقدمي خو�رزمية لقيا�ش هذ� �خلطر 
�أو جمموعة فرعية  فرد  �أي  لدى  �لقلب, وذلك  باأمر��ش  �لإ�سابة  مع خطر 

من �ملر�سى.

التدخل اجلراحي لعلج البدانة

�سديدة  �سمنة  ذي  �ملر�سى  مع  �لبد�نة  لعالج  �جلر�حي  �لتدخل  يتم 
من  ومعقدة  متو�سطة  �سمنة  ذي  �أو  كم/م2(   40 < �جل�سم  كتلة  )موؤ�رش 
قد  و�لذين  كم/م2(   39,9  35- �جل�سم>  كتلة  )موؤ�رش  �لطبية  �لناحية 
ف�سلت معهم �لتدخالت �حلياتية و�لتدخالت �لدو�ئية. لقد �أظهرت �لدر��سات 
)�أكرث من  �لوزن  �إلى فقد�ن يف  �لإجر�ء�ت يف حد ذ�تها توؤدي  �أن  �ملطّولة 
يف  كبري  وتر�جع  �ل�سكري  من  و�لتعايف  �لأ�سا�سي(  �جل�سم  وزن  من   %50
عو�مل خطر �لإ�سابة باأمر��ش �لقلب و�نخفا�سا ي�سل �إلى 23% يف معدلت 

�لوفيات )15(.
�لبد�نة  لعالج  �جلر�حي  �لتدخل  فاعلية  �لقليلة عن  �ملعلومات  تقرتح 
يعانو� من  �لذين ل  بالأفر�د  �لنتائج  ُيكن مقارنة  �أنه   SMI �ل�  ملر�سى 
يوؤيدون  )ومتى(  كيف  �إدر�ك  �إلى  �لنف�سيون  �لأطباء  يحتاج   .SMI )16(
مر�ساهم بحيث ُيكن �ملو�فقة على �إجر�ء جر�حة لهم. غالًبا ما نعرف نحن 
و�سع  يف  ونحن  �لطبي,  �ملجال  يف  يعمل  �آخر  فرد  �أي  من  �أكرث  مر�سانا 
ُيّكننا من تقييم �لدو�فع و�لت�ساق وتاأثري �ملر�ش �لنف�سي على �لقدرة على 
�إلى ذلك, باإمكاننا تقدمي  حتّمل تد�بري �لعناية �لذ�تية �مُلعّقدة, بالإ�سافة 
�لفرتة  بعد  تظهر  قد  �لتي  �لنف�سية  �لعر��ش  لفح�ش  �أطول  متابعة  فرت�ت 

�لتي تلي �جلر�حة و�ملتابعة. 

اخلامتة

SMI جمموعة �سحية متباينة, مع  �لذين يعانو� من  ُيثل �ملر�سى 
مُتثل  �لقلب.  باأمر��ش  �لإ�سابة  خطر  عو�مل  من  وغريها  �ل�سمنة  �عتبار 
�لنف�سيني  �لأطباء  ممار�سة  جمال  لتو�سيع  �لو��سحة  �لبد�ية  نقطة  �ل�سمنة 
وجود  ظل  يف  وذلك  هذه,  �ل�سحية  �لختالفات  مبخاطبة  يقومو�  حتى 
�سهولة مر�قبة �لنتائج )�لوزن وموؤ�رش كتلة �جل�سم( و�إتاحة و�سائل �لعالج 

�لفعالة و�لتاأثري �لكبري على نتائج تغيري �ل�سلوكيات �ل�سحية.
يفقدون  �لذين  �ملر�سى  بني  وحتى  مزمن,  مر�ش  مبثابة  �ل�سمنة  �إن 
�لكثري من �لوزن يكون �أمر �حلفاظ على �لوزن ملدة طويلة من �لزمن بالأمر 
�حلياتية  �لتح�سينات  مع  وحتى  �لطبيعي,  هو  �لوزن  زيادة  �إن  �ل�سعب. 
�مل�ستمرة. هناك �حتياج �إلى يقظة م�ستمرة لتدعيم �لتغيري�ت �ل�سلوكية يف 
مواجهة ال�ضغوط البيئية لزيادة الوزن. قد يواجه مر�ضى ال� SMI عو�مل 
بيولوجية تعمل على زيادة �لوزن, وت�سمل هذه �لعقاقري �مل�سادة للذهان 
يفوق  �لذي  �ملزيد  تقدمي  �إلى  �لنف�سيون  �لأطباء  يحتاج  �لثاين.  �جليل  من 
جمرد �لتعبري عن �لنتائج �ل�سحية �ل�سعيفة بني هوؤلء �ملر�سى �ل�سعاف, 

فهم يحتاجون اإلى اأن يعملوا بن�ضاط اأكرث ملخاطبة هذه النتائج.
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على  رًد�  تلقيناها  �لتي  �ملوقرة  �لتعليقات  جر�ء  من  �سعد�ء  كنا  لقد 
للمعهد  �لتابع  �لبحث  جمالت  معايري  م�رشوع  عن  تتحدث  �لتي  �ملقالة 
مقالت  من  مقالة  يف  ُورد  و�لذي   ,)NIMH( �لنف�سية  لل�سحة  �لوطني 
جملة عامل �لطب �لنف�سي )1( يف فرب�ير من عام 2014, ونحن نقّدر �إتاحة 
�لفر�سة لنا �أن نقّدم ردوًد� خمت�رشة لالأفكار �لكبرية �لتي وردت يف �لثالثة 
ع�رشة تعليًقا )مع �لعتذ�ر لأن �ملحدوديات �ملكانية تقف حيال �لخذ يف 

العتبار بالعديد من النقاط املثرية لالهتمام(.
نتفق  �أننا  نعتقد  لأننا  وذلك  �جلو�نب  من  �لعديد  بتو�سيح  نبد�أ  نحن 
ب�سورة �أ�سا�سية مع هوؤلء �لذين قدمو� تلك �لتعليقات. �أول, بالرغم من �أنه 
قمنا  �حلايل,  �لبحث  عن  �بتعاد جزري  RDoC مبثابة  �ل�  �عتبار  قد مت 
�لتي  �لنتقالية  �لبحاث  تاريخ غني من  نتيجة  بكونه  �مل�رشوع  باعتبار 
�لُبعدية  �لُنهج  ا  و�أي�سً �لب�رشي  و�ملخ  �ل�سلوكيات  بني  �لعالقة  على  قامت 
لالأمر��ش �لنف�سية )مثل 2(, وبالتايل فاأن �جلهود �لتي ت�سعى �إلى �إدخال 
معايري �سلوكية/نف�سية حيوية وكمية يف جمال �لت�سخي�ش, مل ُتغرّي �لكثري 

من �لُنهج �لقدية.
�أن �ملقابالت �لكلينيكية �حلقيقة مبثابة مكّون �رشوري  نحن نعتقد 
حيوية  باختبار�ت  ُت�ستبدل(  )ولي�ش  ُتَعزز  �سوف  �لتي  �لت�سخي�ش  لعملية 
در��سات  وج��ود  ���رشورة  مع  نتفق  نحن  وباملثل  �سلوكية,  �أو  ع�سبية 
ا در��سات للنتائج, وذلك فيما يتعلق مبجالت و�أنظمة �ل�  �إكلينيكيه و�أي�سً
 RDoC �ا يف �أتفاق مع �لحتياج �إلى تخطيط �أبعاد �ل RDoC. نحن �أي�سً
�لأنو�ع, مثل تلك �جلو�نب  �مل�سببة لالأمر��ش من خمتلف  �لعو�مل  بح�سب 
�لتي  �لبيئية  �لختالفات  من  كامل  ونطاق  للولدة  �ل�سابقة  كاحلالت 
ترتبط بعو�مل �خلطر و�ملرونة )يف �حلقيقة, وكما قد �أ�سار ُكتاب �لتعليقات 
�لآخرين, �إن تلك �لدر��سات �لتي قامت على م�سببات �لأمر��ش هي تاأكيّد� 

  .)RDoC �لل
�ملر�سى  عدد  �إلى حتديد  �لحتياج  �إلى  �ملعلقني  من  �لعديد  �أ�سار  لقد 
�لذين يعانو� من ��سطر�بات DSM/ICD �ملت�سمنة يف �لدر��سات �لتي 
�سيكون  �لأمر  �أن هذ�  نتفق  RDoC ونحن  �ل�  �لرئي�سي  يكون مو�سوعها 
DSM/ �ل�  نظام  �إلى  طريق  وجود  على  للحفاظ  نافعة  خطوة  مبثابة 
�أن �لعديد من �مل�ساركني لن ي�سلو� �إلى م�ستويات  �إلى  ICD )بينما ن�سري 
�حلكم  �أن  نتفق  نحن  �أخ��رًي�,  �لُبعدي(.  �لنهج  ب�سبب  �لتقليدية  �لت�سخي�ش 
�أي بحث  مع  �حلال  – كما هو   RDoC لل�  �لكلينيكية  للمنفعة  �لنهائي 
توجيه  يف  �إمكانيته  بح�سب  �سيكون   – �لأمر��ش  ت�سنيف  علم  جمال  يف 
لها  �لتي  �مُلطبقة(  )�أو  �ل�سخ�سية  �لعالج  لو�سائل  �لكلينيكيني  �لأطباء 

فاعلية �إجمالية �أكرب.
من  �لعديد  باإظهار  �ملعلقني  من  �لعديد  قام  لقد  �ل�سدد,  هذ�  ومن 
�لختالفات يف مو�سوع ح�سا�ش, وهو �أن �إطار عمل �ل� RDoC قد ُي�ساهم 
يف �ملمار�سات �لكلينيكية �مل�ستقبلية, �إل �أنه ل ُيكن �أن ُي�ساهم يف �لوقت 
�حلايل, ونحن نتفق مع هذ�؛ فلم يكن �لغر�ش من �ل� RDoC هو �أن يكون 
�إحالل على �ملدى �لقريب لل� ICD/DSM, �إل �أنه قد قام معلقون �آخرون 
�لت�سخي�سات وو�سائل  باأن خطو�ت تقدم �رشورية يف  بالفرت��ش �سمًنا 
لأن  وذلك  �لر�هن  �لو�سع  ب�سورة طبيعية يف  �ستحدث  �مل�ستقبلية  �لعالج 
عمل �لأبحاث بالأمر �مُلعد جيًد�, وهذ� ما ل نتفق عليه, فتوؤكد �ملعلومات 
ت�سديد  ُيكن  ل  �أنه  �رشيع  ب�سكل  تظهر  �لتي  و�ل�سلوكية  ع�سبية  �حليوية 
�لحتياجات �مل�ستقبلية – �أو �ستكون بالأمر �ملوؤجل – �إذ� مل يبد�أ �لآن ذلك 

�لبحث �ل�سعب �لذي يقوم بتنظيم �لت�سخي�سات مع �ملعلومات �لتجريبية. 
م�ساريع  �أن  حيال  �لقلق  من  �ملو�سوع  لهذ�  �أخ��رى  جو�نب  تاأتي 
بالحتياج  ت�ستهني   RDoC �ل�  مثل  �مل�ستقبل  ناحية  �ملوجهة  �لأبحاث 
ُيكن  فكرتني  هناك  باملر�سى.  �حل��ايل  �لوقت  يف  وتهتم  للبحث  �مللح 
NIMH )مثل �ي  �ل�  �أن يعمل  �أول لبد  �لقلق,  مالحظتهما رًد� على هذ� 
وكالة تعمل على متويل �لأبحاث �لتي ترتبط بال�سطر�بات( على �أن تو�زن 
و�لأبحاث  �لنتقالية  و�لأبحاث  �ل�سا�سية  �لأبحاث  دعم  بني  م�سادرها 
�لتي تقوم على �خلدمات/�لنت�سار, و�أن �ل� RDoC تهتم فقط بثاين هذه 
م�رشوع  �أن  – مثل  �لأخرى  للمجالت  �ملوّجه  �لدعم  يتغري  ومل  �ملجالت 
NIMH RAISE )www.nimh.nih.gov/health/topics/
كبرية  schizophrenia/raise/index.shtml( هو مبثابة جهود 
للذهان  �لأول��ى  �لنوبات  حالت  عن  للك�سف  �ملمار�سات  �أف�سل  لتطوير 
و�أف�سل طرق عالجها. ثانًيا, �إن �لحتياج خلدمات �سحة نف�سية متو�سعة 
بالأمر �لو��سح جًد� وذلك ب�سبب ِحمل �ل�سطر�بات �لنف�سية �ملتز�يد )مثل 3( 
و�أن �إتاحة و�سائل �لعالج �خلا�سة بال�سطر�بات �لنف�سية بالأمر �ملعروف 
�لعالج  وو�سائل  �لقوية  �لت�سخي�سات  لزيادة  �لبحث  �أن  نرى  ونحن  جيًد�, 
نف�سية  خدمات  لتطوير  �جلهود   – تثبيط  ولي�ش   – ت�سجيع  على  �سيعمل 

متقدمة يف �لوليات �ملتحدة وغريها من دول �لعامل.
لقد ��سار �لعديد من �ملعلقني �أن �ل� RDoC تتجاهل �لنف�ش و�خلربة 
�ل�سخ�سية �أو �ملظاهر �لكلينيكية لال�سطر�بات – �ملقرتنة بالفكرة �ملتعلقة 
بالأمر �لتي تقول �أن �ل� RDoC �ختز�يل ب�سورة كبرية, ونحن نرد بالقول 
باأن �إدخال �لعلوم �لع�سبية و�لقيا�سات �لنف�سية �حلديثة يف �لت�سخي�سات 
�أو �لعر��ش �لظاهرة بالأمر �لغري  ل تعني �أن خربة �ملري�ش �ملو�سوعية 

رد املنتدى
:)RDoC( ال���ب���ح���وث  م���ج���ال  ف����ي  ال��ت��ش��خ��ي��ص��ي��ة  ع���م���ل احمل����ك����ات   إط������ار 

تعليقات مكملة

FORUM RESPONSE

The RDoC framework: continuing commentary
BRUCE N. CUTHBERT AND THE NIMH RDOC WORKGROUP*

National Institute of Mental Health, 6001 Executive Blvd., Bethesda, MD 20892-9632, USA

*The members of the Workgroup are listed in the Appendix

We are grateful for the thoughtful comments received in
response to the target article about the National Institute
of Mental Health (NIMH)’s Research Domain Criteria
(RDoC) project that appeared in the February 2014 issue
of World Psychiatry (1), and appreciate the opportunity to
respond briefly to the major themes running throughout
the thirteen commentaries (with apologies that space limi-
tations preclude consideration of many interesting points).

We start by clarifying several aspects where we believe
that we are in fundamental agreement with the commen-
tators. First, although RDoC was seen by some as a radical
departure from current research, we view the project as
emerging from a rich history of translational research in
brain-behavior relationships and dimensional approaches to
psychopathology (e.g., 2). Thus, efforts to introduce biological
and quantified behavioral/psychological criteria into diag-
nostics would not change many time-honored approaches.

We agree that a careful clinical interview is an essential
component of the diagnostic process, which would be aug-
mented (not replaced) by neurobiological or behavioral
tests. Similarly, we agree with the necessity of studying clin-
ical course and outcome with respect to RDoC domains
and constructs. We are also in accord with the need to map
RDoC dimensions to etiological factors of various sorts,
e.g., such aspects as prenatal conditions and a full range of
environmental variables related both to risk and resilience
(in fact, as other commentators noted, such etiological
studies are an emphasis in RDoC).

Multiple commentators noted the need to characterize
the numbers of patients with DSM/ICD disorders that are
included in RDoC-themed studies, and we agree that this
will be a useful step to maintain crosswalks to the DSM/
ICD system (while noting that many participants will not
reach traditional diagnostic levels due to the dimensional
approach). Finally, we agree that the ultimate arbiter of
clinical utility for RDoC – as with any nosology – will be
its ability to guide clinicians to personalized (or stratified)
treatments that have greater aggregate effectiveness.

In this regard, several commentators expressed different
variations of a critical theme that the RDoC framework
might contribute in the future, but cannot inform clinical
practice at the current time. We agree: RDoC is not
intended as a near-term replacement for the ICD/DSM.
However, other comments implied that necessary advances
in future diagnostics and treatment will naturally eventuate
if the current status quo for conducting research is main-
tained. Here, we disagree. Rapidly emerging neurobiologi-
cal and behavioral data increasingly indicate that future

needs cannot be met – or will be very considerably delayed
– if the difficult research to align diagnosis with empirical
data is not initiated now.

Another aspect of this theme stems from concerns that a
future-oriented research project like RDoC slights the
pressing needs for research and care of patients at the cur-
rent time. Two related points may be noted in response to
this concern. First, NIMH (like any agency that funds dis-
order-related research) must balance its resources among
support for basic research, translational research, and serv-
ices/dissemination research; RDoC only concerns the second
of these areas, and support for the other areas has not
changed – e.g., the NIMH RAISE project (www.nimh.nih.
gov/health/topics/schizophrenia/raise/index.shtml) is a
large-scale effort to develop best practices for detection and
treatment of first-episode psychosis. Second, the needs for
greatly expanded mental health services are all too apparent
given the increasing burden of disability due to mental disor-
ders (e.g., 3), and the availability of treatments for mental
disorders is well recognized; our view is that research to
accelerate enhanced diagnosis and treatment will encour-
age, rather than discourage, efforts to develop improved
mental services in the US and around the world.

Several commentators indicated that RDoC ignores the
psyche, subjective experience, or the clinical presentations of
disorders – coupled with the related point that RDoC is
excessively reductionistic. We would respond that the intro-
duction of neuroscience and modern psychometrics into
diagnosis does not mean that the patient’s subjective experi-
ence or presenting symptoms are unimportant; as pointed
out originally (and above), relating the various neurobiologi-
cal and behavioral measures to symptoms and presenting
phenomenology represents an important task in the RDoC
scheme. However, we would disagree with a view that the
patient’s subjective experience, as such, ought to represent
the sole or predominant focus of assessment and treatment.
We acknowledge that some important clinical phenomena
are as yet minimally represented in RDoC; this reflects a con-
sidered decision to start with relatively well-established areas
of brain-behavior relationships, so as to establish a solid foun-
dation upon which to build toward such poorly understood
aspects of psychopathology.

Finally, it should be noted that pre-emption and preven-
tion of disorders constitutes a major long-term objective of
the RDoC process. It is now well known that, across many
mental as well as neurological disorders, overt dysfunction
appears only as a late stage in an ongoing disease process –
badly hampering efforts toward early prevention. For mental
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�لقيا�سات �حليوية ع�سبية  �إن ربط  )باأعلى(  �سلًفا  �أو�سحنا  هام, وكما قد 
و�ل�سلوكية �ملتعددة بالأعر��ش و�لظو�هر �ملتجلية متثل و�حدة من �ملهام 
�لهامة يف خمطط �ل� RDoC, �إل �أننا نعرت�ش مع فكرة �أن خربة �ملري�ش 
�ل�سخ�سية يف حد ذ�تها �سوف متثل جوهر تركيز �لتقييمات وو�سائل �لعالج. 
 RDoC �نحن نعرتف �أن �لقليل من �ملظاهر �لكلينيكية �لهامة يثلها �ل
بحد �أدنى, ويعك�ش هذ� �لأمر قر�ًر� مت �عتباره م�سبًقا يقول بالبدء مبناطق 
ُمثبتة يف �لعالقة بني �ملخ و�ل�سلوكيات, بحيث ُيكن تاأ�سي�ش �أ�سا�ًسا �سلًبا 
ُيكن عليه �لبناء يف �سالح �جلو�نب �لغري ُمدركة ب�سورة جيدة يف جمال 

�لأمر��ش �لنف�سية.
مُتثل  منها  و�لوقاية  �ل�سطر�بات  �سفعة  حق  �أن  ذكر  من  لبد  �أخرًي�, 
هدًفا كبرًي� طويل �لأمد لعمليات �ل� RDoC. ومن �ملعروف جيًد� �لآن �أنه 
من بني �لعديد من �ل�سطر�بات �لنف�سية و�لبيولوجية ع�سبية, تظهر حالت 
– مما  �ل�رشيح فقط كمرحلة متاأخرة يف م�سار �ملر�ش �مل�ستمر  �ل�سعف 
ينع �جلهود �ملوجهة ناحية �لتدخالت �ملبكرة. وفيما يخ�ش �ل�سطر�بات 
�لنف�سية, لقد بد�أنا حديًثا ��ستهد�ف �ملر�حل �ملبكرة للمر�ش, وذلك ب�سورة 
كبرية عن طريق �لعالمات و�لعر��ش �لأولية, كما يف حالت بو�در �لف�سام 
�إمكانية  �مُلثبتة  �ل�سطر�بات  من  �لوقاية  �ستتطلب  �مل�ستقبل,  يف   .)4(
�لتدخل )مثل مع تدخالت �ملرونة �لع�سبية و/�أو �مُلركبات �لع�سبية( قبل 
ظهور �أي من �لعر��ش. ويف هذ� �ل�سياق, ل ُت�سّكل �ملقايي�ش مثل فحو�سات 
جمموعات �جلينات �لوظيفية و�لختبار�ت �ملعرفية �حل�سا�سة و�ملقايي�ش 
بحد  �ختز�ليا  نهًجا  ت�سكل  ل  بالأحد�ث,  ترتبط  قد  �لتي  �لحتمالت  مثل 
ذ�ته, بل مُتثل �لتقييمات �لالزمة �لتي �سُتطلب للك�سف �لناجح عن عو�مل 

ا �لوقاية. �خلطر و�أي�سً
من  �لبع�ش  لتو�سيح  فر�سة  لإعطائنا  تقديرنا  بتاأكيد  نختتم  نحن 
ا �لعرت�ف بوجود �ختالفات و��سحة يف  ُي�ساء فهمها و�أي�سً �لتي  �لأفكار 

�حلالية.  �لت�سخي�ش  ُنهج  عن   RDoC �ل�  عمل  �إطار  تق�رّش  �لتي  �لآر�ء 
�خلا�ش  �ملوقع  بزيارة  يقومو�  لأن  بالأمر  �ملهتمني  �لقر�ء  ن�سّجع  نحن 
RDoC )www.nimh.nih.gov/research-priorities/ �بال
و�لرو�بط  �ملعلومات  من  �ملزيد  على  للح�سول   )rdoc/index.shtml

للمقالت ذ�ت تو�سيحات �أو�سع للعديد من جو�نب هذ� �مل�رشوع.

ملحق

)�لرئي�ش(  NIMH RDoC هم: كوثربت  �ل�  �أع�ساء فريق عمل  �إن 
وريبيكا �ستينري جار�سيا ومارخوري جاريف ومارلني جوزمان وروبريت 
هين�سني ومايكل كوز�ك و�سارة موري�ش ود�نيل بني وكيفني كوين وت�سارلز 

�ساني�سلو وجانني �سيمونز وفيليب و�جن.
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�لعاملية  �لأمر��ش  ِحمل  من   %13 ور�ء  �لنف�سية  �ل�سطر�بات  تقف 
هي  وحدها  �لكتئاب  حالت  �ستكون   2030 عام  جميء  مع  �أنه  وُيقّدر 
لالأفر�د  �ملتوقع  �لعمر  متو�سط  يقل   .)1( �حِلمل  هذ�  يف  �لأك��رب  �مُل�ساهم 
�أن  وُيقّدر   ,)2( �إلى 20 عاًما  نف�سية من 15  ��سطر�بات  يعانو� من  �لذين 
�ل�سطر�بات �لنف�سية عام 2030 �ستكون ور�ء حو�يل ربع �ل� 47 تريليون 
دولًر� �ملوّجهة للم�ساريع �خلا�سة بكل �لأمر��ش �لغري ُمعدية )3(, تتطلب 
�ل�سطر�بات  تاأثري  ب�سبب   – �سيا�سية  تكاليف  �لنف�سية  �لمر��ش  ا  �أي�سً

�لنف�سية على �لتطّور يف �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية )4(. 
نف�سية  ��سطر�بات  من  يعانو�  �لذين  بالأفر�د  �خلا�سة  �خلدمات  �إن 
 ,)5( بكفاءة  ُت�ستخدم  ول  عادلة  غري  ب�سورة  موّزعة  وهي  كافية  لي�ست 
وب�سفة خا�سة يف �لدول �لأقل تقدًما )6(, فتخ�س�ش �أغلب �لدول �أقل من 
2% من ميز�نية �ل�سحة ملا يخ�ش �ل�سحة �لنف�سية )7(, وقد �أ�سبح ُيعرف 
هذ� �لختالف بني �لحتياج �ل�سحي )13%( وتوزيع �مل�سادر )2%( بكونه 

»�لفجوة �لعالجية« )8(.
وو�حدة من طرق تقليل �لفجوة �لعالجية هذه هي عن طريق عمل �سيا�سة 
دولية. لقد عمل �لحتاد �لعاملي لل�سحة �لنف�سية )WFMH( – بالتحالف 
�ل�سرت�تيجي مع خطط �ل�سحة �لنف�سية �لعاملية – »�لَدفعة �لأكرب لل�سحة 
�لنف�سية«, وو�حدة من �أهد�ف هذه �حلملة هو حتقيق ما ُيعّرفه �لأفر�د ذي 
�هتمام �سخ�سي �أو مهني بال�سحة �لنف�سية بكونه �أولويات �خلدمة. لقد قمنا 
يف �لفرتة من يونيو �إلى نوفمرب من عام 2012 بدر��سة 473 ع�سًو� يف �ل� 
و�أفر�د( وذلك لعمل �أولويات خلدمات �ل�سحة  WFMH )منهم منظمات 
�ملجتمع,  يف  �لأ�سا�سيني  �مل�سالح  لأ�سحاب  �هتمام  ذ�ت  تكون  �لنف�سية 
و�لذين منهم ب�سفة خا�سة �مل�ستهلكني و�أفر�د �لأ�رشة و�لأطباء. لقد ت�سمن 
ا خ�سائ�ش مر�كز �لعناية  �ل�ستطالع �أولويات عامة و�أخرى خا�سة و�أي�سً
�لنف�سية وعالمات �لتطور �لتي ُتقدمها جمموعة �ل�سحة �لنف�سية �لعاملية 
)9(. كان يتم تقييم �لبنود ب�سورة �سخ�سية وذلك من حيث �لأهمية, وكان 
ُي�سّنف �أربعة �أولويات �أ�سا�سية يف كل جمموعة. كانت جتتمع �ملنظمات يف 
جمموعات دول �لأجور �ملنخف�سة �أو �ملتو�سطة �أو �لعالية, وذلك با�ستخد�م 

و�سيلة �أطل�ش �لبنوك.
لقد مت �حل�سول على ردود من 96 منظمة )20%( متثل 15 دولة من 
دول �لأجور �ملنخف�سة )16%( و28 دولة من دول �لأجور �ملتو�سطة )%29( 
�لأجور  متعددة  دول  و10   )%45( �ملرتفعة  �لأج��ور  دول  من  دولة  و43 
)10%(. وقد مّثل 59 فرًد� )62%( من م�ستخدمي �خلدمة )معدل من 3 �إلى 
�لأ�رشة  �أفر�د   )%51( �آخرين   49 ومّثل   )589٫900 جمموع   ,250٫000
)معدل من 1 �إلى 400٫000, جمموع 530٫916(, ومثل 50 فرًد� )%52( 
 ,)55,411 جمموع   ,25,000 �إلى   2 من  )معدل  �لنف�سية  �ل�سحة  �طباء 
�إلى   1 من  )معدل  �لنف�سية  �ل�سحة  منظمات  جمموعات   )%24(  23 ومثل 
نف�سية  �سحة  خدمات   )%63( فرًد�  �ستون  قّدم  وقد   .)519 جمموع   ,283
�إلى 681٫761 فرًد� )معدل من 10 �إلى 350٫000(, وعمل 92 فرًد� )%96( 

على �لتاأثري على مبادئ �ل�سحة �لنف�سية �لوطنية.   
 )n= 2( و�ألبانيا )n= 2( لقد مّثل �ملجيبون 53 دولة وهم �أفغان�ستان

�ل�  �أن  �لدخول  فئة  با�ستجابة  �خلا�ش  �للوجي�ستي  �لنحد�ر  �أظهر  لقد 
ب�سورة  منخف�ش  �لدخل  عالية  منظمة   257 من  �لرد  معدلت  من   %17
38 دولة منخف�سة �لأجور )%39( 
و�ل� 16 منظمة دولية )63%( �إل �أنه لي�ش �أقل من �ل� 162 منظمة متو�سطة 

�لأجور. 
يو�سح  مما  جماعًيا,  �أتفاًقا  عامة  �أولوية  ع�رشة  �لإح��دى  حققت  لقد 
وجود �تفاًقا دولًيا على �ملبادئ �لعامة لأنظمة �ل�سحة �لنف�سية, وقد كانت 
�ل�سحة  ��سرت�تيجية  �أو  �سيا�سة  »عمل  هي  ت�سنيف  �أعلى  ذ�ت  �لأولويات 
�لنف�سية �لوطنية« )رقم 1( و»عمل حمالت للحد من فكرة �لو�سمة و�لتمييز« 
�إلى �لتعايف  )رقم 2( و»تقوية ومتكني و�سائل �لعالج �لنف�سي �لتي تهدف 
�لعمل كلما كان ذلك بالأمر �ملمكن«  �إلى  �لعودة  وم�ساعده �ملر�سى على 
)رقم 3( و»ت�سهيل عملية �لنتقال من �مل�ست�سفى �لنف�سي �إلى مر�كز �لعناية 

�ملجتمعية« )رقم 4(.
�ملعينة  �ملبادئ  من  ع�رشة  ثمانية  �أ�سل  من  ع�رشة  �أربعة  حققت  لقد 

HIV
/ �أتفاًقا جماعًيا بني جمموعات �لدخول, ومت �عتبار �أربعة منها )�ل� 
و�ضغوط  اجلماعية  والإبادة  الإن�ضان  �ضنع  من  التي  والكوارث   
AIDS

يف  �لأعلى  باأنها  �ل�ستو�ئية(  و�لأم��ر����ش  �لطبيعية  و�لكو�رث  �حل��روب 
كل  �تفقت  وقد  �ملرتفعة.  �لأجور  دول  يف  و�لأقل  �ملنخف�سة  �لأجور  دول 
عالج  و�سائل  »متكني  هي  �لأعلى  �لأولوية  �أن  على  �لدخول  جمموعات 

�لأمر��ش �لنف�سية �لتي تقوم على �ملجتمع«.
وقد حققت كل �خل�سائ�ش �لإحدى ع�رش ملر�كز عناية �ل�سحة �لنف�سية 
�لعناية  �لعاملي على معني  �لتفاق  يوؤكد  �أتفاًقا جماعًيا, مما  �ملجتمعية 
�ملركزية, وقد كانت �خل�سائ�ش �لتي حققت �أعلى ت�سنيف هي »�أنه �سيكون 
�لعجز  �لوقاية من  و�لبحث يف جمال  �لتاأييد  لتحفيز  هناك برنامج فعال 

و�لأمر��ش �لنف�سية وحتفيز �ل�سحة �لنف�سية«.
وقد حقق كل – فيما عد� �أثنني )ن�سبة من �لدخول �لإلز�مي للم�ست�سفى 
�لنف�سي ون�سبة من �لأطباء �لنف�سيني( – من موؤ�رش�ت �لتقدم �أتفاًقا جماعًيا, 
ميز�نية  »تخ�سي�ش  هي  ت�سنيف  �أعلى  حققت  �لتي  �ملوؤ�رش�ت  كانت  وقد 
لل�سحة �لنف�سية كجزء من جمموع �ل�سحة �لعامة« )رقم 1( و»وجود �أ�س�ش 
ر�سمية وبر�مج �أو خطط لل�سحة �لنف�سية, �سو�ء كانت تت�سمن �سيا�سة تخ�ش 

خطاب إلى رئيس التحرير
االولويات العاملية للمجتمع املدني خلدمات الصحة النفسية: أكتشافات من 

53 استطالًعا لدول مختلفة
( وبنجالدي�ش و�لبو�سنة/ n= 3 ( ( و�لنم�سا  n= 4 ( و�لأرجنتني و�أ�سرت�ليا 
وكاب   ) n= 3 ( وكند�  وكامبوديا  وبوروندي   ) n= 2 ( و�لرب�زيل  �لهر�سك 
فريد� و�ل�سني وجزر �لكوك ودولة �لكوجنو �لديقر�طية و�إجنلرت�/�ململكة 
طارق  وجبل   ) n= 2 ( وغانا  وفرن�سا  وفيجي  و�أثيوبيا   ) n= 2 �ملتحدة )
و�إيرلند�   ) n= 4 ( و�لهند  و�ملجر  كوجن  وهوجن  وهيتي   ) n= 4 ( و�ليونان 
ومدغ�سقر  ولوك�سمربج  ولبنان   ) n= 4 ( وكينيا  �لعاج  و�ساحل  و�إيطاليا 
ونيبال   ) n= 3 ( و�ملك�سيك   ) n= 2 ( ومالطا   ) n= 2 ( وماليزيا  ومالوي 
( وبريو و�لربتغال  n= 2 ( ونيجرييا ) n= 2 ( وهولند� ونيوزيالند� ) n= 6 (
 ) n= 3 ( و�سلوفينيا و�ل�سومال وجنوب �أفريقيا ) n= 2 ( ورو�ند� ) n= 2 (
و�لوليات  و�أوروج��و�ي  وتانز�نيا  و�سوي�رش�  �ل�سود�ن  وجنوب  و�إ�سبانيا 

  .) n= 12 �ملتحدة )

�أك��رث  ) B= 583, p<0.001 ( من كبرية   
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�ل�سحة �لنف�سية لالأطفال و�ملر�هقني �أم ت�ساحبها« )رقم 2(, و»�إنفاق جزء 
من ميز�نية �ل�سحة �لنف�سية على �خلدمات �لتي تقوم على �ملجتمع و�لتي 

تت�سمن خدمات �لرعاية �ل�سحية �لأولية وتلك �لعامة« )رقم 3(.
�ل�سحة  ميز�نية  ن�سبة معقولة من  ُيحددو�  �أن  �ملجيبني  ُطلب من  لقد 
بالأمر  كان  �لرد  �أن  من  وبالرغم  �لنف�سية,  �ل�سحة  خدمات  على  لالإنفاق 
�مل�ستمر )�أي لي�ش مق�سوًر� على �ملجموعات �لتي مت حتديدها م�سبًقا(, كان 
تخ�سي�ش  ينبغي  باأنه  �لدخول  جمموعات  كل  بني  جماعًيا  �أتفاًقا  هناك 
ا تدعيم �لتكنولوجيا  10% من ميز�نية �ل�سحة لل�سحة �لنف�سية. لقد مت �أي�سً
�لإن�سان و�إ�سمال جمموعات �مل�ستهلك  �لتي مركزها  �لإلكرتونية و�لعناية 

يف �سناعة �لقر�ر�ت. 
�أخرًي�, لقد مت تقييم جمموعات �لأطباء بح�سب �لقيمة �ملالية, ومل يوجد 
�لت�سنيفات  �أول  يف  �أتى  وقد  �لدخول,  جمموعات  بني  �ختالفات  هناك 
�ملمر�سني �لعاملني بال�سحة �لنف�سية/�لنف�سيني )�أف�سل قيمة مقابل �ملال( 
و�لعاملني  �لعاميني  و�ملمار�سني  �لنف�سيني  �لأطباء  �لت�سنيف  يف  يليها 
و�أع�ساء  �لنف�ش  وعلماء  باملجتمع  �ل�سحيني  و�لعاملني  �لجتماعيني 
�ل�سحة  جم��ال  يف  �لعاميني/�لعاملني  و�ملمر�سني  �لدعم  جمموعات 

�جل�سدية )�أ�سو�أ قيمة مقابل �ملال(.
ويف ملخ�ش �لأمر, لقد �و�سحنا يف هذ� �ل�ستطالع �لذي قام على 53 
�مل�ستعر�ش  �لتفاق  من  �لعاملي  �مل�ستوى  على  يحدث  �لذي  �جلديد  دولة 
على �لنظام �جليد خلدمات �ل�سحة �لنف�سية, و�لذي ي�سمل �لكثري من �لتوّجه 
ناحية �ملجتمع ولي�ش مر�كز �لعناية بامل�ست�سفى, مع و�سائل �لعالج �لنف�سي 
و�لدو�ئي �ملتاحة للمجموعة �لعاملة يف مر�كز �لرعاية �لأولية و�لثانوية. 

لل�سحة  ��سرت�تيجية  عمل  هي  و�مُلحددة  �لق�سوى  �لأولوية  كانت  لقد 
�ملناطق؛  �ختالفات كبرية بني  �لوقت �حلايل  �لوطنية. هناك يف  �لنف�سية 
�رشق  وجنوب  �رشق  يف  ع�رش  �خلم�سة  من  دولة   )%93( ع�رش  �أربعة  فلدى 
 53 بني  ومن   ,)10( ت�رشيعات   )%67( دول  ع�رشة  ولدى  �سيا�سات  �آ�سيا 
دولة �أوروبية, لدى 44 )83%( �سيا�سات ولدى 50 )95%( ت�رشيعات )11(, 
ومن بني 34 دولة لتينية, لدى 24 )70%( �سيا�سات ولدى ثالثة )%10( 

ت�رشيعات )12(.
لقد كانت و�سائل �لعالج �لتي تقوم على �ملجتمع بالأمر �ملتفق عليه 
ب�سورة عاملية, �إل �أن خربة �ل�سني تو�سح �أن �لنتقال من �سيا�سات �ل�سحة 
�مل�ست�سفيات,  على  �لإنفاق  من  �لقليل  �إلى  �ملجتمع  تو�يل  �لتي  �لنف�سية 
بالأمر �لذي ليز�ل �سعًبا )13(. تت�سمن �لتحديات �لتي مت �لتعرف عليها 
عرب �لدول �لأفريقية �لتناف�ش بني �لأولويات وتر�جع �مل�ساركة �ملجتمعية 

وعدم ��ستد�مة �لعتماد على �ملتطوعني �ملجتمعيني )14(.
�لفرد  حمورها  يكون  �لتي  �لرعاية  �أهمية  مدى  على  �لتاأكيد  مت  لقد 
�ملتحدثة  �لدول  يف  �لأمر  هذ�  ويعك�ش  �ل�سيا�سة,  يف  �مل�ستهلك  وم�ساهمة 
�لتعايف  جتاه  للخدمات  متنامي  توجه  وجود  �لأجور  �لعالية  �لإجنليزية 
)15(. لقد قام ��ستطالع منهجي بتعريف عمليات �لتعايف �لأ�سا�سية, وهم 
�لتو��سل و�لأمل و�لتفاوؤل ب�ساأن �مل�ستقبل و�لهوية ومعنى �حلياة و�لتمكني 
)ومت تقدمي �أ�سم تاجي لهذه وهو CHIME( )16(, هذ� بالرغم �أن �لبيانات 
�ولويات  �أ�سا�سية )17(. ومن  �لدول �ملتحدثة �لإجنليزية ب�سفة  كانت من 

�لبحث هو �إدر�ك معني �لتعايف يف �لثقافات �لأخرى )18(.
هناك �أتفاق عاملي على �أنه لبد من تخ�سي�ش 10% من �إنفاق �ل�سحة 
على خدمات �ل�سحة �لنف�سية, و�سيعمل �أمر �إعادة توزيع �ملو�رد حتى تكون 
�خلدمات  تغطية  نطاق  بتو�سيع  �ل�سماح  على  �ملر�ش  ِحمل  مع  متو�فقة 
�خلا�سة بال�سطر�بات �لنف�سية. لقد ظهر �أمر تو�سيع �لنطاق هذ� كاأولوية 

عاملية )9( وب�سفة خا�سة يف دول �لأجور �ملنخف�سة و�لأجور �ملتو�سطة 
يف  وتتمثل  �لب�سيط؛  بالأمر  �إليها  نحتاج  �لتي  �ملالية  �مل��و�رد  �إن   .)19(
دولرين �أمريكيني من كل فرد يف �لدول �ملنخف�سة �لأجور ومن ثالثة �إلى 

�أربعة دولر�ت من كل فرد يف �لدول �ملتو�سطة �لأجور )20(.
لقد مت �إر�سال هذه �لنتائج �إلى منظمة �ل�سحة �لعاملية, وذلك لالعتبار 

وقد مت ت�سمنها يف ميثاق �ل�سعوب �خلا�ش بال�سحة �لنف�سة.
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لقد قامت �لعديد من �لتحاليل �لتلوية على مد�ر �لعقد �ل�سابق بدر��سة 
�لفائدة �لكلينيكية للعقاقري �مل�سادة لالكتئاب و�أو�سحت ن�سبة كبرية من 
)�لُغفل(  �لوهمية  �لعقاقري  مع  باملقارنة  �سغري  تاأثري  وحجم  �لن�رش  حتّيز 
)1 - 9(. �إن �أكرث �لت�سمنات �أهمية هي �أنه قد ل يكون للعقاقري �مل�سادة 
�كتئاب  من  يعانو�  �لذين  �لأف��ر�د  لدى  �لإط��الق  على  تاأثري  �أي  للذهان 
�ملعهد  و�لوكالت, مثل  �لُكتاب  �لعديد من  �أقرتح  وقد   ,)5  ,4  ,1( متو�سط 
�ختيار�ت  من  �ل�ستفادة   )NICE( و�ل�سحي  �لكلينيكي  للتمّيز  �لوطني 
من  يعانو�  �لذين  للمر�سى  �لنف�سي(  و�لطب  �لتمّرن  )مثل  »�لبديل«  �لعالج 
�كتئاب متو�سط و�ل�ستفادة من �لعالج �لدو�ئي فقط مع �حلالت �ل�سديدة. 
�أن �ملر�سى �لذين يعانو� من �كتئاب  �لنتائج �ملبا�رشة لهذ� �لأمر هو  من 

متو�سط قد ُيحرمو� من تلقي �لعقاقري �مل�سادة لالكتئاب.
تقول فر�سية كري�ش �لتي تخ�ش �لكتئاب )10, 11( �أنه يوجد رد فعل 
ثم  �لنتظار(  قائمة  )مثل  �لإطالق  على  تدخالت  بال  �ل�ستمر�ر  جر�ء  من 
�لنتقال �إلى عقاقري �لغفل �ملحايدة ثم �إلى عقاقري �لغفل �لن�سطة و�ملتعددة 
�إلى �لعقاقري �مل�سادة لالكتئاب �لتي  و�لتي ت�سمل �لعالج �لنف�سي و�أخرًي� 
توؤدي �إلى ن�سبة �أعلى قليال من �لفاعلية, وذلك يف �لغالب ب�سبب �أن �لتعمية 
�أثار  لقد  �لز�ئدة(.  �لغفل  )عقاقري  �جلانبية  �لآثار  ب�سبب  جيد  �لغري  بالأمر 
هذ� �لفرت��ش �لكثري من �لهتمام من جانب و�سائل �لإعالم �جلماهريية 
�نحيازية  بُنهج  هذ�  يكون  ما  وغالًبا  �لنف�سية,  �ل�سحة  خارج  و�ملفكرين 

و�أيدولوجية )12(.
�لرتكيز  طريق  عن  وذلك  �لفر�سية,  تلك  �لُكتاب  من  �لعديد  �أنتهر  لقد 
�ملرجعية وعلى حمدوديات مقيا�ش  �لع�سو�ئية  �لتجارب  على حمدوديات 
ا على حقيقة �أن فاعلية  تقييم �لكتئاب �لتابع لهاميلتون )HDRS( و�أي�سً
�لعقاقري �مل�سادة لالكتئاب يف �ملمار�سات �لكلينيكية غالًبا ما تتح�سن 

بُنهج ت�سل�سلية وو�سائل عالج متعددة )13, 14(. 
لقد قّدمت �سل�سلتان من �جلهود �لتي عملت على �إعادة حتليل جمموعة 
بيانات كري�ش با�ستخد�م ُنهج منهجية متعددة )15, 16(, قدمتا وب�سورة 
م�ستقلة عن بع�سهما �لبع�ش تقاريًر� بالنتائج, وكانت هذه مت�سابهة �إلى حد 
كبري, �إل �أنها كانت خمتلفة عن تلك �لنتائج �لتي قام كري�ش بن�رشها. وقد 
قام حتليل تلوي متعدد )17( با�ستغالل جمموعة �لبيانات �خلا�سة بكري�ش 
و�أخرون و�أ�ستنتج �أن حجم �لتاأثري �لأكرث �حتمال للعقاقري �مل�سادة للذهان 
تاأثري  يوجد  ل  و�أنه   )0٫42-0٫27(  0٫34 هو  �لغفل  عقاقري  من  �لقريبة 
كبري لل�سدة �لأولية لالكتئاب. �إن �أكرث تغيري�ت نتائج �ل� HDRS �لأولية 
-2٫21( لالكتئاب هي 2٫82  �مل�سادة  بالعقاقري  �لتد�وي  بعد  �مُلحتملة 
لي�ست  لالكتئاب  �مل�سادة  �لعقاقري  �أن  �لتحليل  ذ�ت  �أظهر  وقد   .)3٫44
مت�ساوية �لفاعلية, فالفينالفاك�سني �أكرث فاعلية من �لبقية, و�لفلوك�سيتني 

�أقل فاعلية.
 )SMD( يعمل �لقرت�ح �لذي يقول باأن متو�سط �لختالف �ملعياري
�أن  يقرتح  مما  �سعيف,  �لغفل  عقاقري  مع  باملقابل   0٫35-0٫30 �لبالغ 
ُيذكر, يعمل  �إكلينيكي  �أي �ختالف  �أو ل تقدم  �لعالج لي�ست نافعة  و�سائل 
��ستثناء  ولي�ش  �حلكم  هو  هذ�  �لتاأثري  حجم  مثل  �أن  حقيقة  �إهمال  على 
و�سائل �لعالج �لفعالة يف �لطب �لنف�سي و�لطب �لعام )مثل 18(. وللمقارنة, 

لبد �أن ينظر �ملرء �إلى �لتحاليل �لتلوية �خلا�سة بفاعلية �لعالج يف حالت 
�لهو�ش �ل�سديد ويقدم تقاريًر� بال� )SMD 0,22- 0,48 )19, 20, بينما 
�لنف�سية  �حلالت  �أ�سهل  من  و�حد  هو  �لكلينيكية  �لناحية  من  �لهو�ش  �أن 

للعالج.   
�ل�سابق  �لعقد  �أثناء  متت  �لتي  �لتلوية  �لتحاليل  �سل�سلة  جعلت  لقد 
در��ستها  متت  �لتي  �لعقاقري  فئات  �أف�سل  لالكتئاب  �مل�سادة  �لعقاقري 
تعمل  �أن  �مُلحتمل  ومن  باأ�رشه,  �لطب  جمال  يف  تلوية  حتاليل  بو��سطة 
�لتحاليل �لتلوية �ملتعددة هذه على و�سع حًد� لهذ� �جلدل, وذلك باأن تقرتح 
�أن �لعقاقري �مل�سادة لالكتئاب تتفوق على عقاقري �لغفل و�أن فاعليتها ل 
ترتبط ب�سدة �لكتئاب �لأولية, وبالتايل يبدو �أنه ل يوجد دليل علمي يقول 

بعدم ��ستخد�م �لعقاقري �مل�سادة لالكتئاب يف حالت �لكتئاب �خلفيف. 
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�إن �ملنتدى �لذي يتحدث عن �لعقيدة و�لأمر��ش �لنف�سية �لذي مت ن�رشه 
نافع  �لنف�سي,  �لطب  عامل  جملة  يف   2013 عام  من  فرب�ير  �سهر  عدد  يف 
بقدر كبري؛ فهو ُيذكّرنا ب�رشورة �أن ُيقّيم �لأطباء �حلياة �لدينية/�لروحية 
�خلا�سة مبر�ساهم و�أن يكون لديهم يف بع�ش �لأحيان مر�جع دينية لإد�رة 

�ملر�ش �لنف�سي )4-1(.
�أن  ج��ًد�  �ل�سهل  من  يكون  �أن��ه  �ملتقدمة  �ل��دول  من  �لكثري  يف  يحدث 
يطرح �لطبيب �لنف�سي �أ�سئلة عن �لعالقة �حلميمة �خلا�سة مبر�ساه, بينما 
يكون من �ل�سعب �أن يطرح �أ�سئلة عن حياتهم �لروحية/�لدينية. ينبع هذ� 
�أنف�سهم,  �ملر�سى  من  �لروحية  �حلياة  �أو  �لعقيدة  �أمر  خماطبة  يف  �لرتدد 
وعلى �لناحية �لأخرى, يحدث يف �لكثري من دول �لأجور �ملنخف�سة ودول 
�لأجور �ملتو�سطة )LAMIC( �أن يكون �أمر �لعقيدة مبثابة �أمر هام لأغلب 
�لطبيب  من  ياأتي  �جلانب  هذ�  خماطبة  يف  �لرتدد  و�أن  و�أ�رشهم  �ملر�سى 
)�لريفي يف غالب  �لتقليد �ملجتمعي  �لأمر هو  �ل�سياق يف هذ�  �إن  �لنف�سي. 
و��سحة  قدية  ومعتقد�ت  �لأم  �لطبيعة  من  و�لقرب  و�لبطريركي  �لأم��ر 
وغريها �لكثري( �لذي يحّول ذ�ته تدريجًيا �إلى طريقة حديثة من �لعي�ش يف 
�ملدينة, ففي هذه �حلالت يكون �لطبيب �لنف�سي م�سطًر� لأن يتعامل مع 
�ملعتقد�ت �لدينية �خلا�سة باملري�ش و�لأ�رشة, وهذ� بالرغم من تردده يف 

ذلك.
من �لأمثلة �جليدة لهذ� �لأمر هو �لعتقاد »باجلن« يف �لدول �لإ�سالمية؛ 
فقد كانت �لغالبية �لعظمى من �ملجتمعات �لإ�سالمية تعتقد منذ عدة عقود 
من  وغريه  �ل�رشع  – �أن  �لآن  حتى  ذلك  يف  تعتقد  تز�ل  ل  – وقد  م�ست 
�لثانوية  �لأم��ور  مبثابة  �لنف�سية  �لمر��ش  حالت  يف  �ل�سديدة  �ملظاهر 
للم�ش بتلك �لأرو�ح �لتي ُتدعى »�جلن«. �إن مفهوم »�جلن« مذكور بو�سوح 
يف �لقر�آن, وهو �لكتاب �لذي يقد�سه �مل�سلمون, وبالتايل فاأن عدم �لعتقاد 
هو  �لدول  هذه  يف  �لأفر�د  من  للكثري  بالن�سبة  بها  و�مل�ش  �لكيانات  بهذه 
عدم �لأيان بوحي �هلل. �إن و�سائل �لعالج �لتقليدي �لتي ُتقدم لالأفر�د �لذين 
يعانو� من �ل�رشع وغريه من �حلالت �لتي ُيعتقد �أنها م�ش هي قر�ءة �لقر�آن 

وزيارة مقابر �لأولياء و�لمتناع عن �أخذ �لعقاقري. 
لقد حدث منذ عقدين م�سو� �أنه قد ُطلب من فتاة ما تعاين من �ل�رشع �أن 
تتوقف عن �أخذ �لعقاقري, وذلك �أثناء زيارتها لأحد مقابر �لأولياء بالقرب 
من مر�ك�ش باملغرب, وقد حدث �أثناء �إحدى نوبات �ل�رشع �أنها وقعت يف 
كومة من �لنار وقد �أُحرتقت ب�سدة, ومرة �أخرى �أثناء �إحدى نوبات �ل�رشع 
�أن متوت, وقد حاول �لطبيب �لنف�سي  ا, وقعت يف نهر �سغري وكادت  �أي�سً
�إلى  ب�سدة  �ملخ ويحتاج  �أنها تعاين من مر�ش ع�سوي يف  لها  ح  يو�سّ �أن 
عالج م�ساد لل�رشع, ومل ينعها �لطبيب من زيارة مقابر �لأولياء �أو �رتد�ء 
هناك  وكان  �لعالج.  عن  تتوقف  �أل  منها  طلب  قد  �أنه  �إل  �لتميمات,  تلك 
مري�ش �آخر يعاين من ��سطر�بات ف�سامية, وقد ذهب �إلى �إحدى �ملعاجلني 
�لتقليديني �لذي قام بدوره مبمار�سه طق�ش �إخر�ج �لأرو�ح �ل�رشيرة وطلب 
منه �أن يتوقف عن �أخذ �لعالج و�أعطاه �سهادة تقول باأنه قد تخل�ش من تلك 
حدث  و�لتي  �أخرى  ذهان  نوبات  حدوث  هي  �لنتيجة  كانت  وقد  �لأرو�ح, 

�أثناءها �أنه قد قام ذلك �ملري�ش بتدمري �لأ�سا�ش يف مكان عمله وبالتايل 
قد مت �إدخاله �ل�سجن ملدة ثالثة �أ�سهر.

غالًبا ما ياأتي ذكر »�جلن« من جانب �ملري�ش �أو �أ�رشته كتف�سري للعديد 
و�لكو�بي�ش  �لع�سبية  و�لنوبات  )�لهالو�ش  �لنف�سية  مظاهر�لمر��ش  من 
ونوبات �لهو�ش(. وغالًبا ما ي�ساأل هوؤلء �ملر�سى و�أ�رشهم �لطبيب �لنف�سي 
هذ�  وُي�ساأل  �لديني,  �ملرجعي  �لإطار  ذ�ت  �لطبيب  ذلك  لدى  كان  �إذ�  عما 

ا من جانب �ل�سحفيني عند �حلديث عن �ل�سطر�بات �لنف�سية. �ل�سوؤ�ل �أي�سً
�أن  ق��ررت  م��ر�ت,  عدة  �ملوقف  هذ�  مع  �أتعامل  �أن  علّى  كان  ولأن��ه 
�أخاطب هذ� �ملو�سوع بطريقة حديثة �أكرث؛ فبدل من �أن �أجعل نهج »�جلن« 
�ل�سحري و�لفائق للطبيعة و�ملنهجي �لتف�سري �ل�سائد للحالة �ملر�سية على 
»�أنه  وهو  للمري�ش,  �آخر  تف�سري  تقدمي  �قرتحت  �لنف�سية,  �ملقابالت  مد�ر 
بح�سب �لقر�آن »�جلن« هو كائن حي وهو غري مرئي وُيكن �أن يكون �سالح 
�مل�ش(,  من  نوع  )وهذ�  �لإن�سان  ج�سد  متلك  �إذ�  �ساًر�  يكون  وقد  �رشير  �أو 
و�لفريو�سات«.  و�لباكترييا  بامليكروبات  هذ�  مقارنة  فُيمكن  وبالتايل 
ا ُيقدًّم للمري�ش و�أ�رشته ملحة من حياة �لنبي حممد, وهذ� �لأمر ُيقوي  �أي�سً
�مُلقرتح لهذه  �لتف�سري  �لأمر جتاه  �أول  �لفعل يف  لقد كان رد  �لنظرية.  من 
بد�أنا  – مفاجئ ثم لقى قبول, وبعد ذلك  – �أي »�جلن«  �لغام�سة  �لقوى 
نتحدث عن جو�نب �آخري من �ملر�ش مثل �لعر��ش و�لت�سخي�ش و�لأ�رشة 

و�جلو�نب �لجتماعية للمر�ش وو�سائل عالجه.
من �لو��سح جًد� �أن هذ� �لتف�سري لن يقبله �جلميع و�أن �لبع�ش �سريف�ش 
�لقدمي, وهو مفهوم موجود  �إلى ذلك �ملفهوم  للنظر  �لطريقة �حلديثة  هذه 
م�سلًما على  ون�سف  مليون  لدينا حو�يل  �أنه  �إل  �لإ�سالم,  قبل ظهور  حتى 
وجه هذ� �لكوكب يوؤمن بهذه �لكيانات, وذلك لأنها جزء من �لكتاب �لذي 
�أو  ج�سدي  مر�ش  لتف�سري  �ملعتقد�ت  هذه  �لبع�ش  ي�ستخدم  وقد  يقد�سونه, 
�سلبًيا على  يوؤثر  باأخرى قد  �أو  �لأمر بطريقة  �إن عدم خماطبة هذ�  نف�سي. 
�لعالقة بني �لطبيب و�ملري�ش, مثال �إن �ملري�ش �لذي يقتنع �أن �لهالو�ش 
�أو  �لتي يعاين منها تاأتي من م�ش �جلن له, قد ي�سمع �لقليل من �لأ�سو�ت 
قد ل ي�سمع �أي منها بعد مرور �أ�سابيع قليلة من �لعالج با�ستخد�م �لعقاقري 
�مل�سادة للذهان. وقد ُيعّلق �لطبيب �لنف�سي بالقول, »�إذ� كنت ل ت�سمع �أي 
�أ�سو�ت للجن بعد �لآن فقد يكون هذ� لأن �جلن قد تاأثر من تاأثري �لعالج, 

فما ر�أيك؟«
�سكان  �أن 80% من جمموع  �أنف�سنا  ُنذكر  �أن  لنا  �لنافع  من  يكون  قد 
�لروحية بالن�سبة  LAMIC, و�لعقيدة/�ملعتقد�ت  �ل�  �لعامل يعي�سون يف 
لهوؤلء مبثابة جزء ل يتجز�أ من �حلياة �ليومية, و�أن �لرتدد يف خماطبة �أمر 
�لعقيدة و�لروحانيات بالأمر �لذي �سيظهر يف �ل� LAMIC يف �مل�ستقبل, 
عند  �لأمور  هذه  �لنف�سيون  �لأطباء  يتذكر  �أن  لبد  �حلايل  �لوقت  يف  لكن 
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لل�جمعية  �لتابع  �لعلمي  �لق�سم  ي�ستمر 
�لعاملية للطب �لنف�سي )WPA( )�ملكّون حالًيا 
من 68 ع�سًو�( يف دوره �لفعال يف ترويج ون�رش 
�لطب  من  خمتلفة  جمالت  يف  �لعلمية  �ملعرفة 
�لنف�سي؛ فُيغطي عملهم تقريًبا كل جو�نب مهنتنا 
�لعملي  �جلانب  �إلى  �لنظري  �جلانب  – من  هذه 
�لكاديي  �لتمّيز  �إلى  �لإكلينيكي  �لعمل  ومن 
�إلى  �لتعليمية  �لتوجيهية  �ملبادئ  تطوير  ومن 

توجيه �إمد�د�ت �خلدمات.
يف  �ل�ستقالل  من  بدرجة  �لأق�سام  تتمتع 
�لعاملية  �جلمعية  وقو�نني  ت�رشيعات  �إطار عمل 
�أنه على  للطب �لنف�سي, ومن �مل�سّجع �أن نالحظ 
مكانة  حققو�  قد  �ل�سابقة  �لقليلة  �ل�سنو�ت  مد�ر 
خرب�ء  فقاد�تهم  WPA؛  �ل���  عمل  يف  هامة 
م�سهورين عاملًيا يف جمالت �خلربة خا�ستهم 
وقد �ساهمو� يف ترويج �لطب �لنف�سي بني �لعديد 
�لنف�سية  �ل�سحة  جم��ال  يف  �لتخ�س�سات  من 

و�ملجالت �حلليفة.
 ,WPA بال�  �خلا�سة  �لقو�نني  وبح�سب 
�حلايل  �لتقّدم  على  �لتاأكيد  �لأق�سام  من  ُيطلب 
جمالت  تخ�ش  �لتي  �ملعلومات  ون�رش  وحتليل 
�لرب�عة يف �لأبحاث و�لتثقيف و�لتعليم و�لتدريب 
واأن يقدموا اأفكار واقرتاحات عن �رشوط اخلدمة. 
هذه  حققت  قد  �لأق�سام  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
�لأن�سطة  بع�ش  يف  �لبدء  طريق  عن  �لأه���د�ف 
�لتي تت�سمن عمل �جتماعات علمية وندو�ت عن 
�أن�سطة  وتنظيم  لالأطباء  �هتمام  ذ�ت  مو��سيع 
 WPA �ل�  تتبع  خمتلفة  موؤمتر�ت  يف  تثقيفية 
توجيهية  وم��ب��ادئ  تثقيفية  ب��ر�م��ج  وتطوير 
�لتفاقيات  مثل  جديدة  و�ق��رت�ح��ات  ون�رش�ت 
�جلماعية يف �ل� WPA وتقدمي تقارير وتو�سيل 

�لبحوث �لتعاونية �لدولية.
لقد مت عمل 36 موؤمتًر� برعاية م�سرتكة مع 
�ملا�سية  �سنو�ت  �لثالثة  مد�ر  على   WPA �ل� 
وذلك من جانب �أق�سام خمتلفة. وقد �سهد وجود 
حتت  كانت  �لتي  �ملوؤمتر�ت  يف  تفّوًقا  �لأق�سام 
ا يف تلك �لتي ��سرتكت  رعاية �ل� WPA و�أي�سً
 60 من  تكّونت  و�لتي  رعايتها  يف   WPA �ل� 
جل�سة. بالإ�سافة �إلى ذلك, �إن تنظيم �ملنتديات 
�جلديدة  �لإ�سافة  هي  متعددة  قطاعات  ذ�ت 
لتطوير �لتعاون بني عمل �لأق�سام. لقد مت �ختيار 
و�لنتحار  �لتثقيف  عن  تتحدث  �لتي  �ملو��سيع 
�ل�  م��وؤمت��ر�ت  يف  متت  و�لتي  �ملنتديات,  لهذه 
WPA يف مدينة بوخاري�ست برومانيا وفيينا 

قد  ذل��ك,  �إل��ى  بالإ�سافة   .2013 عام  بالنم�سا 
ودورة  برنامج   19 بتنظيم  �لأق�����س��ام  قامت 
تثقيفية و�أنتجت 9 مبادئ توجيهية ون�رشت 28 

كتاًبا �أو ر�سالة علمية.
�أد�ء �لأق�سام من جانب �سكرتري  يتم مر�قبة 
من  ُتدّعم  وكانت  �لتنفيذية  و�للجنة  �لأق�سام 
�أع�ساء  تت�سمن  �لتي  �لت�سغيلية  �للجنة  جانب 
تقدمي  على  يعملون   WPA �ل���  م��ن  خ���رب�ء 
وهاريف  و�مريينج  )�سولد�تو�ش  قيمة  م�ساعدة 
و�سكليبفري(. وعلى م�ستوى �ملنظمة, كانت ُتقام 
وجُترى  �لأق�سام  تخ�ش  �لتي  �لعمل  موؤمتر�ت 
لختيار  وذل��ك  �سنو�ت  ثالثة  كل  �لنتخابات 
�إلى  ُج��دد  �أع�ساء  ت�سمن  �إن  �ملكتب.  عاملني 
�لقائمة خا�ستهم بالأمر �مُل�سّجع جًد� وكانت كل 
جانب  من  باهتمام  حتظى  �لغالب  يف  �لأق�سام 

�لأطباء �لنف�سيني �ل�سباب.
حت�سني  على  تعمل   WPA �ل���  كانت  لقد 
مع  يتنا�سب  حتى  �لتنظيمي  وكيانها  هيئتها 
خطة عملها لالأعو�م من 2008 �إلى 2011 ومن 
�إلى 2014. وقد لعب �ملوقع �لر�سمي لل�   2011
قنو�ت �لإعالم �لأخرى  �إلى  بالإ�سافة   ,WPA
�خلا�سة  �لإخبارية  و�لن�رشة   WPA �ل�  )�أخبار 
لل�  �لتابع  �لإل��ك��رتوين  و�لبيان   WPA بال� 
حتظى  �لعملية.  هذه  يف  هاًما  دوًر�   )WPA
على  �لتقدير  من  بالكثري   WPA �ل���  �أق�سام 

�ملوقع )1( وعلى قنو�ت �لإعالم �لأخرى هذه.
ي�سرتك �لعديد من �خلرب�ء �لعاملني يف �أق�سام 
و�لتجارب   ICD-11 �يف تطوير �ل WPA �ل�
ا �إن �لعمل  �ملتعلقة بالأمر يف هذ� �ملجال, �أي�سً
ICD- �لذي ي�ساهم يف عملية �لتو�زن بني �ل�
جانب  من  تدعيمه  يجد   DSM-5 و�ل���   11
�أع�ساء ن�سطني يف  �لذين هم  �لعديد من �خلرب�ء 
يو��سل   .WPA )2- 6( �ل�  �أق�سام  من  �لعديد 
جملة  يف  �مل�ساهمة   WPA �ل�  �أق�سام  �أع�ساء 
عامل �لطب �لنف�سي, و�لتي هي �جلريدة �لر�سمية 
�لتابعة لل� WPA وذلك بالعديد من �ملو��سيع 

ذ�ت �لهتمام )13-7(.
لعمل  �مل�ستقبلية  �لجت��اه��ات  تت�سمن 
�لأق�سام جتميع �لأق�سام على �أ�سا�ش �لهتمامات 
�حلما�سة  �أن  ناأمل  ونحن  �مل�سرتكة.  و�لأن�سطة 
ا  �أي�سً �ستوؤدي  �لأق�سام  عمل  ت�سود  �لتي  �حلالية 
�لعلمية  �ملعرفة  لتمّيز  �لعطاء  من  �ملزيد  �إل��ى 
ممار�سات  جم��ال  يف  جت��دي��د�ت  لعمل  ��ا  و�أي�����سً
يف  �لأمر  هذ�  يتطلب  للمر�سى.  �لنف�سية  �لعناية 
�ملتوقع  ومن  متخ�س�سني,  خرب�ء  �لأمر  حقيقة 
�أن تتمكن �لقيادة �حلالية يف �لأق�سام من تقدمي 

توجيه قّيم لهذه �ملهنة.
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WPA NEWS

News from WPA Scientific Sections
AFZAL JAVED
WPA Secretary for Sections

WPA Scientific Sections (current

number is 68) continue playing an

active part in the promotion and dis-

semination of scientific knowledge in

different domains of psychiatry. Their

work practically covers almost all

aspects of our profession – from theo-

ry to practice, from clinical work to

academic excellence, and from devel-

oping educational guidelines to ser-

vice provision directions.
Sections enjoy a degree of indepen-

dence within the framework of the
WPA Statutes and By-Laws and it is

heartening to note that, over the last

many years, they have achieved an

important position inWPAwork. Their

leaders are world renowned experts in

their respective areas of expertise and

have contributed to the promotion of

psychiatry across many disciplines in

mental health and allied fields.
According to the WPA By-Laws,

Sections are required to highlight the
current progress, analyse and dissemi-
nate information concerning their areas
of know-how in research, education,
teaching and training, and build ideas
and suggestions for service provision. It
is worth noting that the Sections have
achieved these objectives by undertak-
ing a number of activities, including

organization of scientific meetings and

symposia on topics of specialized inter-

est to the professionals; organization of

educational activities at different WPA

meetings; development of educational

programmes, guidelines, publications

and proposals for adoption as WPA

consensus and position statements, and

conduction of international collabora-

tive research.
During the current triennium, 36

WPA co-sponsored meetings have
been organized by different Sections.
Sections’ presence has witnessed a
prominence at WPA sponsored and
co-sponsored meetings, with a total of
60 sessions. Moreover, organization of

intersectional forums is the new addi-
tion to promote collaboration among
Sections’ work. Topics of education

and suicide were chosen for these

forums, that have been held at WPA

conferences in Bucharest (Romania)

and Vienna (Austria) during 2013. In

addition to this, Sections have orga-

nized 19 educational programmes and

courses, produced 9 guidelines, and

published 28 books or monographs.
Sections’ functioning is supervised

by the Secretary for Sections and the
Executive Committee and also sup-
ported by an Operational Committee,
which includes experienced members
of WPA offering valuable assistance
(C.R. Soldatos, M. Amering, S. Harvey
and T.E. Schlaepfer). At an organiza-
tional level, Sections regularly have

their business meetings and hold elec-

tions every three years to elect their

office bearers. Inclusion of new mem-

bers to their list is also very encourag-

ing and almost all Sections are getting

interest from young psychiatrists.
The WPA has been improving its

organizational image and identity in
line with its Action Plans of 2008-
2011 and 2011-2014. The official web-
site of the WPA, along with its other
media channels (WPA News, the offi-
cial WPA newsletter, and the WPA E-
Bulletin) has played an important role
in this process. WPA Sections are very
well represented on the website (1)
and those other channels.

Several WPA Section experts are

involved in the development of the

ICD-11 and the relevant field trials.

The work contributing to the process

of harmonization between the ICD-

11 and the DSM-5 is also assisted by

many experts who are active mem-

bers of various WPA sections (2-6).

WPA Section members also continue

contributing to World Psychiatry, the
official journal of WPA, on different

topics of current interest (7-13).
Future directions for Sections work

include clustering of Sections on the
basis of common interests and activi-
ties. It is hoped that the current enthu-

siasm in Section work will also lead
further inputs to the excellence of sci-
entific knowledge and innovations in
psychiatric care practices for our pa-
tients. This certainly requires special-
ized expertise and it is anticipated that
the current leadership of the Sections
will be able to offer valuable guidance
to the profession.
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عن  ي��ت��ح��دث  �ل����ذي  �ل��ف�����س��ل  �إ����س���د�ر  �إن 
�لطبعة  يف  و�لنف�سية  �ل�سلوكية  �ل�سطر�بات 
لالأمر��ش  �لعاملى  �لتق�سيم  من  ع�رشة  �حلادية 
ونحن  بن�ضاط.  اجل��اري  بالأمر   )ICD-11(
نتوقع �أن تتم �ملو�فقة على كامل �لتق�سيمات من 
جانب منظمة �ل�سحة �لعاملية يف مايو من عام 

.2017
من  ن�سختني  �لأق���ل  على  ه��ن��اك  �سيكون 
مو��سع  يف  لال�ستخد�م  و�ح���د  �لف�سل؛  ه��ذ� 
�لتخ�س�سات )�ملو��سفات �لكلينيكية و�ملبادئ 
يف  لال�ستخد�م  و�لآخر  �لت�سخي�سية(  �لتوجيهية 
جارًيا  �حلديث  يز�ل  ول  �لأولية,  �لعناية  مر�كز 
لأغر��ش  ن�سخة  �إ���س��د�ر  �سيتم  ك��ان  �إذ�  عما 

�لبحث. 
ومن �لتطور�ت �جلديدة �لهامة هي �أنه �سيتم 
و�حلالت  �لنوم  �أثناء  �ل�سري  ��سطر�بات  تغطية 
ف�سول  يف  �لعجز  ا  و�أي�سً باجلن�ش  تتعلق  �لتي 

م�ستقلة يف ذلك �لتق�سيم.
ت�سمن  مت  قد  �أن��ه   ICD-10 �ل���  يف  جتد 
عن  يتحدث  �لذي  �لف�سل  يف  �لنوم  ��سطر�بات 
�ل�سطر�بات �ل�سلوكية و�لنف�سية, بينما �أن �أغلب 
�لف�سل  يف  تاأتي  »�لع�سوية«  �لنوم  ��سطر�بات 
�لذي يتحدث عن �أمر��ش �جلهاز �لع�سبي, وقد مت 
�عتبار هذ� �لتمّيز باأنه بالى. �سيقر �لف�سل �جلديد 
يف �ل� ICD-11 �لذي يتحدث عن ��سطر�بات 
�لنوم مبثابة  ��سطر�بات  باأن  �لنوم  �أثناء  �ل�سري 
�أنتباه  تتطلب  �لتي  �ملمار�سة  من  متميز  جمال 

�إكلينيكي م�ستقل. 
وباملثل, �إن �لعجز �جلن�سي »�لغري ع�سوي« 
�لتي   ICD-10 �ل�  ف�سول  �إحدى  يف  مت�سمن 
و�ل�سلوكية,  �لنف�سية  �ل�سطر�بات  عن  تتحدث 
بينما �أن �أغلب حالت �لعجز �جلن�سي »�لع�سوي« 
تاأتي يف �لف�سل �لذي يتحدث عن �لمر��ش يف 
�جلديد  �لف�سل  �سيعمل  �لتنا�سلي.  �لبويل  �جلهاز 
يف �ل� ICD-11 �لذي يتحدث عن �حلالت �لتي 
– وب�سورة  تقدمي  على  و�لعجز  باجلن�ش  ترتبط 
�حلالية, مما  �لكلينيكية  – �ملمار�سات  مالئمة 
نف�سية  مكونات  له  �جلن�سي  �لعجز  ب��اأن  ي�سلم 

وحيوية.
هناك جمموعة ��ست�سارية دولية تعمل على 
توجيه تطّور �لف�سل �لذي يتحدث عن �ل�سطر�بات 
�لنف�سية يف �ل� ICD-11 وجتد هذه �ملجموعة 

تدعيمها من جانب �إحدى ع�رش جمموعة عاملة 
تتعامل مع مر�كز �لعناية �ملجتمعية و��سطر�بات 
�لتطّور  و����س��ط��ر�ب��ات  و�مل��ر�ه��ق��ني  �لأط��ف��ال 
�ل�سخ�سية و�ل�سطر�بات  �لفكري و�ل�سطر�بات 
�لذهانية و�ل�سطر�بات �جل�سدية و�ل�سطر�بات 
بال�ضغوط  ترتبط  التي  وال�ضطرابات  التفارقية 
وتلك  باملخدر�ت  تتعلق  �لتي  و�ل�سطر�بات 
ا ��سطر�بات �ملز�ج  �لتي تتعلق بالإدمان و�أي�سً
�لتي  و�ل�سطر�بات  �لقهري  و�لو�سو��ش  و�لقلق 
تتعلق بها و��سطر�بات �لطعام وتناول �لطعام, 
ا  وذلك بالتعاقب, بالإ�سافة �إلى ذلك هناك �أي�سً
جمموعة م�سورة تتعلق بالبالغني �ملتقدمني يف 
�ل�سطر�بات  على  عاملتني  وجمموعتني  �ل�سن, 
�لع�سبية و��سطر�بات �لنوم, وهذه تقدم تقاريًر� 
�إلى �ملجموعة �ل�ست�سارية لِكال من �ل�سطر�بات 
�لع�سبي,  �جلهاز  و�أمر��ش  و�ل�سلوكية  �لنف�سية 
ا جمموعة عاملة على �ل�سطر�بات  وهناك �أي�سً
تقاريًر�  وتقدم هذه  �جلن�سية,  و�ل�سحة  �جلن�سية 
�إلى �ملجموعة �ل�ست�سارية لِكال من �ل�سطر�بات 

�لنف�سية و�ل�سلوكية و�ل�سحة �لإجنابية.   
يتحدث  �ل��ذي  �لف�سل  �إ�سد�ر  ا  �أي�سً مت  لقد 
 ICD-11 �ل�  يف  �لنف�سية  �ل�سطر�بات  عن 
�ملتعلقني  �مل�سالح  �أ�سحاب  م��ع  بالت�ساور 
منظمة  يف  �لأع�����س��اء  �ل���دول  ومنهم  ب��الأم��ر, 
�ل�سحة �لعاملية و�لعديد من جمموعات �لأطباء 
و�أ�رشهم.  �لنف�سية  �ل�سحة  خدمات  وم�ستخدمي 
�ملكّون  �لثقايف هو  �لعمل  �إطار  �إلى  �لنتباه  �إن 
فر�سة  مبثابة  �ملر�جعة  وُتعترب  �لأ���س��ا���س��ي, 
لتح�سني �ملنفعة �لكلينيكية للتق�سيمات وب�سفة 
وتلك  �لأج���ور  �ملنخف�سة  �ل���دول  يف  خا�سة 

�ملتو�سطة �لأجور )3-1(.  
�سيظل �لف�سل قائًما على �ملبادئ �لتوجيهية 
للتعريف و�لت�سخي�ش لكل �ل�سطر�بات �لنف�سية, 
ولي�ش على معايري �لت�سخي�ش �لت�سغيلية كما يف 
�ل� DSM. لقد مت حديًثا تناول مميز�ت �لنهجني 
�لأفكار  ومن   .)10-4( �مُلحتملة  وحمدودياتهم 
يتو�فق  �أنه  هو  �ل�سابق  �لنهج  توؤيد  �لتي  �لهامة 
مع �لعملية �لكلينيكية �لطبيعية �لتي ل تت�سمن 
نوع  �سل�سلة  كانت  �إذ�  عما  ما  مري�ش  فح�ش 
فح�ش  بل  ل,  �أم  موجودة  �لأعر��ش  من  معني 
مع  تتطابق  �ملري�ش  خ�سائ�ش  كانت  �إذ�  عما 
�لطبيب  جعله  �ل��ذي  �لنف�سي  �ل�سطر�ب  قالب 

�لكلينيكي يف ذهنه.
لقد كان هناك �لكثري من �جلهود �لتي تهدف 
)»قو�لب«(  �ل�سطر�بات  جمموعات  تو�فق  �إلى 
ICD-11 مع تلك �ملت�سمنة يف  لل�  �مُلقرتحة 

�لعديد من  �أنه �سيكون هناك  �إل   ,DSM-5 �ل� 
�لت�سخي�سات  فئات  م�ستوى  على  �لختالفات 
�أنه مل يتم �أتخاذ �لقر�ر�ت  �ملعينة. وبالرغم من 
�إل   ,ICD-11 �لأخرية �لتي تخ�ش مكونات �ل�
الختالف  نقاط  من  العديد  خماطبة  مت  قد  اأنه 

 .DSM-5 �و�ل ICD-11 �و�لتباعد بني �ل
�سيتم  �لذهانية,  �ل�سطر�بات  جمال  ويف 
�ملرتبة  �أحتلت  �لتي  �لعر��ش  �لتاأكيد عن  �إز�لة 
ICD- �ل�  يف   – ب�سكنيدر  و�خلا�سة  �لأول��ى 
– وذلك يف و�سف   DSM-5 �ل�  يف  كما   11
ذلك  من  �لفرعية  �لأنو�ع  حذف  و�سيتم  �لف�سام 
�ل�سطر�ب. وبعك�ش �ل� DSM-5, من �ملتوقع 
�أن ُيبقي �ل� ICD-11 معيار مدة �ل�سهر �لو�حد 
�لوظيفي  �لعجز  �لف�سام و�أل يت�سمن  لت�سخي�ش 

كمعيار �إلز�مي )11,12(.  
�ملز�جية,  �ل���س��ط��ر�ب��ات  جم��ال  يف  �أم���ا 
ICD- �فُيتوقع اأن ُت�ضاف فرط الطاقة – يف �ل
ُيعّرف  كعر�ش   –  DSM-5 �ل�  يف  كما   11
�عر��ش  ظهور  ب��اأن  �لع��رت�ف  و�سيتم  �لهو�ش, 
�لعقاقري  تعاطي  �أثناء  خفيف  �لهو�ش/هو�ش 
�لتاأثري  بعد  ما  �إل��ى  وي�ستمر  للذهان  �مل�سادة 
نوبات  لت�سخي�ش  ت�سلح  �لعالج,  لهذ�  �لنف�سي 
�لهو�ش/هو�ش خفيف, بالإ�سافة �إلى ذلك, �سيتم 
باعتباره   2 �لقطب  �لثنائي  ��سطر�بات  تعريف 
كيان ت�سخي�سي مميز يف �ل� ICD-11 )بينما 
ذ�ت  �لعاطفية  �ل�سطر�بات  بني  فقط  ُيذكر  �أنه 
 .)ICD-10 �تاأثري ثنائي �لقطب �لأخرى يف �ل
و�ل�   ICD-11 �ل���  بني  �لختالف  �سيت�سمن 
DSM-5 خ�سائ�ش خمتلفة حلالت خمتلطة 
�إلى  بالإ�سافة  عاطفية,  ف�سامية  و��سطر�بات 
»ردود  با�ستبعاد   ICD-11 �ل�  �سيقوم  ذلك, 
ثقافة  مع  تتنا�سب  �لتي  �لطبيعي  �لثكل  �أفعال 
ت�سخي�سات  م��ن   )21-13( �ملري�ش«  �ل��ف��رد 
ICD- �ل�  مع  متا�سًيا  وذلك  �لكتئاب,  نوبات 

.DSM-5 �ل�  �أنه يختلف عن  �إل   10
ICD-11 �سيتم تعريف ردود فعل  �ل�  يف 
طبيعية  فعل  ردود  بكونها  ال�ضديدة  ال�ضغوط 
�لتي  »�ل��ع��و�م��ل  ق�سم  يف  ُت�سنف  وب��ال��ت��ايل 
�خلدمات  وتو�جه  �ل�سحية  �حلالة  على  توؤثر 
»��سطر�بات  ت�سمن  لي��ز�ل  بينما  �ل�سحية«, 
عن  يتحدث  الذي  الق�ضم  يف  ال�ضديدة«  ال�ضغوط 
التي تتعلق بال�ضدمات وال�ضغوط  ال�ضطرابات 
�سيتم  ذلك,  �إلى  بالإ�سافة   ,DSM-5 �ل�  يف 
 ICD-11 �إدخال فئة ت�سخي�سية جديدة يف �ل�
وُتدعى هذه �ل�سطر�بات �ملركبة لكرب ما بعد 
بوجود  وتت�سف   )PTSD( ل�سدمة  �لتعر�ش 
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The production of the chapter on
mental and behavioural disorders of
the 11th edition of the International
Classification of Diseases (ICD-11) is
actively ongoing. The approval of
the entire classification by the World
Health Assembly is now expected in
May 2017.

There will be at least two versions
of the chapter: one for use in specialty
settings (Clinical Descriptions and
Diagnostic Guidelines) and one for
use in primary care. Whether a spe-
cific version for research purposes
will also be produced is still being
discussed.

An important new development is
that sleep-wake disorders and sexuali-
ty-related conditions and dysfunctions
will be covered in separate chapters of
the classification.

In the ICD-10, “non-organic” sleep

disorders are included in the chapter on

mental and behavioural disorders, while

most “organic” sleep disorders appear

in the chapter on diseases of the ner-

vous system. This distinction has been

regarded as obsolete. The new ICD-11

chapter on sleep-wake disorders will

acknowledge that sleep disorders are a

distinct area of practice requiring inde-

pendent clinical attention.
Similarly, “non-organic” sexual dys-

functions are included in the ICD-10
chapter on mental and behavioural
disorders, while most “organic” sexual
dysfunctions appear in the chapter on
diseases of the genitourinary system.
The new ICD-11 chapter on sexuality-
related conditions and dysfunctions
will more appropriately reflect current
clinical practice, acknowledging that
sexual dysfunctions have both psycho-
logical and biological components.

The development of the ICD-11
chapter on mental disorders is being
guided by an International Advisory
Group, which is being supported by
eleven working groups, dealing res-

pectively with primary care, child and
adolescent disorders, intellectual devel-

opmental disorders, personality disor-

ders, psychotic disorders, somatic dis-

tress and dissociative disorders, stress-

related disorders, substance-related and

addictive disorders, mood and anxiety

disorders, obsessive-compulsive and re-

lated disorders, feeding and eating disor-

ders. Furthermore, there is a consulta-

tion group on older adults; two working

groups, on neurocognitive disorders and

on sleep disorders, report to the Adviso-

ry Groups for both Mental and Behav-

ioural Disorders and Diseases of the

Nervous System; and a working group

on sexual disorders and sexual health

reports to the Advisory Groups for both

Mental and Behavioural Disorders and

ReproductiveHealth.
The ICD-11 chapter on mental dis-

orders is being produced in consulta-
tion with relevant stakeholders, in-
cluding World Health Organization’s
member countries, several profession-
al groups, and users of mental health
services and their families. Attention
to the cultural framework is being a
key element. The revision is being
seen as an opportunity to improve the
classification’s clinical utility, particu-
larly in low- and middle-income coun-
tries (1-3).

The chapter will remain based on
definitions and diagnostic guidelines
for the various mental disorders, rath-
er than on operational diagnostic cri-
teria as in the DSM. The advantages
and possible limitations of the two
approaches have been recently dis-
cussed (4-10). A major argument in
favour of the former approach is that it
is congruent with the spontaneous clin-
ical process, which does not involve
checking in a given patient whether
each of a series of symptoms is present
or not, but rather checking whether
the characteristics of the patient match
the templates of mental disorders that
the clinician has built in his/her mind.

A major effort has been made to
harmonize the groups of disorders
(“blocks”) proposed for the ICD-11

with those included in the DSM-5.
There will be, however, several differ-
ences at the level of specific diagnostic
categories. Although final decisions
concerning the contents of the ICD-
11 have not been taken as yet, several
expected convergences and divergen-
ces between the ICD-11 and the DSM-
5 have been already discussed in the
literature.

In the area of psychotic disorders, in
the ICD-11 as in the DSM-5, Schnei-
der’s first-rank symptoms are going to
be deemphasized in the description of
schizophrenia, and the subtypes of that
disorder are going to be omitted. Con-
trary to the DSM-5, the ICD-11 is ex-
pected to keep the one month duration
criterion for the diagnosis of schizo-
phrenia, and not to include functional
impairment as a mandatory criterion
(11,12).

In the area of mood disorders, in
the ICD-11 as in the DSM-5, activa-
tion/increased energy is expected to
be included as a defining symptom for

mania, and it will be acknowledged
that a manic/hypomanic syndrome em-
erging during antidepressant treatment,
and persisting beyond the physiologi-
cal effect of that treatment, qualifies for

the diagnosis of manic/hypomanic epi-
sode. Furthermore, bipolar II disorder
is going to be recognized as a distinct
diagnostic entity in the ICD-11 (while
it is just mentioned among “other bipo-

lar affective disorders” in the ICD-10).
Expected divergences between the
ICD-11 and the DSM-5 will include
a different characterization of mixed
states and schizoaffective disorders.

Moreover, the ICD-11 is going to exclude
from the diagnosis of depressive episode,
in line with the ICD-10 but differently
from the DSM-5, “normal bereavement
reactions appropriate to the culture of

the individual concerned” (13-21).
In the ICD-11, acute stress reaction

will be conceptualized as a normal re-
action and thus classified in the sec-
tion on “Factors influencing health sta-
tus and encounters with health serv-
ices”, while “acute stress disorder” is
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�لذ�تي  و�ملفهوم  �لعاطفة  جم��ال  يف  ت�سوي�ش 
و�لأد�ء يف �لعالقات, هذ� بالإ�سافة �إلى �ملظاهر 

 .PTSD )22( �لأ�سا�سية �لثالثة لل�
�لطعام,  ت��ن��اول  ����س��ط��ر�ب��ات  جم��ال  ويف 
يف  �لع�سابي  �لقهم  فئة  تو�سيع  يتم  �أن  ُيتوقع 
متطلبات  طرح  طريق  عن  وذلك   ICD-11 �ل� 
�نقطاع �حلي�ش ومد معيار �لوزن �إلى �أي م�ستوى 
حتى  �ملعرفة  معيار  وم��د  �ل���وزن  نق�ش  م��ن 
يت�سمن مظاهر لها �رتباطات تطورية وثقافية, 
بكونه  �لُع�رش  تعريف  �إن  ذل��ك  �إل��ى  بالإ�سافة 
�أن  ُيتوقع  باخلطر«  يت�سم  �لوزن  يف  »�نخفا�ش 
�لتي  �لع�سابي  �لقهم  �ل�سديدة من  يّيز �حلالت 
يتم  �أن  وُيحتمل  �خلطر.  عالمات  �أق�سى  حتمل 
�رش�هة  تت�سمن  حتى  �لع�سابي  �لنهام  فئة  مد 
��سطر�ب  ت�سمن  و�سيتم  �ملو�سوعي  �لطعام 
حم��دد,  ت�سخي�سي  كمعيار  �ل��ط��ع��ام  ���رش�ه��ة 

 .DSM-5 )23( �بالتفاق مع �ل
�لفكري  �لنمو  ��سطر�بات  تعريف  �سيتم 
�لعقلي«(  »�لتخلف  حمل  يحل  م�سطلح  )وه��و 
�لتي  �لتنموية  �حل���الت  م��ن  »جمموعة  ب��اأن��ه 
�لذي  �ملعريف  �لأد�ء  يف  كبري  ب�سعف  تت�سف 
يرتبط مبحدوديات يف �لتعّلم و�ل�سلوك �لتالئمي 
و�ملهار�ت«. و�سيتم �إبقاء �لفئات �لفرعية �حلالية 
�سيتم  بينما  �لكلينيكية  �ل�سدة  على  تقوم  �لتي 
مظاهر  بكونها  �لإ�سكالية  �ل�سلوكيات  تعريف 

مرتبطة )24(.
من  �لتمهيدية  �لتقارير  ا  �أي�سً متاًحا  جتد 
�جل�سدية  �لمر��ش  تعمل على  �لتي  �ملجموعات 
و�ل���س��ط��ر�ب��ات �ل��ت��ف��ارق��ي��ة و�ل���س��ط��ر�ب��ات 
وجتد   )26  ,25( �لن�رش�ت  يف  وذلك  �ل�سخ�سية, 
�ملو��سيع  ع��ن  عمومية  �أك���رث  حديًثا  ��ا  �أي�����سً
و�ل�   ICD-11 بال�  ترتبط  �لتي  �لت�سخي�سية 
من  �لأخ���رية  �لأع���د�د  يف  وذل��ك   ,DSM-5
�جلر�ئد  من  وغريها  �لنف�سي  �لطب  عامل  جملة 
ميد�نيتان  در��ستان  بد�أت  لقد   .)41  -21 )مثل 
بنائيتان يف وقت مبكر يف عملية تطّور �لف�سل 
�آر�ء  لدر��سة  وذل��ك   ICD-11 بال�  �خلا�ش 
�لأطباء �لعاملني يف جمال �ل�سحة �لنف�سية حول 
�لنف�سية,  �ل�سطر�بات  بني  �لعالقات  عن  �لعامل 
 ,42( �لتق�سيم  كيان  عن  قر�ر�ت  لتقدمي  ا  و�أي�سً

.)43
عن  عامليني  ��ستطالعني  عمل  ا  �أي�سً مت 
�ل�سطر�بات  تق�سيم  ناحية  �لطبيب  �جت���اه 
�لعاملية  جمعية  مع  بالتعاون  و�حد  �لنف�سية؛ 
للطب �لنف�سي, وت�سمل هذه حو�يل 5٫000 طبيًبا 
نف�سًيا من 44 دولة )44( و�لآخر بالتعاون مع 
�لحتاد �لعاملي للعلوم �لنف�سية, وذلك مب�ساركة 

2٫155 عامًلا نف�سًيا من 23 دولة )45(.
للمقرتحات  ميد�ين  �ختبار  عمل  �لآن  يتم 

با�ستخد�م  وذل���ك   ICD-11 ب��ال���  �خلا�سة 
على  يقوم  ميد�ين  �ختبار  هو  �لأول  نهجني؛ 
�سبكة  طريق  عن  تنفيذه  ويتم  �لأنرتنت  �سبكة 
�ملمار�سات �لكلينيكية �لعاملية, وهي �سبكة من 
�لعاملني  و�ملمار�سني  �لذ�تية  �لنف�سية  �ل�سحة 
يف جمال �لعناية �لأولية, وتت�سمن هذه �ل�سبكة 
ممار�ًسا   10٫000 ح��و�يل  �حل��ايل  �ل��وق��ت  يف 
�لدر��سات  ت�ستخدم هذه  م�سجال من 127 دولة. 
م�سغرة  منهجية  �لأن��رتن��ت  على  تقوم  �لتي 
�ملتعلقة  �لكلينيكية  �لقر�ر�ت  �سناعة  لدر��سة 
بفئات �لت�سخي�ش و�ملبادئ �لتوجيهية �خلا�سة 
فهو  �لثاين  �لنهج  �أما  �مُلقرتح.   ICD-11 بال� 
�لعياد�ت,  على  يقوم  �ل��ذي  �مليد�ين  �لختبار 
�لتوجيهية  �ملبادئ  فائدة  �سيقّيم  �ل��ذي  وه��و 
�لت�سخي�سية �لتابعة لل� ICD-11 �مُلقرتح يف 
�لو�قعية, مع تركيز خا�ش على  عياد�ت �حلياة 
دول �لأجور �ملنخف�سة ودول �لأجور �ملتو�سطة.

�لتي  �ل��ن��دو�ت  من  �سل�سلة  هناك  �سيكون 
تتحدث عن تطّور �لف�سل �خلا�ش بال�سطر�بات 
�لنف�سية �لتابع لل� ICD-11, وذلك يف �ملوؤمتر 
مدريد  يف  �سُيعقد  �لذي  �لنف�سي  للطب  �لعاملي 

باإ�سبانيا من 14 �إلى 18 �سبتمرب عام 2014.
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