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التشخيص -التشخيص النفيس اإلكلينيكي : )3(الثاين اجلزء يستكمل املرتجم يف   
التشخيص النفيس اإلكلينيكي النفيس لالضطرابات النفسية وجماالت التطبيق األخرى 

لفصل األمراض املزمنة وانتهاء با : 27ً                                      لصور االضطرابات النفسية بدءا من الفصل 
ويقدم للقارئ واملتخصص يف هذا اجلزء . )الرشعي(التشخيص النفيس القضائي : 37

ً                                                                    بعض املجاالت التي تعد جزءا من عمل املتخصص النفيس اإلكلينيكي  والواقعة يف 
جمال التخصصات املختلفة كالطب والطب النفيس والطب العصبي  والرتبية و القضاء 

 من هذه الناحية فائدة للعاملني واملتخصصني يف وهو يقدم. وعلم النفس اإلكلينيكي
هذه املجاالت املختلفة ويوضح جماالت العمل املشرتكة والتكاملية ويؤكد عىل أمهية 
أخذ الوجوه املختلفة الطبية والرتبوية والعصبية والقانونية للمامرسة ذات الصلة بعني 

 قد أسهم بتقديم مادة يأمل املرتجم أن يكون) 3(ومع التشخيص النفيس . االعتبار
علمية تتكامل يف أطرها النظرية ومشكالهتا مع ما أسهم فيه حتى اآلن من ترمجات 

 .  متعلقة هبذا امليدان خالل السنوات العرش املاضية

 
 القصد وراء من واهللا  

  
srudwan@hotmail.com 
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 التشخيص موضوع حول واملقاالت الكتب من املنشورات يف نقص هناك ليس  
  اإلكلينيكي؟ النفيس التشخيص يف جديد كتاب إذا فلامذا .اإلكلينيكي

 والكتب املراجعات من كبري عدد أمريكي نجلواأل املحيط يف صدر حني ففي  
 الناطق املحيط يف املنشورات فإن اإلكلينيكي، النفيس التشخيص حول التعليمية
 نرى باإلنجليزية الناطقة املنشورات ويف .قليلة ظلت املوضوع هذا حول باألملانية
 .واتوأد تصنيف ومنظومات جديدة تشخيصية نامذج حول تقارير هناك أنه باستمرار

 االقرتاب من القارئ متكن باالضطراب، خاصة جديدة معارف تقديم أيضا فيها ويتم
 لوضع املالئمة التشخيصية األدوات اختيار ونظري نموذج أساس عىل قائم بشكل
  .املريض مشكلة

 لتحليل بالنموذج اخلاصة املنشورات إما تسود باألملانية الناطق املحيط ويف  
 جمموعات تشخيص بالنسبة إىل خاصة عارف متقديم يتم أو احلالة ومفهوم املشكلة
 مدارس وفق التشخيص نحو خاص بشكل املرء يسرتشد أو حمددة إجراءات أو حمددة

  .قائمة هوة ردم عىل يساعد أن يمكنه كتابا، نقدم فنحن هلذا .حمددة عالجية
 حول اسيةأس معارف العام اجلزء يقدم الكتاب؟ هذا من القارئ يتوقعه الذي فام  

 أجل ومن .اإلكلينيكي النفيس التشخيص ونوع عمليات أو وإجراءات ومهام أهداف
 .بالعالج املسرتشد التشخيص ونامذج التصنيف نامذج وتوضيح عرض تم الغرض هذا
 خاصة نامذج عرض تم التعديل عىل القائم اإلكلينيكي النفيس التشخيص ويف

 االستعرافية السلوكية النامذج أن العلم عم( سواء حد عىل للمدارس وعابرة باملدارس
  ).خاصا دورا تلعب
 نامذج إىل استنادا وبشكل مقصود بعمل انتقاء قمنا باملدارس اخلاصة املداخل ويف  

 حول واملتمركز النفيس والتحلييل السلوكي االستعرايف اإلكلينيكي النفيس التشخيص
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 يف واسع بشكل املنترشة األدوات غطينا قد نكون وهبذا .منظوميا املتوجه واملتعالج
  .املامرسة

 عاما عرضا قدمنا التشخيصية املعلومات عىل احلصول بطرق املتعلق اجلزء ويف  
 البنى سيقايمو السلوك ومالحظة كاملقابلة اإلكلينيكي، النفيس التشخيص لطرق

 وخصص فصال .املوضوعية والفيزيونفسية الفحص وأدوات االستعرافية والعمليات
 للتشخيصة مهم كأشكال املجرى وتشخيص العملية تشخيص نامذجصا  لعرض خا

 املامرسة سياق يف وكذلك ،]بالتعديل املسرتشد التشخيص[ التعديل نحو املتجه
  .املضبوطة

 التشخيص يف املريض موارد استخدامت رضورة أصبح األخرية السنوات ويف  
 أيضا هنا خاص فصل ختصيص تم فقد هنا ومن . أكثر بدهييةاملشكلة عىل القائم

  .املوارد لتشخيص
 التصنيف عىل قائمة مداخل نجد الكتاب هذا من باالضطرابات اخلاص اجلزء ويف  

 يف التشخيص أدوات أهم حول معلومات أيضا اجلزء هذا يقدم كام .والتعديل
  .باألملانية الناطق املجال من خاص وبشكل املختارة، االضطرابات

 يتطرق إنه .واملامرسني للدارسني اإلكلينيكي النفيس خيصالتش كتاب يتوجه  
 كذلك يالئم فهو وهبذا اإلكلينيكي؛ النفيس التشخيص يف والتحديثات املبادئ ألهم

  . أسايسكمرجع
 عاملات خالل من متنوعة خربات اكتساب احلايل الكتاب تصميم لنا أتاح لقد  
  .هلم مشهود وعلامء

 جتانس وعرض تسهيل أجل من أيضا، جهدا املؤلفني ومحلنا جهد، أي من هنب مل  
  .ممكنة درجة بأكربالفصول 
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 هذا ومع .أطول وقتا أحيانا ستغرقها يبعضوكام هو احلال يف كل يشء فإن   
  .استحق قد القراء وكذلك واملؤلفني املؤلفات صرب يكون أن نأمل الكتاب

 هذا إنجاز حني إىل معنا البقاء عىل جلهودهم والكتاب الكاتبات كل نشكر  
 روبريشت الدكتور السيد خاص وبشكل كوهلامر نرش دار أيضا نشكر كام .الكتاب
  .بنجاح والتزم الشكل هذا يف الكتاب بطبع تعهد الذي بونسغن

 حيحصالت يف كبريا شخصيا جهدا بذلت التي شلوتكه لغريلند اخلاص والشكر  
  .والفهرس

   
Bernd Rohrle, Marburg 
Franz Caspar, Bern 
Peter F. Schlottke, Tuebingen 
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  األمراض المزمنة27-

Ania Mehnert & Uwe Koch  
-1   
-2  

 
2.1  
2.2  
2.3  
2.4  

-3  ICF  
 

3.1   
3.2   

-4   
4.1  
4.2  
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-1 
تتصف األمراض املزمنة بأعراض جسدية شديدة وبتغري يف طبيعة املطالب 

اضطرابات  ولدى جزء ال يستهان به من املرىض بتطور مشكالت و،  واملهنيةاألرسية
وتتطلب االختالطية العالية . كنتيجة للمرض أو للعواقب طويلة األمد للمرضنفسية 
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تنمية  املعاجلني املحرتفني املشرتك يف الغالب لألعراض اجلسدية والنفسية من والوجود
 قدراهتم من أجل التمكن من تشخيص ومعاجلة املشكالت النفسية والنفسية االجتامعية

 .)Breibart et al., 2004 ( لتشخيص ومعاجلة الشكاوى اجلسديةعىل املستوى نفسه
أمهية وتشخيص األعراض واملتالزمات النفسية لدى املرىض بأمراض تربز و

بنوعية احلاصل مزمنة من خالل أن طغيان الشكاوى اجلسدية يزيد من شدة األذى 
 . حياة املرىض

 

 )Morbus Hodgkin)1رض هودغن مريض بموهو  سنة 34يبلغ خليل من العمر 
ًمتزوج إال أنه يعيش منفصال عن زوجته التي . ًويعمل معلام للفيزياء والرياضيات

كان تشخيص .  سنوات5تعمل يف اخلارج، وتعيش معه ابنته الصغرية البالغة من العمر 
                                                   

من أنواع الرسطانات  وهو  , Lymphom ينتمي إىل املجموعة) رسطان الغدد اللمفاوية(موربوس هودكجن   )1(
 رسطان ) ُمعروف أيضا باسم داء هودجكن هو نوع من األورام اللمفاوية.  التي تصيب اجلهاز اللمفاوي حرصا

أطلقت التسمية عىل هذا املرض نسبة إىل  .(تسمى اخلاليا اللمفاوية ناشئ ضمن نوع من خاليا الدم البيضاء
ُيتميز داء . [2] .1832يف عام  صف شذوذ النظام الليمفاويتوماس هودجكن، والذي كان أول من و

. ألخرى وتطور منهجي لألعراض مع تقدمة املرض هودجكن باالنتشار املنظم للمرض من جمموعة عقد ملفية
عند إجراء فحص  Reed-Sternberg cells ):باإلنجليزية( سترينربغ -يتميز هذا املرض بظهور خاليا ريد 

ن كان من أوائل أنواع الرسطان التي أمكن عالجه باستخدام اإلشعاع، وبعد ذلك، كان من ُداء هودجك. جمهري
 يف األوىل:  هلذا املرض ذرويت إصابة. .أوائل حاالت الرسطان التي عوجلت بمزج العالج الكيميائي واإلشعاع

قيد احلياة بشكل عام يصل معدل البقاء عىل .  عاما55يف االعامر األكثر من  والثانية ،)35-15سن (البلوغ  سن
حتى .  % أو أعىل يف حالة اكتشافه يف مراحل مبكرة، مما جيعله واحد من أكثر أشكال الرسطان شفاء90إىل قرابة 

 يمكن ملعظم املرىض الذين أهنوا بنجاح طور .ُيف مراحله املتقدمة تبقى نسبة الشفاء من داء هودجكن عالية جدا
َبيعية، ويرجع ذلك إىل معدل نجاح هدأةاملعاجلة العيش حياة طويلة وط ْ مرتفع يصل  remission) :باإلنجليزية(َ

ال توجد مبادئ توجيهية للوقاية من رسطان الغدد الليمفاوية هودجكن، وهذا ألن . %95 % إىل 90إىل نسبة 
 ICD-10-Versionويصنف يف . عوامل اخلطر هلذا املرض تشمل.  السبب غري معروف أومتعدد العوامل

 .C81 ضمن الفئة التصنيفية 2010
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ار الرسطان بالنسبة له كالصاعقة، إال أنه رسعان ما عاد ثانية وأراد املقاومة واالنتص
إال أن العالج الكياموي والعالج باألشعة . عىل املرض عىل الرغم من التنبؤ السيئ

. ففقد الكثري من الوزن وشعر باإلهناك والتمزق. ًواآلثار اجلانبية العديدة أهنكاه جدا
ساعدته إعادة التأهيل الطبي عىل أن يقف عىل قدميه إىل حد ما ثانية، إال أن خليل شعر 

وكان قلقه . زل بأن الوضع كله فوق طاقته وشعر باخلوف وقلة احليلةعندما عاد للمن
بقي . بشكل خاص عىل ابنته التي كان عليها أن تظل يف أغلب األوقات عند جدهيا

وكان يعاين من خماوف مستقبلية . خليل يف إجازة مرضية كون حالته اجلسدية مل تتحسن
ً نفسه واعترب نفسه أبا سيئا َ ألنه مل يتمكن ًمتزايدة وأرق، وقلام كان قادرا عىل الرتكيز عىل ً

فانسحب ومل يعد يرغب برؤية األصدقاء .  الوفاء باملطالب احلياتية اليوميةنم
 . والتالميذ من صفه الذين أرادوا زيارته

ًوسوف تقدم املسامهة التالية بداية عرضا خمترصا حول املشكالت النفسية االجتامعية ً 
ثم يعقب ذلك وصف لنموذج خاص . لدى املرىض املزمننياالضطرابات النفسية و

 املعد )ICF)1باألمراض املزمنة، والتصنيف العاملي لكفاءة الوظائف واإلعاقة والصحة 
وسيتم بعد ذلك عرض بعض األدوات التشخيصية . من قبل منظمة الصحة العاملية

خلصائص والصعوبات النفسية املختارة والشائعة االستخدام، ويف اخلتام سنعرض لبعض ا
 . يف التشخيص النفيس للمرىض املزمنني

-2 
 تشكل األمراض اجلسدية املزمنة طائفة غري متجانسة من األمراض، تتصف بمجرى

جمال اجلهاز ومن بينها عىل سبيل املثال صور األمراض من . مريض مزمن ومتصاعد
العضيل العظمي وأمراض القلب والدورة الدموية وأمراض الرسطان واألمراض 

                                                   
 )املرتجم (http://www.who.int/bulletin/volumes/88/11/09-067231/ar/index.html: أنظر  )1(

http://www.who.int/bulletin/volumes/88/11/09-067231/ar/index.html
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ويمكن اعتبار األمراض املزمنة عىل أهنا إعاقات إىل . العصبية وأمراض االستقالب
إذ ). ذات منشأ متعدد العوامل(ًوتكمن خلفها يف العادة أسباب كثرية جدا . حد ما

والسلوك اخلطر أن تلعب يف نشوء املرض واستمراريته يمكن لظروف احلياة وأنامطها 
ًوالتنبؤ به دورا مهام بمقدار الدور الذي تلعبه االستعدادات الوراثية وما يميزها هو . ً

غياب العالج الطبي السببي وحمدودية الشفاء الكامل، أي أنه ال يمكن يف العادة حتقيق 
 . "restitution ad integrumالرجوع للحالة األوىل "

يواجه الناس بأمراض جسدية مزمنة إرهاقات جسدية مزمنة ومشكالت تالية 
درجات خمتلفة من اإلرهاق أو ويعيشون متعلقة باملرض والعالج عىل املدى البعيد، 

الضغط حسب الصعوبة والشدة واملدة والزمن املتوقع والقابلية للتحكم، تقود 
 بالصحة النفسية وبنوعية احلياة الستجابات فردية خمتلفة ويمكن أن تلحق األذى

بل أن الطيف الواسع للضغوطات أو اإلرهاقات يمتد من املخاوف . املتعلقة بالصحة
ومشاعر اليأس وقلة احليلة واحلزن واملشكالت من خالل تغري تصويرة اجلسد ومفهوم 
الذات وقيمة الذات ومشكالت اهلوية وانتهاء باضطرابات القلق واالكتئابات 

 ) Koch & Weiss,1998قارن (ات األرسية أو األزمات الوجودية والرصاع
2.1 

 )1( عدد كبري من الدراسات اإلمبرييقية لدى مرىض بأمراض الرسطانيبني
 )3(واألمراض العصبية )2(واألمراض املزمنة للرئة )1(والتهاب املفاصل )2(وأمراض القلب

                                                   
 قارن عىل سبيل املثال  )1(

Derogatis et al., 1983; van't Spijker, Trijs-burg & Duivenvoorden, 1997; Zabora, 
BrintzenhofeSzoc, Curbow, Hooker & Pi-antadosi, 2001; Breitbart et al., 2000 

 قارن عىل سبيل املثال  )2(
Katon & Sul-livan, 1990; Fielding, 1991; Friedman, 2000; Harter, Woll, Reuter, Wunsch & 
Ben-gel, 2004 
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أن خطر )  Harter et al., 2004قارن عىل سبيل املثال(وأعراض العضالت  )4(ريوالسك
املشكالت واالضطرابات النفسية الوخيمة لدى املرىض املزمنني بمرض جسدي 

ويتأرجح نوع وانتشار االضطرابات النفسية املوجودة بشكل عام . )5(مرتفع بشكل دال
مجع البيانات واملنظومة  املرض اجلسدي وأداة حسب% 90بني الصفر وحتى 

قارن عىل (وموعد الفحص -Cut-offالتشخيصية الكامنة خلفها أو جماالت نقطة القطع 
 & Van't Spijker et al., 1997; Noyes, Holt & Massie, 1998; Sellick (سبيل املثال

Crooks, 1999; Harter, 2000( . 20ًوغالبا ما تذكر الدراسات نسب انتشار ترتاوح بني% 
ختتلف باإلضافة إىل ذلك قلام . (Kessler et al., 1994; Henningsen et al., 2003)%35و

نسب انتشار االضطرابات النفسية فيام بينها يف بعض الدراسات اإلكلينيكية حول 
ًاالنتشار عن تلك التي جترى عىل السكان عموما، بل أن النسبة أعىل يف هذه 

الواضح فيام إذا كانت االضطرابات النفسية التي إال أنه مازال من غري . الدراسات
بنتيجة ) ردة فعل(تظهر يف جمرى األمراض املزمنة عبارة عن اضطرابات استجابية 

ًاملرض واملعاجلة أم فيام إذا كانت االضطرابات النفسية موجودة مسبقا قبل املرض 
 . اجلسدي

 

                                                   
 رن عىل سبيل املثالقا  )1(

u. a. Creed, 1990; Katon & Sullivan, 1990; Murphy, Dickens, Creed & Bernstein, 1999 

 قارن عىل سبيل املثال  )2(
Wells, Golding & Burnam, 1988; van Ede, Yzermans & Brouwer, 1999 

 Wells et al., 1988; Katon & Sullivan, 1990قارن عىل سبيل املثال  )3(

 قارن عىل سبيل املثال  )4(
Garvard, Lustman & Clouse, 1993; Lustman, Clouse, Grifth, Carney & Freedland, 1997; 
Anderson, Freedland, Clouse & Lustman, 2001 

)5(  Verhaak, Heijmans, Peters & Rijken, 2005 
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 2.2 

يف السنوات األخرية أجري عدد كبري من الدراسات حول عوامل اخلطر لظهور 
 (Bratbart,1995)وقد اقرتح براتبارت . االضطرابات النفسية لدى مرىض الرسطان

ًتقسيام لعوامل اخلطر إىل فئات خاصة باملرض وفئات خاصة بالعالج وقام كورنباليث 
(Kornbleith,1998) وتظهر مراجعة . العوامل االجتامعية والنفيس بإضافة التاريخ الطبي

حول مستوى البحث اإلمبرييقي حول ) Achenbrenner, 2003(آلخنربنر وآخرين 
يوجد تأثري إال لبعض  متنبئات الترضرات النفسية لدى مرىض الرسطان بأنه ال

األداء وهذه العوامل هي املرحلة املتقدمة من املرض وضعف . العوامل القليلة فقط
 اجلسدية وبشكل خاص األمل واملرض يف سن صغرية واجلنس )لكفاءة الوظيفيةا(

 . وجود أمراض نفسية يف التاريخ املايض واألنثوي
وتشري دراسات أخرى إىل عوامل خطر شبيهة يف أمراض مزمنة أخرى، وبشكل 

 وسن اإلصابة ) الكفاءة الوظيفية للجسد(األداء اجلسدي خاص األمل املزمن وتقييد 
 .  (Haerter et al., 2003)ملرض واجلنس األنثوي وانخفاض مستوى التعليم والبطالة با

ًأما أسباب املشكالت والضغوطات النفسية فهي متعددة، ولكنها غالبا ما تكون 
مرتبطة بشدة املرض وغياب املوارد الفردية واالجتامعية وعدم اليقني بمجرى املرض 

ن لالضطرابات النفسية من ناحية أن تكون ويمك. وفقدان التحكم واالستقاللية
زمة نفسية وجودية بدرجات خمتلفة أو عىل أزمة نفسية مرتبطة باملرض أو أعالمة عىل 

) قبل املرض (قبيل قائمقد تكون األعراض من ناحية أخرى عالمات الضطراب 
 كاضطرابات التكيف(ازدادت أعراضه بسبب املرض اجلسدي أو اضطرابات استجابية 

ًأو أن تكون اضطرابا نامجا عن سبب عضوي )  سبيل املثالعىل كاألمل املعالج بشكل (ً
باإلضافة إىل . (Kerrihard et al., 1999; Payne et al., 1999)) غري مالئم عىل سبيل املثال

ملواجهة مع أسئلة وجودية عن مغزى ومعنى احلياة إىل اأن خربة مرض مزمن تقود 
 . دالة والكرامة أو عن األهداف الشخصية والرغباتالشخصية وأمهيتها وعن الع
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2.3 

 والضغوطات النفسية لدى الناس Copingتظهر األبحاث حول مواجهة املرض 
بأمراض جسدية مزمنة، بأن التعامل الفاعل مع املوقف والقدرة عىل شحذ املوارد 

) ختفيف العبء(الواقعي للمشكلة القائمة وخلق حترير األرسية واالجتامعية والتحليل 
 ُاملقاومانفعايل من خالل التعبري عن املشاعر وتقبل الوقائع غري القابلة للتعديل واالجتاه 

قد برهنت نفسها عىل أهنا اسرتاتيجيات مواجهة تكيفيه، هذا يعني كاسرتاتيجيات 
وعىل العكس . احلياة أو حتسينهاتسهم بتقليل الضغوطات النفسية واحلفاظ عىل نوعية 

 fatalمن ذلك يقود التعامل السلبي واليائس مع وضع املرض يف صورة تقبل حتمي 

acceptance واهتامات الذات والعزلة االجتامعية ملشاعر اليأس واالستسالم واالكتئابات 
  عند تقييمينبغيإال . (Heim, 1988,1998; Beutel,1988)وإىل إرهاق نفيس مرتفع 

 من األخذ بعني االعتبار بأنه البد وأن يتم النظر للتكيف يف  متثل املرضاسرتاتيجيات
 ). Filipp & Aymanns, 1996قارن (عالقته بمرحلة أو طور املرض 
غري املرتبطة باملرض واملحيط ) Stressorsاملرهقات  ()1(وإىل جانب الضاغطات

يات التمثل كذلك بالصفات الفردية االجتامعي النفيس واملؤسسايت واملهني تتأثر عمل
االجتامعية أو  Demographicوهذه عبارة عن السامت الشخصية أو السكانية . للمريض

النظريات الذاتية عن أسباب املرض أو إمكانات التحكم أو اخلربات األرسية السابقة 
امعي وعليه تشري النتائج اإلمبرييقية من البحث النفيس االجت. مع األمراض املزمنة

والنفيس املعريف وعلم نفس الصحة إىل أن املرىض املزمنني بمرض جسدي يعزون 
قارن (للعوامل النفسية باالستناد إىل املنشأ املريض وإمكانات التأثري أمهية كبرية 

Verrs,1986; Winstead et al., 1999 .(  كام أنه متت يف السنوات األخرية دراسة عمليات
 م الزوجي واألرسي واألصدقاء واملساعدين املحرتفني واملتطوعنيالدع والدعم االجتامعي

                                                   
 )طغعوامل الض(الضواغط أو املرهقات   ) 1(
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ويتم التفريق بني الدعم االنفعايل واملؤسسايت والتوعوي، التي ينبغي أن . بشكل كبري
يفرتض أن يتم تقديمها بطرق خمتلفة من أشخاص خمتلفني وجمموعات متنوعة أو التي 

لتأثري اإلجيايب للدعم االجتامعي عىل وهنا ال يتعلق ا. يتم تقديمها من منظور املرىض
ًاحلالة النفسية كثريا بالدعم املقدم بالفعل وإنام بالدعم املدرك شخصيا   Faller etقارن (ً

al., 1995; Baider, Coober & Kaplan De-Mour, 1996; Schulz et al., 1998( 
2.4 

مواجهون بطيف واسع من األعراض اجلسمية جيد الناس بأمراض مزمنة أنفسهم 
وعىل . واألعراض النفسية واملشكالت االجتامعية والوجودية، تعم كافة مظاهر احلياة

ًعكس الناس األصحاء جسديا فإن للتشخيص النفيس للضغوطات النفسية االجتامعية 
 : لدى املرىض املزمنني بعض اخلصائص

 . خالل املرض والعالج وهي متعدد األسبابًغالبا ما تنشأ املشكلة القائمة من  1-
 .ًغالبا ما يكون لدى املرض أمراض متعددة  2-
عند ازدياد احلالة اجلسدية (ًهيدف التشخيص والتدخل املطابق أساسا إىل احلفاظ   3-

 .أو حتسني نوعية احلياة املتعلقة بالصحة واالندماج االجتامعي للمريض) ًسوءا
حص التشخييص للمرىض بمرض جسدي شديد أال باإلضافة إىل ذلك البد للف

اضطراب معريف (يتم إال إذا كان باإلمكان حتديد األسباب املخمنة الضطراب نفيس 
بسهولة وباستخدام أدنى حد من اإلجراءات ) كالبطاح أو اخلرف عىل سبيل املثال

سبة  وإمكانية العالج بتلك التدخالت التي تعني بالنinvasive Procedureالتدخلية 
 . للمريض القليل من الضغوط

ًوطبقا لعوامل اخلطر املطابقة واألسباب الغالبة للضغوط النفسية االجتامعية 
واالضطرابات النفسية لدى املرىض املزمنني يتم يف التشخيص القائم عىل التعديل 
حتديد نوع الضغوطات املوجودة ومقدارها أو املوارد املوجودة يف املجاالت التالية 
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األجزاء أنظر حول ذلك الفصول املطابقة حول هذا يف (ًليلها استنادا لظروفها وحت
 ):املختلفة من هذا الكتاب

الشخصية النظريات  و من نحو املتغريات الديموغرافية االجتامعية:العوامل الفردية •
 وأنامط مواجهة حول املرض والعزو واالستعرافات غري املنطقية املتعلقة باملرض

 . كيف مع املرض عىل سبيل املثال ال احلرصاملرض والت
 من نحو املخاوف واحلزن واضطرابات التكيف :العوامل واالضطرابات النفسية •

 . واالضطرابات الوجدانية عىل سبيل املثال
العالج، ًأحيانا تغيري إجراءات (من نحو إجراءات العالج واألدوية : العوامل الطبية •

كاألمل الشديد أو أعراض السحب عىل سبيل عندما تشكل هذه إرهاقات نفسية، 
  .، تقييد الوظائف، السلوك املتعلق باملرض، املطاوعة وعالقة الطبيب باملريض)املثال

 من نحو األرسة واألصدقاء وحميط احلياة واالنتامء الثقايف :العوامل االجتامعية •
 . والديني

 يفأن تظهر وعىل أساس إزمانية املرض اجلسدي يمكن للضغوطات النفسية 
ًوطبقا لذلك فإنه من املهم تقييم . املراحل املختلفة أو يف أوقات خمتلفة من جمرى املرض

الضغوطات النفسية االجتامعية يف إطار التشخيص يف مراحل املرض كلها والتعرف 
) املضغوطني(فمن ميزات التعرف عىل املرىض املرهقني . عليها يف الوقت املبكر

نوعية احلياة وانخفاض عدد املرىض  و ارتفاع الرضا عن العالجوالعالج املبكر هلم
الذين يصابون باضطرابات نفسية وحصول تواصل أفضل وبناء عالقة مشحونة بالثقة 
بني املعاجلني واملريض والفهم األفضل للعالج من جانب املريض ونتائج عالجية 

 . ها كثريأفضل وإرهاقات واحرتاقات أقل لدى املعاجلني املحرتفني وغري
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-3 
3.1ICF 

يف السنوات اخلمس والعرشين املاضية كانت هناك مساع بدأت هبا منظمة الصحة 
العاملية لوضع تعريف عابر للثقافة لإلعاقات واألمراض املزمنة من خالل ترسيخ 

 وضعت منظمة الصحة 2001ويف عام . جي اجتامعي نفيس للمرضنموذج بيولو
 International Classification of" والعجز والصحة التصنيف العاملي لألداء"العاملية 

Functioning, Disability and Health")  اختصارICF ( ويفرتض أن يتم استخدامه من
 .  الصحيةكل أعضاء منظمة الصحة العاملية يف البحث والتقارير

ترضر الوظائف "ويميز هذا التصنيف اجلديد بني أعراض املرض عىل مستوى 
 عىل سبيل املثال الوظائف العصبية العضلية، "body Structure"(والبنى اجلسمية 
عىل سبيل املثال أنشطة  ("Activityالنشاط "وعىل مستوى ) النفسية/الوظائف العقلية

وعىل مستوى التأثريات االقتصادية ) ت التواصلالتعلم واستخدام املعرفة، نشاطا
كاملشاركة يف العالقات  ("participationللمشاركة "االجتامعية الذي أعيدت تسميته 

يتم تصوير احلالة ICF.أف.يس.اآليوبمساعدة ). االجتامعية، يف طلب الرزق والعمل
 عاقةومقدار اإل)  أو األداء الصحيالوضع الصحي الوظيفي(الوظيفية للصحة 

الترضر االجتامعي للشخص الذي يعاين من مرض مزمن، أي أنه ال يتم تصنيف و
أما األسباب املعنية لنشوء . نفسية بل آثارهاالضطرابات االسدية أو اجلمراض األ

. ICF.أف.يس.اآليمركبات ) 1(ويعرض الشكل . االضطراب فليست مهمة هنا
 -وإن كان ليس بالرضورة -ًفلدى األشخاص بأمراض مزمنة غالبا ما تكون 

من خالل املرض أو العالج أو ) األويل(الرضر : املستويات أو األبعاد الثالثة معنية
 . للمشاركة يف احلياة االجتامعية) الثالثية(لألنشطة والقيود ) الثانوي(كليهام، والتقييد 
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(1)ICF 

 

 

ً سنة وتعمل عمال حرا يف بيع الزهور، يف حمل متتلكه مع 42عمر تبلغ سلمى من ال ً
عدد من الكسور من ومن خالل حادث سري كبري عانت . زوجها منذ سنني طويلة

وبعد سنوات طويلة من املعاجلة يف . واإلصابات العظمية يف احلوض والعمود الفقري
، استعانت عليها بعكاز املستشفى وإعادة التأهيل الطبي بقيت لدهيا إعاقة يف امليش

ويف أثناء تعافيها وإعادة تأهيلها أدار زوجها املحل لوحده األمر ). ترضر الوظيفة(
ًالذي كان صعبا عليه، إال أهنا عندما أرادت العودة حلياهتا اليومية املعتادة رسعان ما 

 ال فهي). ترض النشاط(اتضح أهنا مل تعد قادرة عىل القيام بالعمل اجلسدي املنهك 
ًتستطيع الوقوف طويال وال رفع األشياء الثقيلة، وتعاين بني احلني واآلخر من أمل تعاجله 

 تظل سلمى وقرر الزوجان بوضعهام املادي السيئ توظيف عامل مساعد، . باألدوية
 مل تعد خترج من النزل إال فيام ندر اآلالموبسبب اإلعاقة و. يف البيت تدير احلسابات

ًهنا ال قيمة هلا، وال تريد أن تكون عبئا عىل األصدقاء واملعارف وتشعر بالوحدة وأ
 ). ترضر املشاركة(
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3.2 

وهي عبارة عن عوامل .  ما يسمى بعوامل السياقICF.أف.يس.اآلييراعي 
ومن بني عوامل السياق العوامل الشخصية . تسهم يف تكوين خلفية احلياة لإلنسان

) احلياة واملوارد واسرتاتيجيات املواجهة عىل سبيل املثالكاجلنس والسن وأسلوب (
االجتاهات واألحكام املسبقة للمجتمع ووجود املرافق (والعوامل املتعلقة بالبيئة 

وختتلف العوامل الشخصية عن العوامل املتعلقة بالبيئة يف أهنا تؤثر ). املالئمة لإلعاقة
ويوجد بني العوامل . إلعاقةعىل بشكل خاص عىل اخلربة الشخصية للتقييد وا

فالتغريات : الشخصية وعوامل املحيط تفاعل ديناميكي كام هو احلال بني كل األبعاد
. عىل عامل واحد يمكن أن تقود إىل تغريات أخرى عىل العامل نفسه أو عىل عامل آخر

وهبذا فإنه ينظر لإلعاقة عىل أهنا نتيجة تفاعل بني مشكلة الصحة من جهة و عوامل 
فالرضر املتشابه يمكنه لدى شخصني أن يؤثر عىل مستوى . سياق من جهة أخرىال

وليس بالرضورة هنا أن تكون شدة املرض أو . األنشطة واملشاركة بشكل خمتلف
ًمؤرشا لشدة اإلعاقة، فهي ترجع إىل االضطرابات ) مقدار الرضر العضوي(الرضر 

ومع . شاركة باملجتمعامل وًاملعاشة ذاتيا للتكامل الصحي والنشاط الشخيص
 ، تتوفر منظومة ICD-10 العارش .دي.يس.يً الذي يعد استكامال لآلICF.أف.يس.اآلي

 . تصنيف عاملية تتيح حتديد األبعاد األساسية للصحة الوظيفية بشكل شامل وتفصييل
 عىل تعيريها واختبار مدى قابليتها ICFوتقترص التطويرات الراهنة لآلي يس أف 

 النسبة ملجاالت التطبيق اإلكلينيكية وهنا بشكل خاص يف التعيري اإلجرائيلالستخدام ب
) DIDMm2002أنظر (للفئات املنفردة وإنجاز أدوات صادقة وثابتة وعملية للقياس 

-ICF.أف.يس.اآليويف إطار إعادة تأهيل املرىض املزمنني يمثل إنجاز ما يسمى 
ويتضمن . ICF.أف.يس.اآليبيق ً شكال من تطICF-Core Setللمجموعات الرئيسية 

 فئات لوصف وتصنيف ICF-Core Setللمجموعات الرئيسية -.أف.يس.اآلي
ً جتميعا حيدد الفئات املهمة ICF-ICF-Core Setوهبذا يكون . الصحة والوظيفة واإلعاقة
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ففي أملانيا يتم يف الوقت الراهن عمل .  بالنسبة الضطراب حمدد يف الصحةICFمن 
 ألمراض اجلهاز العظمي العضيل واألمراض القلبية والباطنية جمموعات رئيسية

أنظر جمموعة عمل ( املزمن واالضطرابات النفسية والعصبية اآلالماألخرى ومتالزمة 
، مستشفى وعيادات الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، جامعة لودفج G. Stuckiستوكي 

 ). ماكسيميليانس ميونخ

-4 
يتضمن التشخيص النفيس للناس بمرض مزمن قياس األعراض واالضطرابات 

 واسرتاتيجيات مواجهة) اإلرهاقات االجتامعية(النفسية والسيكوسوماتية والضغوطات 
املرض ونوعية احلياة وتقييم األداء والوظائف والسلوك الصحي وعوامل اخلطر 

 وشدة عوإىل جانب نو. ود املوارد الفردية واالجتامعيةوالدافعية إلعادة التأهيل ووج
الضغوطات الفردية يتم حتديد وقت ظهور األمل والعوامل املحافظة عىل االستمرارية 

 العارش .دي.يس.يومن خالل منظومات التشخيص الرائجة اآل. واإلزمان املمكن
ICD-10أم.أس. والدي.DSM-IVوالضغوطات  البد من الفصل بني الضغوطات النفسية 

ويشمل . االجتامعية النفسية من جهة وبني االضطرابات النفسية من جهة أخرى
. التشخيص النفساين السرب واملقابلة اإلكلينيكية واملالحظة واالستبيانات واالختبارات

وحسب األهداف اإلكلينيكية املختلفة أو املنهجية البحثية توجد مقابالت إكلينيكية 
. رتية خاصة باملرض أو عامة للتقييم الذايت أو تقييم اآلخرصادقة وأدوات سيكوم

وأدوات التشخيص املوصوفة فيام ييل تقترص عىل التشخيص لدى الراشدين بأمراض 
 . جسدية مزمنة فقط

4.1 

ًتقيس املقابالت اإلكلينيكية بمعنى التقييم اإلكلينيكي الشامل طيفا واسعا من ً 
 فبالنسبة لبعض أدوات املقابلة من نحو املقابلة اإلكلينيكية. خلاصة باالضطراباألعراض ا
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ًعرضا ) 1(ويقدم جدول . ، توجد أدوات فرز إضافيةSCID الرابع .أم.أس.دياملبنية لل
ًألدوات املقابلة لقياس االضطرابات النفسية يف سن الرشد، واملهمة أيضا فيام يتعلق 

 . لدى املرىض بأمراض مزمنةبقياس االضطرابات املطابقة 
 

(1) 

 املدة املؤلفون املقابلة

-DSM.أم.أس.دياملقابلة اإلكلينيكية املبنية لـ ال

IV - اختصارSCID 

First et al.,2000; 
Wittchen et 
al.,1997 

  دقيقة20-30

 ;CIDI Robins et al., 1988اختصار - التشخيصية املركبة املقابلة العاملية
WHO,1994 20-30دقيقة  

-املقابلة التشخيصية لالضطرابات النفسية 
 DIPDاختصار 

Margraf et al.,1994  20-30 دقيقة  

 
 حمكات تشخيصية SCID الرابع .أم.أس.ديوتقيس املقابلة اإلكلينيكية املبنية لل

.  الرابع.أم.أس.دينفسية وفق منظومة التشخيص تصنيف التفصيلية لالضطرابات ال
 .دي.يس.يوهناك أدوات أخرى كاملقابلة التشخيصية العاملية املركبة التي تستند إىل اآل

وكل هذه املقابالت . DIPD واملقابلة التشخيصية لالضطرابات النفسية ICD-10العارش 
 . ل مدربِابَقُمجيرهيا تقوم عىل أساس تقديرات 

 4.2 

بام أن املقابالت اإلكلينيكية تستهلك الوقت يف العادة فقد تم تطوير جمموعة من 
أدوات التقييم الذايت يمكن اعتبارها صاحلة بشكل جزئي فقط للتحديد النوعي 

قارن عىل سبيل املثال (للمشكالت النفسية واالجتامعية النفسية لدى املرىض املزمنني 
Buefang, Potthoff & Schliehe, 1999( .  ويقدم جدول)جموعة خمتارة من ملًعرضا ) 2
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ستخدمة يف الغالب لدى املرىض املزمنني لقياس االضطرابات النفسية املاألدوات 
 : وقد تم جتميع األدوات هنا يف مخسة جماالت. واملشكالت االجتامعية النفسية

 وشكاوى األعراض؛) قلقوبشكل خاص االكتئاب وال(األعراض النفسية   1-
 الصحة الذاتية ونوعية احلياة؛  2-
 ؛األمل وأنشطة احلياة اليومية  3-
 ؛سلوك الصحة ومتثل املرض  4-
 ؛اإلرهاقات االجتامعية والدعم االجتامعي  5-

ًتلخيصا وافيا لألدوات يف كل جمال من املجاالت) 2(ويعرض جدول  ً. 
(2) 

 املؤلفون املجال املقاس أدوات الوصف الذايت

BDI  االكتئابية  مقياس بك لالكتئاب Beck et al., 1961 
HADS مقياس قلق واكتئاب املستشفى 

Hospital Anxiety and 
Depression Scale  

 & Zigmond القلق واالكتئابية 
Snaith,1983 

GHQ-

36/12 
 ام استخبار الصحة الع

General Health 
Questionnaire 

ــراض الوجدانيــة  األع
 ) القلق واالكتئاب(

Goldberg & 
Williams, 1988; 
Goldberg et al., 
1997; Schmitz et 
al., 1999 

STAI  مقياس القلق كسمة وحالة 
State and Trait-Anxiety 
Inventory  

 ,Spielberger حالة القلق وسمة القلق 
1981 

SCL-90-R النسخة 90-قائمة األعراض 
 املعدلة 

 Derogatis, 1993 شكاوى األعراض 

BSI  القائمة املخترصة لألعراض
Brief Symptom Inventory  

ــسية  االضــطرابات النف
ـــ ـــق ال  .أم.أس.ديوف

Spitzer et al., 
1999; Loewe et 
al., 2002 
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 املؤلفون املجال املقاس أدوات الوصف الذايت

PHQ-D  استبيان الصحة للمرىض 
Patients Health 
Questionnaire  

 DSMالرابع 

DIA-X  أدواتDIA-X االضطرابات النفسية   للفرز Wittchen & 
Perkonigg, 1997 

DIS-TH مقياس الضيق 
Distress Thermometer  

 Roth et al., 1998 اإلرهاقات النفسية 
NCCN,2003; 
Mehnert et al., 
2005 

BL  التعرف عىل األعراض  قائمة األعراض
 اخلاصة باملرض والعالج

Von Zerssen & 
Koeller, 1976 

 

SF-36  الصحة الذاتية  استبيان الوضع الصحي Bullinger & 
Kirchberger, 
1998 

IRES-3  مـــؤرشات وضـــع إعـــادة
 التأهيل النسخة الثالثة 

Indicators of Reha-
Status, Version 3 

 ,.Schochat et al الصحة الذاتية 
2003 

WHOQOL-

100 
ـــاة  ـــة احلي أداة تقيـــيم نوعي

 ملنظمة الصحة العاملية 
WHO Quality of Life 
Assessment Instrument  

-WHOQOL نوعية احلياة 
Group,1995,1995 

EORTC-

QLQ-C30 
استخبار املنظمـة األوروبيـة 
ــة  ــة لنوعي ــث ومعاجل للبح

 حياة مرىض الرسطان 
European Organization 
for Research and 
Treatment of Cancer 
Quality of Life 
Questionnaire  

ــة حيــاة مــرىض  نوعي
 الرسطان

Aaronson et al., 
1991, 1993 
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 املؤلفون املجال املقاس أدوات الوصف الذايت

FLZ  الرضا عن احلياة  مقياس الرضا عن احلياة Henrich & 
Herschbach, 1995 

 

KSI  ية األملانية لألمل اجلمع األمل  مقاييس اجلمعية األملانية لألمل 

FIM  مؤرش االستقاللية الوظيفية 
Functional Independency 
Index  

 ,.De Langen et al تقييد الوظائف 
1995 

FFbH  االضطرابات احلركية  مقياس هانوفر الوظائف Kohlmann & 
Raspe, 1996 

 

GS-R سلوك اخلطر -مسح الصحة 
Health Survey-Risk 
Behavior  

 Haertel, 1997 سلوك الصحة 

FKV متثل املرض  مقياس فرايبورغ لتمثل املرض Muthny, 1989 

TSK  متثل املرض مقياس ترير لتمثل املرض Kauler & Filipp, 
1993 

HKI  متثل املرض  قائمة هامبورغ ملواجهة املرض Namir et al., 1987. 
Zaun,2002 

KKG  مركز (الضبط مقياس قناعات
 حول املرض والصحة ) لضبطا

 قناعات الضبط 
Control Ambition  

Lohaus & Schmitt, 
1989 

PAREMO مقياس املرىض لقياس الدافعية 
 إلعادة التأهيل 

 Hafen et al., 2001 دافعية إعادة التأهيل

 

F-SOZU  الدعم االجتامعي مقياس الدعم االجتامعي Sommer & 
Fydrich, 1991 

SSUK  مقاييس الدعم االجتامعي يف
 املرض 

الدعم االجتامعي، 
 التفاعالت املرهقة 

Revenson & 
Schiaffino, 1990; 
Ramm & 
Hasenbring,2003 

FBS-B  الضغوط املهنية  مقياس التقييم الذايت للمستخدمني Potthoff & Schian, 
1996 
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 -5 
فإن األولوية يف التطويرات التشخيصية احلديثة لدى املرىض ) 2(كام يتبني من الفقرة 

وحتظى بشكل خاص أبعاد األنشطة واملشاركة . املزمنني متنح لقياس عواقب املرض
التشخيص العاملي وعىل أية حال فإن تصنيف . بأولوية خاصة يف التشخيص النفيس

 الراهن قد خطا خطوات أرسع من التحديد ICFاإلعاقة والصحة األداء ولتصنيف 
ًومن هنا فإن ما يعد خاصا باملرىض املزمنني، يعاين . اإلجرائي هلذه املستويات وقياسها
 . من قصور عىل املستوى األدوايت

يف ج حول االختالطية لنتائإىل عدم التجانس الكبري بني ا) 1(وقد أرشنا يف الفقرة 
االضطرابات النفسية لدى املرىض املزمنني، ناهيك عن أنه البد من أخذ مشكالت 

واملراحل املتقدمة من ففي األمراض اجلسدية الشديدة .  بعني االعتبارلدهيمأخرى 
بالنسبة جلزء من املرض وتزايد الضعف اجلسدي تصبح األعراض اجلسدية والنفسية 

. )Breitbartm Chochinov & Passik, 2003; Chochinov,2000 (امةاملرىض شديدة الوخ
وعليه فلم تشكل لدى املرىض املعاجلني بمسكنات األمل الشكاوى اجلسدية كاألمل أو 
ضيق التنفس أو املشكالت اهلضمية األعراض السائدة بل أعراض نفسية ونفسية 

 أو األرق أو احلزن كام جسدية كعدم اهلدوء أو العصبية أو التوتر أو نقص الطاقة
 عىل مرىض الرسطان Portenory et al. (1994)أظهرت دراسة لبورتينوري وآخرين 

والبد من التأكيد عىل التفاعالت بني األعراض املرتبطة بالعالج . واإليدز
ً خطرا لإلصابة باالضطرابات اآلالموعليه يظهر مرىض . واالضطرابات النفسية

، أكثر بمرتني من املرىض )ت القلق مع مزاج اكتئايب أو خمتلطاغلبها اضطرابا(النفسية 
 (Derogatis et al., 1983; Breitbart et al., 2003)من دون أمل 

 سنوضحه من خالل مثال بني األعراض اجلسدية والنفسية والذيويشكل التداخل 
فاالضطراب االكتئايب يتصف بوجود ما . صعوبة أخرى للتشخيص حول االكتئابات

أما . سمى باألعراض األساسية، أي التعكر االكتئايب املستمر للمزاج أو فقدان املتعةي
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. األعراض األخرى فتتصف بالتغريات احلركية النفسية واجلسدية والشكاوى االستعرافية
وإحدى املشكالت يف تشخيص االضطرابات االكتئابية لدى املرىض بأمراض جسدية 

 :وهنا تتم مناقشة عدد من املبادئ. جلسديةمتثلها مهارة وتفسري األعراض ا
 أخذ كل أعراض االضطراب االكتئايب بغض النظر عام إذا كانت األعراض اجلسدية  1-

 .نامجة عن املرض أو العالج أم ال
 .التخيل عن مراعاة األعراض اجلسمية كلها لالضطراب االكتئايب  2-
ذا كانت هذه عىل أساس اكتئاب أم ًتقييم األعراض اجلسمية كلها استنادا إىل فيام إ  3-

 ).املبدأ النشوئي(أهنا مرتبطة باملرض أو العالج 
 طريقة منترشة وموثوقة، (Endicott, 1984)وتعد الطريقة التي اقرتحها إنديكوت   4-

وتتمثل يف عدم استخدام األعراض غري الواضحة املصدر يف التشخيص وإنام 
 .تعويضها بأعراض أخرى

 &Chochinov, Wilson, Enns (نوف وويلسون وإينس والندريتشواقرتح شو  5-

Lander, 1994( أنه ال بد أن يتوفر بالنسبة لتشخيص االكتئاب األسايس عدد أكرب 
لدى ) DSM-IV.أم.أس.ديًسبعة بدال من اخلمسة املقرتحة يف ال(من األعراض 

 . املرىض بمرض جسدي
ية يعتمد بالدرجة األوىل وكام عرضنا فإن التشخيص لدى املرىض بأمراض جسد

. عىل األعراض النفسية واالستعرافية لالكتئاب وبشكل أقل عىل األعراض اجلسدية
فكيف يمكن عىل سبيل املثال : إال أن هذه اإلسرتاتيجية ليست خالية من املشكالت

يوجد لديه إال القليل من األمل أو ال يوجد لديه  تفسري مشاعر اليأس لدى مريض ال
 اإلطالق يف الشفاء؟ هلذا البد من تقويم املشاعر النفسية كفقدان األمل أي أمل عىل

 . والذنب من وجهة نظر مضمونية يف سياق اإلطار الطبي
وعىل الرغم من التقدم املطرد يف الطب فإن األرضار النفسية التي كانت موجودة 
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فسه يف قبل املرض أو النامجة عن املرض اجلسدي والعالج ال حتظى باالهتامم ن
ويسهم هبذا من ناحية . التشخيص والعالج مثلام هو احلال يف األعراض اجلسدية

ًاملتخصصون الطبيون من خالل عدم الثقة بالتعامل مع املرىض املرهقني نفسيا والتقليل 
من أمهية شدة األعراض النفسية والتحويل الصحيح، ومن جهة أخرى املرىض من 

) الضغوط( أو توقع أن يتم التطرق لإلرهاقات خالل اخلوف من الوصمة اإلضافية
إال أن املعوقات . (Pouget-Schors & Degner, 2002)النفسية من املعالج الطبي 

ًتكون هي السبب أيضا يف إعاقة الرعاية الشاملة  ًاملؤسساتية أو االقتصادية غالبا ما
) غري مسندة)(لدالئل للمرىض املزمنني واملخاوف من أن املعاجلة النفسية ال تقوم عىل ا

not evidence basedهلذا تتطلب الرعاية الشاملة للمرىض .  أو غري خمتربة الفاعلية
ًاملزمنني تشخيصا وعالجا تشاركيا  ً ًوتعاونا كافيا بني التخصصات ) بني ختصيص(ً ً

املختلفة وهبذا يتم منح املشكالت النفسية األمهية نفسها التي متتلكها األعراض 
 . اجلسدية
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  اضطرابات األكل28- 

BrunnaTuschen-Caffier   
-1   
-2   
-3   

3.1   
3.2  

-4   
4.1   
4.2  

-5   
5.1   
5.2  
5.3  

-6   
-7   
-8   

-1 
 تناول األكل، ويف جزء آخر تتصف اضطرابات األكل يف جزء منها باالمتناع عن

فاملرىض وغالبيتهم من اإلناث الذين يعانون من فقدان الشهية . منها بفرط تناول األكل
 يسعون ليصبحوا نحيفني وبالتايل فهم AN اختصار Anorexia Nervosa)1(العصبي

                                                   
َلغة العربية اخللفة أو القهاموتسمى يف ال  )1( َ. 
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وهم يتغذون من طعام منخفض . يمتنعون عن التناول الطبيعي والصحي لألكل
 النشويات جتنب األغذية املحتوية عىل(ًية بشكل متطرف جدا وغري متزن السعرات احلرار

يزداد  ، ويامرسون رياضة متطرفة أو يبدون نزعة مرتفعة للحركة كي ال)والدهون
أما الصورة املرضية . (APA,2000; WHO,1991)وزهنم أو من أجل أال يزداد وزهنم 

 فتشبه من وجوه عدة فقدان BNصار اخت) )bulimia nervosa)1البوليميا(للرشه املريض 
 وهم غالبيتهم من البنات واملراهقات -، حيث يعاين املعنيون )القهام(الشهية العصبي 

ً خوفا واضحا من ازدياد الوزن ويتمسكون يف بعض األحيان بقواعد صارمة -الصغار ً
كام ًإال أن االمتناع عن تناول الطعام لدى هؤالء األشخاص ليس صارما . من احلمية

هو احلال يف القهام؛ وخيتلفون عن مرىض القهام بأهنم ال يعانون من الوزن املنخفض 
حتت احلد األدنى، باإلضافة إىل أهنم يمرون بمراحل من قطع الطعام املراقب 

ويف ). عىل شكل نوبة أكل(واملنخفض السعرات تتصف بمراحل قصرية األكل الكثري 
كمية كبرية من املأكوالت سهلة املضغ الغنية أثناء نوبات االلتهام هذه يلتهمون 

أما زيادة الوزن بنتيجة األكل الكثري هذا فيصدوهنا من خالل . بالسعرات احلرارية
كتناول (اإلقياء بعد نوبة األكل أو من خالل اسرتاتيجيات أخرى للتحكم بالوزن 

أكل "أما األشخاص الذين يعانون من اضطراب ). املسهالت أو ممارسة الرياضة
 فيظهرون كذلك سلوك أكل عىل BED اختصار "Binge-Eating-disorderاحلفالت 

. شكل نوبات مرحلية، إال أهنم ال يستخدمون إجراءات للوقاية من ازدياد الوزن
وتشكل نسبة املرىض من النساء الذين يعانون من اضطراب أكل احلفالت الثلثني 

 . هم من السامنًتقريبا والرجال الثلث، ومن هنا فهم غالبيت
وسوف نتعرض يف هذا الفصل لألعراض والتصنيف واالنتشار والتشخيص 

، ونتعرض بتفصيل )فقدان الشهية العصبي والبوليميا(للقهام والضور  التعدييل

                                                   
 .الشكل الثاين من اضطرابات األكل: ويسمى الضور  )1(
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-Bingeأكل احلفالت "لوصف جمموعة اضطرابات األكل غري املحددة بدقة، أي 

Eating-disorder" .ب الدراسات احلديثة منترشة بكثرة إذ تبدو هذه االضطرابات حس
ويعتقد أنه ستصبح بالنسبة ) Tuschen-Caffier& Schluessel,2005مراجعة لدى (

ًللبحث والرعاية النفسية اإلكلينيكية جماال مهام ً . 
وبام أن غالبية املرىض الذين يصابون باضطرابات األكل هم من النساء فقد اخرتنا 

 . احلديث بصيغة املؤنث

-2 

Anorexia Nervosa  

تسعى البنات والنساء اللوايت يعانني من اضطرابات األكل ألن يكن نحيفات 
 نبشكل شديد التطرف، ويعانني من خوف مريض من ازدياد الوزن، عىل الرغم من أهن

 الضطراب بشكل متخف بأن تبدأ البناتواليندر أن يبدأ ا. دون احلد األدنى من الوزن
 بعد األكل واألطعمة احللوة واملأكوالت "التحلية"والفتيات الصغار بالتخيل عن تناول 

ًالغنية بالدسم ويفضلن بدال منها األطعمة التي حتتوي عىل الكثري من الربوتني والقليل 
ن الوجبات الرئيسية ًويف جمرى تاريخ املرض كثريا ما تتخىل املريضات ع. من احلريرات

ًوأخريا تصل املعنيات إىل الوزن .  من األطعمة أطول"املمنوعات"وتصبح قائمة 
 . الواقع بوضوح حتت احلد الطبيعي والذي يرينه أنه طبيعي بالنسبة لطوهلن
 Body Massويتم يف البحث واملامرسة يف الغالب استخدام مقياس كتلة اجلسد 

Index 1( اختصار( BMI توجيهية لتحديد الوزن الطبيعي أو الناقص عن احلد،  كقيمة
حيث يتم حسابه من خالل تقسيم وزن اجلسم بالكيلوغرام عىل مربع الطول 

                                                   
 ).مقياس كتلة اجلسد. (يف العربية مكج  )1(
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ًوغالبا ما يتم اعتبار أن ). الطول باملرت املربعمربع /الوزن بالكيلوغرام=.مكج(
-DSM-IV.أم.أس.ديًمؤرشا عىل انخفاض الوزن حتت احلد األدنى ال) 17.5=مكج(

TR .( 
وحسب املالحظات اإلكلينيكية والنتائج اإلمبرييقية يمكن التمييز بني شكلني من 

تظهر املجموعة األوىل من املريضات بالقهام : AN) القهام(فقدان الشهية العصبي 
 أسلوب أكل دائم منخفض السعرات احلرارية بشدة وتسمى بالنمط التقييدي

restrictiveأم.أس.دي ال.DSM-IV-TR ،  وحتصل لدى املجموعة الثانية من املريضات
بالقهامبني احلني واآلخر نوبات من األكل تستجيب هلا املعنيات إما باإلقياء أو بإفراغ 

 عىل هذا DSM-IV-TR.أم.أس.ديويطلق ال) تناول املسهالت وامللينات(األمعاء 
 العصبي الشكل البوليمي من فقدان الشهية[من القهام ) الضوري(الشكل البوليمي 

bulimic form from Anorexia Nervosa  ["أو التسهييليالتطهري/ من النمط األكل  
Eating/Purging Typus" ووفق اإلرشادات التشخيصية للجمعية النفسية األمريكية 

 ): فقدان الشهية العصبي(فالبد أن تتحقق املحكات التالية لتشخيص القهام 
) القهام(ل بمعنى فقدان الشهية العصبي كي نتمكن من احلديث عن اضطراب أك

 من وجود خماوف مرضية من زيادة الوزن - إىل جانب فقدان الوزن -البد 
اضطرابات غددية  وواضطرابات من نوع الكيفية التي يعاش هبا الوزن أو الشكل

 ). غياب الدورة الشهرية(
ًامجا عن أسباب ومن الناحية التشخيصية التفريقية البد لفقدان الوزن أال يكون ن

أو فقدان للوزن يف سياق ) رسطانات دماغية وأمراض داخلية عىل سبيل املثال(جسدية 
ففي هذه األمراض ال توجد اضطرابات تصويرة اجلسد املميزة . اضطراب اكتئايب

كام يمكن أن تظهر يف الفصامات . لفقدان الشهية العصبي وال خماوف زيادة الوزن
 النموذجية من نحو االضطرابات( السامت األساسية يف الفصام عادات أكل شاذة؛ إال أن
 . غري موجودة يف القهام) يف الوجدان واالنفعال
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 فهي تشبه إىل ICD-10 العارش .دي.يس.يأما اإلرشادات التشخيصية حسب اآل
 .دي.يس.ييتم التفريق يف اآل ، غري أنه الDSM-IV-TR.أم.أس.ديحد كبري حمكات ال

النمط التقييدي، (بني املجموعتني الفرعيتني األساسيتني من القهام  ICD-10العارش 
 . ي أو التطهريالتسهييلمن النمك األكل و

ًويعد القهام اضطرابا نفسيا شديدا يرتافق مع مشكالت شديدة العواقب قد تصل  ً ً
ولكن وعىل الرغم . الرتفاع احتامل املوت مقارنة باملجموع العام من السكان العاديني

ن كر كثري من مريضات القهام لفرتة طويلة شدة اضطراهبين احلالة الصحية احلرجة من
ًويقفن موقفا رافضا من العالج وليس من النادر أال يكن متحفزات للجوء للعالج إال . ً

 . بناء عىل إحلاح حميطهن
(1)

DSM-IV-TRICD-10 

 DSM-IV-TR.أم.أس.ديال ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل

رفض يف احلفاظ عـىل وزن اجلـسد الواقـع يف 
املجال املعياري بالنسبة لعمر وطول املعني أو 

عـىل سـبيل املثـال (الواقع ضمن هذا املجـال 
مـن الـوزن % 58الوزن الـذي يقـع أقـل مـن 
 )  مراحل النمواملتوقع، غياب ازدياد الوزن يف

عىل األقل دون الـوزن % 15يقع وزن اجلسد 
مربـع /كـغ(املتوقع أو مقياس كتلـة اجلـسد 

 .  أو أقل17.5عند ) الطول

من خالل (يتم إنقاص الوزن بشكل مقصود  
اإلقيـاء، جتنـب األطعمـة الغنيـة بالـسعرات 
احلرارية، الرياضة املتطرفة، كابحات الشهية 

 )ثال ، املسهالت عىل سبيل امل
خوف شديد من ازدياد الوزن أو مـن الـسمنة 

 .عىل الرغم من وجود وزن دون احلد الطبيعي
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 DSM-IV-TR.أم.أس.ديال ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل

اضطرابات يف خربة الوزن الـذايت أو الـشكل 
الذايت، أو التوجـه الـشديد املبـالغ بـه لقيمـة 
الذات وفق الشكل والوزن أو إنكـار األمهيـة 

 . الوخيمة للوزن الراهن املنخفض

اخلــوف مــن (اجلــسد اضــطرابات تــصويرة 
 )السمنة عىل سبيل املثال

عـىل (غياب احليض : لدى النساء بعد الدورة
ــضها  ــرات وراء بع ــة م ــاب ثالث ــل الغي األق
للــدورة الــشهرية؛ تظهــر دمــاء الــدورة بعــد 

 ). إعطاء اهلرمونات فقط

لـدى النـساء يف الـدورة (اضطرابات غددية 
الــشهرية لــدى الرجــال فقــدان الليبــدو 

 ) والقدرة

عند بدء االضطراب قبل البلوغ اضـطرابات  
كتوقـف النمـو، غيـاب نمـو (يف نمو البلوغ 

 ) الصدر عىل سبيل املثال

 specificationخصوصيات 
ــدي ــنمط التقيي ــريض  ال: ال ــدى امل يوجــد ل

ــلوك  ــدي س ــل وال يب ــات أك ــغ"نوب  "تفري
 . كاإلقياء أو تناول املسهالت وامللينات

: تـسهيلال-نمـط األكـل/نمط أكل احلفالت
يوجد لدى املريض نوبات أكل تظهر بانتظـام 

ــاول املــسهالت أو  وســلوكات ــاء وتن كاإلقي
 امللينات 
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Bulimia Nervosa  

السمة املميزة هلذا الضطراب األكل هذا هو أن املعنيني يعانون من نوبات أكل ال 
بات يتناولون يف العادة مأكوالت ويف أثناء هذه النو. يستطيعون يف أثنائها التوقف عنه

املعكرون،  وكاحللويات واملثلجات واخلبز(سهلة القضم وعالية السعرات احلرارية 
ونتيجة للخوف من تزايد الوزن فإن . ، التي ال يتناولوهنا يف أكلهم يف العادة)والكفتة

خدمون كثري من مرىض الضور يقومون بعد نوبة األكل بإحداث اإلقياء املقصود أو يست
كامللينات واملسهالت واحلقن (وسائل أخرى إلفراغ املعدة واألمعاء أو للتسهيل 

النمط " وتطلق اجلمعية النفسية األمريكية عىل هذا الشكل من الضور تسمية). الرشجية
ال ) "النمط غري التسهييل"(وهناك شكل آخر من الضور . "purging Typusالتسهييل 

ختفيض إلسرتاتيجيات التي تسهم عىل املدى املتوسط يف إال تلك ايستخدم املعنيون 
من نحو فرتة من احلمية أو املامرسة املتطرفة للرياضة (احلريرات ومن ثم ضبط الوزن 

ًوطبقا إلرشادات اجلمعية النفسية األمريكية البد من توفر املحكات التالية ). أو كليهام
 : من أجل طرح تشخيص الضور
رة من نوبات األكل، تعيش املريضات يف أثنائها خربة يمثل وجود أطوار متكر

وتشكل أنامط ). البوليميا(فقدان السيطرة عىل األكل، السمة التشخيصية للضور 
التي هتدف لتجنب و) اإلقياء املقصود عىل سبيل املثال(سلوك تعويضية تظهر بانتظام 

ا حتدث نوبتان ويتحقق هذا املحك التشخييص عندم. ازدياد الوزن حمك تشخيص آخر
 اآلن إال أنه ليس هناك حتى. من األكل خالل أسبوع واحد لفرتة ثالثة أشهر عىل األقل

) الباثوسيكولوجيا (اتفاق حول إىل أي مدى يمكن التفريق من الناحية اإلمراضية النفسية
ًبني املريضات اللوايت حيققن تكرارا حمددا من نوبات األكل مع إجراءات مضادة، وبني  ً

 . لئك الذين تكاد ال تتحقق لدهين هذه املحكاتأو
من أن تكون مشاعر القيمة ) البوليميا(باإلضافة إىل ذلك البد لتشخيص الضور 
وعليه تقلق مريضات الضور اللوايت . الذاتية متأثرة بدرجة كبرية بشكل اجلسد والوزن
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سهن متعلقة، بمدى ًلدهين يف العادة وزنا طبيعيا عىل قوامهن ويبدو أن تقييامهتن ألنف
كام ويتيح هذا املحك . (APA,2000)رضاهن أو عدم رضاهن عن وزهنن أو قوامهن 

التشخييص التحديد التشخييص التفريقي للضور عن االضطرابات النفسية األخرى 
كرسطانات اجلهاز العصبي (وأمراض عصبية أخرى ) كالفصام عىل سبيل املثال(

، التي يمكن أن تظهر )  Klein Levin Syndrome)1(املركزي ، ومتالزمة كالين ليفني
ًفيها أيضا عادات أكل غريبة قد تصل لنوبات أكل، ولكن من دون وجود االجتاهات 

نحو القوام والوزن يف سياق خربة قيمة )  dysfunctionalاملختلة الوظيفة (املعطوبة 
 . الذات

الضور  ال جيوز إعطاء تشخيص DSM-IV-TR.أم.أس.ديووفق حمكات ال
) فقدان الشهية العصبية(تعاين من القهام  إال عندما تكون املريضة املعنية ال) البوليميا(

، )فقدان الشهية العصبي(ويف حالة أن املريضة حققت حمك القهام . يف الوقت الراهن
 .أم.أس.ديالوقد كان أساس هذا القرار بتحديد حمك . يكون هلذا التشخيص األولوية

فإن زيادة الوزن متثل  ) Anorexia Nervosaفقدان الشهية (د القهام هو أنه عند وجو
 .  (Fairburn & Wilson,1993)نتيجة عالجية أساسية 
-DSM-IV.أم.أس.دي تصنيف الICD-10 العارش .دي.يس.يويشبه تصنيف اآل

TR إىل حد كبري، غري أن فقدان التحكم ال يشكل حمك تشخيص للضور وال يتم إعطاء 
، لتحديد متى يتم ICD-10 العارش .دي.يس.ييف اآل) التكرار واملدة(ائية حمكات إجر

احلديث عن نوبة أكل أو كم البد أن تتكرر نوبات األكل أو اإلجراءات التعويضية 
كام ال يوجد ). البوليميا(املضادة ومن ثم احلديث عن اضطراب أكل من نوع الضور 

جموعات الفرعية املختلفة للضور  متييز بني املICD-10 العارش .دي.يس.ييف اآل

                                                   
ًوالنهم تدوم أياما أو أسابيع،  وهي حالة نادرة تصيب الصبيان اليافعني وتتصف بأدوار عرضية من فرط النوم  )1(

 .وتزول هذه احلالة عادة يف البالغني
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 العارش .دي.يس.يباملقابل يشري اآل). النمط التسهييل مقابل النمط غري التسهييل(
ICD-10 فقدان الشهية العصبي(ً إىل أنه غالبا ما يتم برهان وجود أطوار من القهام (

 . لدى املريضات بالضور
(2)DSM-IV-TR

ICD-10 

تتصف نوبة األكل . لكأطوار متكررة من نوبات األ
 : بالسامت التالية

خالل ساعتني عـىل سـبيل (يتم خالل وقت حمدد  •
تناول كمية من األكل أكرب ممـا قـد تتناولـه ) املثال

 .غالبية البرش ضمن الظروف املحيطية املشاهبة
األكل الشعور بفقـدان الـتحكم ينشأ يف أثناء نوبة  •

كالـشعور بـأن اإلنـسان ال يـستطيع (عىل األكـل 
التوقف عن األكل أو ال يستطيع الـتحكم بكميـة 

 ).األكل التي يتناوهلا

 نوبات أكل وانشغال دائم باألكل 

سلوك تعوييض غري مالئم متكرر، للوقاية من زيـادة 
 أو الوزن؛ كاإلقياء املقصود، وسوء استخدام امللينات

املــسهالت أو أدويــة أخــرى أو احلميــة أو املامرســة 
 . املتطرفة للرياضة عىل سبيل املثال

إجـراءات للتـأثري املـضاد لزيـادة 
ًاملـستثار ذاتيـا أو  كاإلقياء(الوزن 

املسهالت أو فـرتات جتويـع عـىل 
 ).سبيل املثال

تظهر نوبات األكل وأنامط الـسلوك التعويـيض عـىل 
شهر يف املتوسـط ومـرتني يف حد سواء طوال ثالثة أ

 . األسبوع عىل األقل

 

 .اخلوف املريض من السمنة . يتأثر تقييم الذات بالقوام والوزن بشكل مبالغ به
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 فقدان الشهية(تكرار وجود القهام  
 يف التاريخ السابق) العصبي

فقدان (يظهر االضطراب فقط يف أثناء طور قهامي  ال
 ) شهية عصبي

 

 : specificationخصوصيات 
ــسهييل " ــنمط الت ــريض : Purging-Typusال ــوم امل يق

ــسهالت  ــتخدام امل ــيسء اس ــام أو ي ــاء بانتظ باإلقي
 .وامللينات أو احلقن الرشجية

املـريض اإلقيـاء  ال يستخدم: "النمط غري التسهييل"
وإنام يستخدم ) سلوك التسهيل(أو املسهالت بانتظام 

 .إجراءات أخرى كالرياضة عىل سبيل املثال

 

"Binge-Eating"-Disorder 

 بان الشخص املعني يعاين من )BEDاختصار ( "أكل احلفالت"يتصف اضطراب 
وقبل نرش املحكات ). البوليميا(نوبات أكل متكررة من دون أن حيقق حمكات الضور 

 ، تم وصف هذا االضطراب يف1994التشخيصية للجمعية النفسية األمريكية يف عام 
 . Compulsive Overeatingاملراجع اإلنجليزية بالبوليميا غري التسهيلية أو فرط األكل القهري 

وبام أنه ال توجد حتى اآلن إال القليل من النتائج املسندة حول هذا االضطراب فإنه تتم يف 
. (APA,2000) كتشخيص بحثي "أكل احلفالت" اضطراب DSM-IV-TR.أم.أس.الدي

 . راب يف فئة اضطرابات األكل غري املصنفة يف مكان آخروقد تم وضع االضط
 حتى اآلن أي تشخيص بحثي ICD-10 العارش .دي.يس.يوال يوجد يف اآل

 إال أنه يمكن تصنيف نوبات األكل يف اضطرابات نفسية "أكل احلفالت" الضطراب
 فضمن هذه الفئة يتم وضع األكل املفرط كاستجابة لألحداث. (F50.4)أخرى 
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إال أنه ليس من الرضورة هلذا أن يتطابق . إىل زيادة الوزن) أي األكل(طة، وقاد الضاغ
، ذلك أن نوبات األكل ال تظهر إال لدى فئة "ألكل احلفالت"مع الصورة املرضية 

  يف سياق احلالة املزاجية "أكل احلفالت"فرعية من املريضات املعانيات من اضطراب 
(3) 

DSM-IV-TR 

 : أطوار متكررة من نوبات األكل تطابق املحكات التالية
كمية من األكل ) خالل ساعتني عىل سبيل املثال(يأكل املعنيون خالل وقت حمدد  •

 . أكرب مما قد تأكله غالبية الناس ضمن الظروف مشاهبة
كالشعور بـن اإلنسان ال (دان التحكم باألكل ينشأ أثناء نوبة األكل الشعور بفق •

 ).يستطيع التوقف أو ال يستطيع التحكم بام يأكل وما يأكل

 : تظهر نوبات األكل مع األعراض الثالثة التالية عىل األقل
 األكل بشكل أرسع مما هو يف العادة  1-
 األكل حتى يصل اإلنسان إىل الشعور بالتخمة  2-
 .خرين بسبب الكمية التي يأكلها اإلنسانعدم األكل يف حضور اآل  3-
 أكل كميات كبرية من دون جوع  4-
 . الشعور بالنفور من الذات، والعكر املزاجي، ومشاعر الذنب بعد األكل املفرط  5-

 املعاناة الواضحة بسبب نوبة األكل
 .تظهر نوبات األكل يف املتوسط يف يومني عىل األقل يف األسبوع وخالل ستة أشهر •
ترتافق نوبات األكل مع االستخدام املنتظم ألنامط السلوك التعوييض للتحكم ال  •

) الخ عىل سبيل املثال..كاإلقياء أو سوء استخدام امللينات أو املسهالت (بالوزن 
أو يف ) Anorexia Nervosaفقدان الشهية العصبي (وال تظهر فقط يف جمرى قهام 

 ). البوليميا(القهام 
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ومن هنا ال تظل إال فئة اضطرابات .  (Grilo, Masheb & Wilson,2001)السلبية
 أي فئة البقية إن ICD-10 العارش .دي.يس.ي يف اآل(F50.9) بدقة األكل غري املحددة

التي متثل كل اضطرابات األكل األخرى التي ال يتم تصنيفها يف الفئات وصح التعبري 
 . التشخيصية األخرى

ل نوبات أكل منتظمة لدى ثلث األشخاص وحسب مستوى املعرفة الراهن حتص
كام . "أكل احلفالت"الذين يشاركون بربامج ختفيض الوزن، تشري إىل وجود اضطراب 

 يزداد كلام كان فرط الوزن لدى "أكل احلفالت"أن هناك دالئل عىل أن اضطراب 
  (Spitzer, Devlin, Walsh et al., 1992)الشخص املعني أوضح 

 ال يشكلون جمموعة "أكل احلفالت"أن مرىض اضطراب عدا عن ذلك فقد ظهر 
 جيرون "أكل احلفالت"مرىض اضطراب : متجانسة، وإنام يتوزعون ضمن جمموعتني

 جيرون كذلك محية معتدلة إال أهنم "أكل احلفالت"محية بدرجة متوسطة مقابل مرىض 
 ).Grilo et al., 2001(يعانون بشكل إضايف من مشكالت نفسية وبشكل خاص وجدانية 

ويعتقد أن كال العاملني احلمية واملشكالت الوجدانية ربام تكون عوامل مثرية 
إال أنه مل يتم تأكيد مثل هذا .  أو حمافظة عىل استمراري"أكل احلفالت"الضطراب 

 إىل أي مدى حتظى فحصوعليه البد يف الدراسات املستقبلية . الفرض بشكل إمبرييقي
 بوظيفة رصف االنتباه عن "أكل احلفالت"ب نوبات األكل لدى مرىض اضطرا

 . األمزجة واملشاعر املزعجة كاالكتئاب والقلق

 -3 
3.1 

املحور األول من (ًغالبا ما تظهر يف اضطرابات األكل اضطرابات نفسية خمتلطة 
ومن أكثر ). الضطراباملحور الثاين من ا(أو اضطرابات يف الشخصية ) االضطراب

االضطرابات التي تظهر االضطرابات الوجدانية والقلق واضطرابات التعلق باملواد 



45 -28 
 

 

(Striegel-Moore et al,1999; Wilfley et al., 2000) . من البنات أو % 70وعليه فإن
قد عانني مرة يف حياهتن عىل األقل من اضطراب ) البوليميا(النساء املريضات بالضور 

نا يتعلق األمر بشكل غالب بتشخيصات الرهابات االجتامعية والقلق املعمم وه. قلق
 . كام توجد كذلك اضطرابات الشخصية احلدودية. واضطرابات القلق

 

وعليه وعند التكرار الكبري . يمكن أن تظهر جمموعة من األعراض اجلسدية
لكياموية من حمتويات املعدة إىل ذوبان لإلقياء يقود احتكاك األسنان مع احلموض ا

كام يزيد نقص التغذية العامة واخلاصة ملريضات اضطرابات األكل خطر . األسنان
إذ يمكن للتعب املرتبط بنقص احلديد والصداع ونقص : حدوث أعراض أخرى

الكالسيوم أن يقود لترضر وظائف الكليتني واالنخفاض الواسع يف نشاط وتوتر 
 ونقص constipation أن يظهر عىل شكل ضعف عضيل واإلمساك العضالت، يمكن

باإلضافة إىل ذلك يمكن عند وجود نقص يف . التوتر واضطرابات إيقاعات القلب
الوزن دون احلد األدنى وبسبب نقص نسبة الدهون يف اجلسم إال يتم بناء األسرتوجني 

، مما يقود Osteoporosisبشكل كاف؛ وهبذا تصبح سهلة الكرس وحتدث هشاشة العظام 
 كام يمكن أن تقود اضطرابات استقالب. إىل انحناء العمود الفقري واملرتبط بآالم شديدة

وعليه فإن . واضطرابات االنحالل الكهربائي وقصور يف القلب إىل السكتة القلبية
 Herzog et (ًام مرتفعة بوضوح مقارنة بالسكان عموماهنسبة املوت يف الضور والق

al.,2000; Keel et al.,1999( . أما أسباب املوت فهي املضاعفات النامجة عن النقص
 ويبدو أن طول فرتة املرض والتعلق املختلط باملواد. املستمر بالغذاء أو االنتحار

 . االضطرابات الوجدانية املختلطة نرتبط مع النهاية املميتةو
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3.2 

Anorexia Nervosa 

ًيندر أن تظهر الصورة املرضية الكاملة للقهام بني السكان عموما؛ وعليه هناك 
ة األمراض احلديثة تقع عند حوايل ثامنية ، أي نسب Incidenceدالئل عىل أن احلدوث 
 (Hoek & Hoeken, 2003))  من السكان100000مقاسة عىل  (أمراض جديدة كل سنة

. (Pawluck & Gorey, 1998) حصول جديد كل سنة 19 إىل ويف مراجعات أخرى تشري
ًمرضان جديدان يف السنة قياسا لكل (ويندر أن يمرض الصبيان والرجال بالقهام 

، وتبلغ أعىل نسبة حدوث لدى البنات أو الفتيات اليافعات الواقعات بني )100000
 ). من كل احلاالت املحددة% 40أي ( سنة 15-19

بالنسبة ألي ) أي احتامل املرض يف جمرى احلياة(دى احلياة ويبلغ االنتشار م
 0.8 حوايل نيً مقاسا عىل عينة من السكان األملاني-اضطراب من اضطرابات األكل 

 ;Jacobi, Wittchen, Hoelting, Hoefler, Pfister. Mueller & Lieb, 2004(% 3حتى 

Wittchen et al., 1998( .بالنسبة % 1نتشار مدى احلياة تبلغ وبالنسبة للقهام فإن نسبة اال
 Wittchen (%0.1 سنة وبالنسبة للشبان اليافعني حوايل 24-14للفتيات أو النساء يف سن 

et al.,1998( . 
 

مقاسة عىل ( إصابة جديدة 12فيام يتعلق بالضور قدرت ثالث دراسات حوايل 
بلغ متوسط نسبة انتشار مدى احلياة وي.  (Hoek & Hoeken, 2003)كل سنة ) 100000

% 0.1بالنسبة للنساء أو البنات وحوايل % 1بالنسبة للصورة الكاملة للضور حوايل 
 & Garfinkel et al., 1995; Fairburn & Beglin, 1990; Hoek(للرجال أو اليافعني الصبيان 

Hoeken, 2003( . ويف عينة أملانية بلغت النسبة بالنسبة للضور)1.7حوايل ) يمياالبول %
 .(Wittchen et al.,1998)للبنات أو النساء 



47 -28 
 

 

 

 هو أكثر اضطراب "أكل احلفالت"تشري النتائج حتى اآلن إىل أن اضطراب 
ًانتشارا من بني اضطرابات األكل؛ ففي دراسات جائحية لعموم السكان الراشدين 

 & Striegel Moore (%3-1 بني " احلفالتأكل"بلغت نسبة االنتشار املكاين الضطراب 

Franko, 2003( . أكل احلفالت"والنسبة بني اإلناث والذكور املصابني باضطراب" 
تبدو متساوية يف العينات غري اإلكلينيكية ومل تظهر حتى اآلن أية فروق خاصة باجلنس 

 أكل"لدى املعنيني فيام يتعلق بالسامت الباثوسيكولوجية للمرىض باضطراب 
 (Tanofsky et al., 1997) "احلفالت

 

تبدأ اضطرابات األكل يف العادة يف سن اليفوع أو سن الرشد املبكر، وال تبدأ قبل 
 ;APA, 2000)فالقهام يبدأ يف ملتوسط يف سن السابعة عرشة . املراهقة إال فيام ندر

Hindler et al., 1994)عموما، حيث يبدأ يف املتوسط ؛ والضور يظهر بعد عدة سنوات ً
 فيبدأ يف سن املراهقة املتأخرة أو يف "أكل احلفالت"أما اضطراب . 22يف حوايل سن 

 .  (Schmidt, 2000)سن الرشد املبكر 
وتشري نتائج من دراسات عالجية حول جمرى مريضات اضطرابات األكل 

 مع العلم أن أسوأ املعاجلات بأن اضطرابات األكل ذات جمرى مزمن بدرجة عالية،
كام يبدو أن السامت املتعلقة باالضطراب بشكل . جمرى هو لدى مريضات القهام

تتنبأ باملجرى طويل ) كمقدار املبالغة بتقييم القوام والوزن الزائد يف الطفولة(خاص 
األمد الضطرابات األكل، يف حني أن السامت املرضية غري اخلاصة باالضطراب فهي 

 .  (Fichter et al., 2003; Fairburn, 2003)تنبؤ بمجرى االضطراب أقل قدرة عىل ال
وفيام يتعلق بمجرى اضطرابات األكل التي ال يتم عالجها فقد وجد فايربورن 

واضطراب ) البوليميا( حول املجرى الطبيعي للضور (Fairburn et al., 2000) وآخرون
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ة زمنية متتد خلمس  يظهر عرب فرت"أكل احلفالت" أن اضطراب "أكل احلفالت"
ت نسبة عالية من التحسن يف فقد ظهر ). البوليميا(سنوات جمرى أفضل من الضور 

أكل "فقط من مرىض اضطراب % 18؛ فحوايل "أكل احلفالت"جمموعة باضطراب 
باملقابل فقد أظهرت .  عانوا بعد مخس سنوات من اضطراب ما يف األكل"احلفالت

وقد تشري . ل أوقات الفحص نسبة أعىل من املرضيف ك) البوليميا(جمموعة الضور 
 يبدي نسبة عالية من التحسن العفوي، "أكل احلفالت"هذه البيانات إىل أن اضطراب 

ففي دراسة ماكنايت الطولية التي امتدت . إال أن هذا مل يتم إثباته يف دراسات أحدث
يعانون من اضطراب من املعنيني مازالوا % 38ألربع سنوات ظهر بعد القياس األول أن 

داخل فئة (ًقد طوروا شكال آخر من اضطرابات األكل % 55 و"أكل احلفالت"
وربام يمكن تفسري النتائج املختلفة بأن ). اضطراب أكل غري مصنف يف مكان آخر

 "أكل احلفالت"متثل اضطراب  جمموعة فايربورن قد حصلت يف دراستها عىل عينة ال
 ). Wilfley et al., 2003أنظر حول هذا (راسة ماكنايت بشكل مناسب كام هو احلال يف د

 -4 

 4.1 

ًهيدف التشخيص القائم عىل التعديل الضطرابات األكل طبقا للنامذج النشوئية 
 Fichter, 1985; Fairburnل عىل سبيل املثا(السلوكية االستعرافية حول اضطرابات األكل 

&Cooper 1992; Laessle, Wurmser & Pirke, 2000; Tuschen-Caffier et al., 2002 (
وهذه الظروف . بشكل خاص إىل الظروف التي تعد عوامل استمرار الضطرابات األكل

كاالجتاه ( وتقييامت القوام والوزن dysfunctional Perceptionsهي اإلدراكات املعطوبة 
لسلبي نحو القوام والتقييامت األحادية والتشوهيات االستعرافية والنزعة للنحافة عىل ا

كبنية الوجبات، وتوزيع املواد املغذية الكبرية عند (، وسلوك التغذية )سبيل املثال
وعوامل الضغط النفيس ) اختيار األغذية وسلوك الطعام امللجوم عىل سبيل املثال
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احلياة اليومية واملشكالت البني شخصية عىل سبيل كضغط االمتحانات وضغوطات (
كأنامط التفكري اخلاصة أو النوعية من نحو (والعوامل االستعرافية الوجدانية ) املثال

 واملزاج السلبي كعوامل سابقة لنوبات "احلمية تأيت، يمكنني اآلن أن أستمر بااللتهام"
م التسامح جتاه االنفعاالت كالكاملية وعد(قبل املرض  وعوامل الشخصية ما) األكل

). الكثيفة أو التغريات الوجدانية، ومشاعر القيمة الذاتية املنخفضة عىل سبيل املثال
وبناء عىل الدراسات اإلمبرييقية املختلفة تنبثق دالئل عىل أن العوامل املذكورة قد 

 . تكون مهمة
رابات األكل يتم ًواستنادا للنتائج الراهنة والتطورات يف بناء النموذج حول اضط

باطراد االنطالق من أنه يمكن إجياد خصائص مشرتكة حول اضطرابات األكل 
املختلفة أكثر من الفروق فيام يتعلق بآليات نشوء واستمرار اضطرابات األكل 

(Fairburn et al, 2003) . ًوطبقا لذلك يمكن للعوامل املحافظة عىل االستمرارية
األمهية يف اضطرابات األكل كلها، بأوزان خمتلفة من املذكورة أن تكون عىل درجة من 

 . الدرجات
يف املامرسة اإلكلينيكية يتم حتديد العوامل املحافظة عىل االستمرارية بشكل 

املقابالت املبنية  وخاص من خالل االستبيانات ودفاتر اليوميات والسرب التشخييص
همة بالنسبة لتطور نموذج ، فمن خالهلا يمكن احلصول عىل معلومات م)أنظر أدناه(

 SORĆCًاستنادا لتحليل املشكلة يف نموذج (العوامل املفصل عىل احلالة الفردية 
 ).  عىل سبيل املثال1999 أو مبدأ حتليل املشكلة لبارتلنغ وآخرين 1969لكانفروساسلو، 

-وإىل جانب العوامل املحافظة عىل االستمرارية يتم يف نامذج النشوء السلوكي
رايف الضطرابات األكل تشخيص العوامل املثرية للمرض واالستعدادات االستع
. والعوامل املثرية هي تلك العوامل التي أسهمت يف ظهور اضطراب األكل. املسبقة

كخربات االنفصال أو (ًفغالبا ما تقود ما تسمى باألحداث احلياتية احلرجة أو الضغوط 
إىل الظهور األول ) ىل سبيل املثالاملطالب اجلديدة يف املهنة أو االمتحانات ع
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فإذا استمرت العوامل فيمكنها أن تسهم بالنتيجة يف اضطرابات . الضطرابات الطعام
 ). ًأنظر أيضا العوامل املحافظة عىل االستمرارية(الطعام 

ويقصد بعوامل االستعدادات املسبقة بشكل خاص اخلربات التاريخ احلياتية 
رجة من األمهية لنشوء اضطرابات الطعام؛ وهي عبارة عن البعيدة التي قد تكون عىل د

خربات التنشئة االجتامعية عىل سبيل املثال، وبشكل خاص فيام يتعلق بخربات التعلم 
 املرتبطة بوعي القوام وسلوك األكل، التي يمر هبا اإلنسان يف السياق األرسي

عىل أن السلوك وعليه فقد تم استخالص دالئل . املؤسسات االجتامعية األخرىو
املتعلق باألكل لألشخاص املرجعيني املهمني، وعىل األغلب األم واجتاهاهتا نحو القوام 

 ;Pike & Rodin, 1991(والوزن، حتتل أمهية خاصة يف نشوء اضطرابات األكل 

Franzen& Florin, 1995( . وهنا يتم عىل أساس نتائج أحدث االنطالق من أن إشكالية
 قد تشكلت يف تفاعل متبادل بني أسلوب األرسة يف األكل اضطراب األكل ربام

 (Tata, Fox & Cooper, 2001)والسامت األخرى للسلوك الوالدي من نحو فرط احلامية 
 أو خربة االستقاللية الذاتية (Murray, Waller & Legg, 2000)واملشاعر املفرطة باخلجل 

سات التتبعية القليلة حول نشوء كام تم يف الدرا. (Ogden& Steward, 2000)الضيقة 
نوبات األكل لدى البنات عرب فرتة سنتني حتديد عدد من عوامل اخلطر؛ والتي كانت 
من ضمن عوامل أخرى عدم الرضا عن القوام واحلمية ووجود أشخاص يعانون من 

كتلة مقياس وارتفاع األكل االنفعايل  واضطرابات أكل واالكتئابية وضغط النحافة
 . (Stice et al., 2002)خفاض مشاعر القيمة الذاتية ونقص الدعم االجتامعي اجلسد وان

ويف دراسة تتبعية أخرى ظهر أن خطر اضطراب األكل لدى البنات املراهقات اللوايت 
ًأجرين محية وأظهرن شذوذات نفسية كان مرتفعا أكثر بكثري من مما هو لدى البنات 

 ويف دراسة أخرى ظهر (Patton et al., 1990) اللوايت أظهرن إحدى هاتني السمتني فقط
ً تقريبا قد طورن خالل فرتة 15من البنات بعمر )  طالبة825 من أصل 36أي % (4أن 

زمنية بلغت أربع سنوات أعراض اضطرابات األكل إذ حصلن يف بداية الدراسة عىل 
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 ;Killen et al.1994 (درجات عالية عىل مقياس لقياس القلق حول القوام والوزن

Killen et al., 1996( . 
ويمكن االستنتاج بالنسبة للتشخيص القائم عىل التعديل أن االجتاهات نحو 
ًالقوام أو النزوع للنحافة تعد عوامل خطر مهمة مربهنة مرارا إمبرييقيا، التي ينبغي أن  ً
ر ًيتم قياسها مرارا يف العالج النفيس، من أجل التمكن من تقدير نجاح العالج أو خط

ً عىل سبيل املثال طبقا لنتائج ستايك وآخرين -باإلضافة إىل ذلك البد . االنتكاس
Stice et al., 2002 - وسلوك الطعام يف ) أنظر أعاله( من قياس سلوك األكل أو التغذية

والشذوذات النفسية ) األكل االنفعايل) (الضاغطة عىل سبيل املثال(املواقف االنفعالية 
وعوامل اخلطر واحلامية للمحيط ) عر القيمة الذاتية املنخفضةكاالكتئابية ومشا(

قياس سلوك األكل لدى : لدى األطفال واليافعني عىل سبيل املثال(االجتامعي 
ومن البدهيي . أشخاص اإلطار املرجعي املهمني يف األرسة؛ مقدار الدعم االجتامعي

د من أجل التمكن من حتديد ًأنه البد أيضا من قياس الوزن احلايل أو مقياس كتلة اجلس
لدى بعض (أو اإلنقاص املرغوب يف الوزن ) يف القهام(الزيادة املرغوبة يف الوزن 

لدى مريضات (واحلفاظ عىل الوزن األويل ) "أكل احلفالت"مريضات اضطراب 
 . يف جمرى العالج)  أو الضور"أكل احلفالت"اضطراب 

ر االضطرابات النفسية كام ظهر أن الصدمات اجلنسية ترفع من خطر تطو
)Fairburn et al., 1998, 1999; Welch & Fairburn, 1996; Palmer & Oppenheimer, 

 وحتى عندما ال تكون للصدمة اجلنسية فيام بعد عامل خطر نوعي الضطرابات )1992
يف إطار تاريخ املرض أو يف إطار املقابالت اإلكلينيكية (األكل فإنه ينصح يف التشخيص 

ًويمكن هلذا أن يكون مفيدا .  السؤال عن الصدمات اجلنسيةSCIDية، من نحو املبن
عىل سبيل املثال يف إطار عالج صورة (تسلسل التدخالت العالجية  وبالنسبة لتصميم

 ). اجلسد
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4.2 

مهمة ) 4(عىل خلفية النتائج املذكورة أعاله فإن املجاالت املذكورة يف جدول 
 . بشكل خاص بالنسبة للتشخيص القائم عىل التعديل الضطرابات األكل

(4) 
 

العوامل 
االستعدادية 

 السابقة 

 

 انجمموعة األقر/االجتاهات نحو القوام وداخل األرسة/سلوك األكل •
 االستغالل اجلنيس وصدمات أخرى •
 اضطرابات نفسية داخل األرسة •
 عوامل خاصة بالشخص، عىل سبيل املثال  •
 النزوع نحو النحافة •
 عدم الرضا عن القوام •
 )كاالكتئاب، ومشكالت القيمة الذاتية(مشكالت نفسية  •
 زيادة الوزن •

 
 زائداستعداد جينية مسبقة للوزن ال •

  العوامل املثرية
 ) كاالنفصال عىل سبيل املثال(أحداث حياتية حرجة  •
 الدعم االجتامعي الناقص •

 
 "ملجوم"أسلوب أكل / احلمية •
االستجابة (استعداد فيزيونفيس لالستجابة عىل األحداث املرهقة  •

 ) الوزن/لقوامللسخرية من ا
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ّكحال للمشكلة"عدم األكل /األكل • َ"  

 
 .  يف سياق نقص التغذية أو التغذية اخلطأ"Cravingالتوق الشديد " •

العوامل 
املحافظة عىل 
 االستمرارية 

 
 ) كقلق االمتحان عىل سبيل املثال(عوامل ضغط  •
 العزلة االجتامعية/الدعم االجتامعينقص  •

 
 ) ، بينة الوجبات"ملجوم"كاحلمية، أسلوب أكل (سلوك األكل  •
كاألكل االنفعايل أو األكل كإسرتاتيجية  ("ّكحال للمشكلة"األكل  •

 )لتنظيم االنفعاالت
 عدم الرضا عن القوام /النزوع نحو النحافة •
كاالكتئابية، مشكالت القيمة الذاتية، مشكالت (ة شذوذات نفسي •

 ) يف بناء العالقات

 
 احلاجة للطاقة /انخفاض احلد األسايس •
 )الشبع-اضطراب تنظيم األكل(اضطراب النواقل العصبية  •
 اضطرابات انحالل كهربائي  •
 "Cravingالتوق الشديد " •

 

شكلة لدى املريضات باضطرابات أكل البد من وعند التحليل الفردي للم
توضيح ما هي العوامل املختلفة يف تاريخ احلياة أسهمت يف نشوء واستمرارية 

ينبغي أن يتم االفرتاض أن العوامل كلها عىل  ومن املؤكد أنه ال. اضطرابات األكل
 يف املايض كام يمكن للعوامل التي أسهمت. الدرجة نفسها من األمهية يف احلالة الفردية

قد ) كضغط االمتحان أو خربات االنفصال عىل سبيل املثال(يف نشوء اضطراب األكل 
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ه ينبغي استقصاء مثل تم جتاوزها منذ مدة ومل تعد مهمة الستمرارية االضطراب، إال أن
وكذلك (ًاستنادا إىل تطوير نموذج تفسري معقول بالنسبة للمريضات  هذه العوامل
بمعنى ( اضطراب األكل أو بناؤه يف اجللسات مع املريضات حول نشوء) للمعاجلني

وبالنسبة لغالبية املرىض الباحثني عن املساعدة فإن ). النظرة االسرتجاعية لتاريخ احلياة
تطور لديه اضطراب حمدد تعد ) ربام(فهم ملاذا أصبح املرء هكذا أو كيف هو أو ملاذا 

 (Tuschen-Caffier& Florin, 2002)حاجة مهمة ومفهومة 
ولكن ال تنبع أمهية قياس أو حتديد ظروف النشوء التاريخ حياتية من هذا السبب 

كمواقف املطالب يف (لوحده وإنام من املمكن أن تكون قد حلت عوامل ضغط أخرى 
، وأن )كضغط االمتحان عىل سبيل املثال(حمل عوامل تاريخ حياتية كهمة ) العمل

من نوع مهارات مواجهة الضغط واالستجابية (اآلليات النفسية لتمثل الضغوطات 
مازالت عىل درجة من األمهية للحفاظ ) االنفعالية العالية عىل املطالب عىل سبيل املثال

. عىل االضطراب، ومن ثم البد من أخذها بعني االعتبار يف التخطيط للعالج وتنفيذه
واء لنشوء أم مهمة س) كالنزوع نحو النحافة واحلمية(كام أن العوامل األخرى 

 . الستمرارية اضطرابات األكل

 -5 
فيام يتعلق بالتشخيص النفيس الضطرابات األكل يوجد عدد كبري من األدوات 
كدفاتر اليوميات لقياس أسلوب األكل وحتديد املزاج واألفكار، ودفاتر يوميات 

س االجتاهات املعطوبة نحو القوام والوزن باإلضافة إىل نوبات األكل واستبيانات لقيا
طرق لقياس التشوهات يف إدراك حجم اجلسم وأدوات لتشخيص األعراض النفسية 

وسوف نقوم فيام ييل من احلديث . الباثولوجية املرافقة الضطرابات األكل واملقابالت
ً إكلينيكيا بعرض بعض النامذج كأمثلة يمكن من خالهلا قياس املظاهر املهمة

 ). Tuschen-Caffier, Pook & Hilbert, 2005ملعلومات أعمق أنظر (الضطرابات األكل 
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 5.1 

يوجد يف الوقت الراهن يف املحيط الناطق باألملانية مرشدات للمقابلة للتحديد 
 Eating Disorderفحص اضطرابات األكل (التشخييص الضطرابات األكل 

Examination()1(و )والبوليمية املقابلة املبنية الضطرابات األكل القهاميةStructured 

Interview for anorectic and bulimic Eating Disorders()2( . وقد تم تطوير فحص
ويتم قياس . ًمن كوبر وفايربورن وعدل مرارا) DEDاختصار (اضطرابات األكل 

مقياس (سلوك األكل امللجوم :  مقاييسأعراض اضطرابات األكل من خالل أربعة
مقياس القلق  و،)؛ كأكل احلمية وجتنب األكل عىل سبيل املثالrestraint Scaleالتقييد 

، كاألكل بالرس ومشاعر الذنب بسبب األكل  Eating Concern Scaleاملتعلق باألكل 
؛ كالرغبة يف  Wight Concern Scale، ومقياس القلق املتعلق بالوزن )عىل سبيل املثال

 Shape Concernومقياس القلق املتعلق بالقوام ) ختفيض الوزن وعدم الرضا عن الوزن

Scale وتتيح املقابلة طرح . ؛ كأمهية القوام وعدم الرضا عن القوام عىل سبيل املثال
 DSM-IV-TR.أم.أس.ديًتشخيص اضطرابات األكل طبقا ملحكات ال

من خالل أربعة مقاييس املظاهر املركزية  ويقيس ICD-10 العارش .دي.يس.ياآلو
لباثولوجيا اضطرابات األكل، التي تقدم بمعنى التشخيص القائم عىل التعديل 
معلومات مهمة للتخطيط للعالج ودالالت عىل نجاح املعاجلة أو عىل وجود عوامل 

 .خطر أخرى الضطرابات الطعام
خالل عىل جمموعة من وقد تم اختبار حمكات الصالحية للطبعة األملانية من 

املرىض باضطرابات أكل خمتلفة وعىل أشخاص من دون تشخيص الضطراب نفيس 
كام . (Hilbert, Tuschen-Caffier& Ohms, 2004)وترتاوح املوثوقية بني املقبولة واجليدة 

                                                   
)1(  Cooper & Fairburn, 1987; Hilbert, Tuschen-Caffier & Ohms, 2004 

)2(  Fichter&Quadflieg, 1999 
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ويستغرق إجراء املقابلة حوايل . تتوافق قيم حمكات الصالحية مع النسخة اإلنجليزية
 . يقة بعد التدريب املناسب دق60 حتى 45

 يمكن استخدام املقابلة املبنية "EDEفحص اضطرابات األكل "وكبديل ملقابلة 
واملقابلة عبارة عن مقابلة خرباء مبنية لتحديد . والبوليمي  الضطرابات األكل القهامي

 سؤال 65ً سؤاال، منها 87وتشمل املقابلة . طيف واسع من باثولوجيا اضطرابات األكل
 والسيكوباثولوجيا" و"مثال النحافة" و"Body Schemaتصويرة اجلسد "مقاييس الفرعية لل

 ")البوليميا( واألعراض الضورية "االندماج االجتامعي" و"اجلنسية" و"العامة
ويف كل سؤال يتم حتديد . "نوبات الطعام غري النمطية" و"اإلجراءات املضادة"و

لألشهر الثالثة األخرية أم بالنسبة ملدى احلياة الدرجة الراهنة لألعراض سواء بالنسبة 
وقد تم اختبار الصالحية السيكومرتية بالنسبة ). أي خارج األشهر الثالثة األخرية(

للمقابلة يف مستوصف سيكوسومايت متخصص وعىل عينة سكانية من النساء من دون 
ك تتيح ً، ووفقا لذل(Fichter & Quadflieg, 1999, 2001b)تشخيص اضطراب أكل 

املقابلة بعد التدريب املالئم يف التنفيذ التمييز بشكل موثوق بني درجات األعراض 
كام تم برهان الصدق التالزمي . ً للنظر إكلينيكياة ًامللفتة للنظر إكلينيكيا وغري امللفت

وهناك دالئل عىل حساسية املقابلة للتعديل أظهرهتا التغريات . والتباعدي بشكل جيد
ويستغرق إجراء املقابلة . األعراض بعد عالج نفيس مركزي وختفيض الوزنالدالة يف 

 .  دقيقة بعد التدريب املالئم60 حتى 30بني 
 5.2 

 

توجد للمقابلتني املوصوفتني يف الفقرة السابقة استبيانات يمكن استخدامها 
وعليه تقيس النسخة االستبيانية ). يل املثاليف إطار مشاريع البحث عىل سب(كأدوات فرز 

 والتي تطلق عليها تسمية Eating Disorder Examinationمن فحص اضطرابات األكل 
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 ما تقيسه املقابلة، حيث Eating Disorder Questionnaireاستخبار اضطرابات األكل 
تعلق باألكل مقياس القلق امل وrestraint Scaleمقياس التقييد : تتضمن أربعة مقاييس
Eating Concern Scale  ومقياس القلق املتعلق بالوزن ،Wight Concern Scale ومقياس 

كام يتم قياس السامت األساسية املهمة .. Shape Concern Scaleالقلق املتعلق بالقوام 
كاألنواع املختلفة من نوبات األكل أو فرط األكل واإلقياء املقصود وسوء استخدام 

وتتمتع املقابلة بمحكات صالحية جيدة كام ظهر يف إحدى أوىل . أو املليناتاملسهالت 
 ).  حتت الطبع.Hilbert et al(الدراسات االستكشافية 

كام يوجد بالنسبة ملقابلة اخلرباء استبيان تقدير ذايت للمقابلة املبنية الضطرابات 
 االستبيان فق مضمونويت. األكل القهامي والبوليمي والذي يتم استخدامه كمقياس فرز

 . وحمكات الصالحية مقبولة. مع مضمون املقابلة
 

إذا كان اهلدف لدى مرىض اضطرابات األكل قياس عدم الرضا عن القوام سواء 
 Shape consciousnessبمعنى تشخيص احلالة أم تشخيص التعديل فإن مقياس وعي القوام

Questionnaire (Cooper et al., 11987)وهيدف االستخبار إىل قياس .  أداة مناسبة لذلك
ًالرضا عن اجلسد باملعنى الواسع، بأن يراعي أيضا وجهات نظر من نحو االنشغال 
املرهق بالوزن والقوام واحلرج يف العلن بسبب اجلسد أو اإلحساس الواضح بالسمنة 

 تفصييل ويشري إىل قيم وقد تم تقويم املقياس يف هذه األثناء بشكل. بعد تناول الطعام
 . ًسيكومرتية جيدة جدا

 

 بتناول لقياس أسلوب األكل املكبوح أو املقيد بمعنى التحكم االستعرايف الواضح
 Dutch Eating Behaviorاألطعمة ينصح باستخدام مقياس سلوك األكل اهلولندي 

Questionnaireتصار اخ DEBQ )van Strien, Frijters, Bergers&Defares, 1986( ؛
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ويتمتع املقياس بحساسية جيدة للتعديل ومن هنا ). (Grunert,1989النسخة األملانية 
 التشخيص القائم عىل التعديل لقياس التغريات يف من زاويةفهو مالئم بشكل جيد 

لوك األكل املقيد يشمل وإىل جانب مقياس س. التحكم االستعرايف بسلوك الطعام
. املقياس مقاييس سلوك األكل املحدد من اخلارج وسلوك األكل املستثار باملشاعر

وتشري دراسات التقويم التي أجريت حتى اآلن للنسخة األملانية بأن املحكات ترتاوح 
 ) ؛ حتت الطبعPook & Tuschen-Caffier(ًبني اجليدة واجليدة جدا 

كل املكبوح من خالل استخبار العوامل الثالثة لألكل كام يمكن قياس سلوك األ
Three Factor Eating Questionnaireاختصار TFEQ (Stunkard & Messik, 1985) أو من 

 Cognitive Control of Eatingخالل مقياس التحكم االستعرايف ملقياس سلوك األكل

Behavior Questionnaire (Pudel & Westenhoefer, 1989) النسخة األملانية من  وهو
TFEQ إال أن هذا املقياس أقل حساسية بشكل واضح من املقاييس املطابقة يف ،DEBQ 

فإذا كان اهلدف هو قياس التعديل بمعنى التشخيص القائم عىل ). سلوك األكل املقيد(
 . DEBQالتعديل فالبد عندئذ من استخدام 

. لوك األكل للتشويشكام يمكن من خالل مقياس سلوك األكل وصف قابلية س
  كالعوامل املوقفية"مصادر اإلزعاج أو التشويش"فبنود هذا املقياس تقوم هنا عىل 

أما املقياس الثالث لالستبيان فيقوم عىل مشاعر اجلوع املعاشة، الدافع . االنفعاليةو
مقياس سلوك األكل  وTFEQوقد تم متابعة تطوير كل من . األسايس لتناول الطعام

EBQازي  بالتو(Westenhoefer, 1992) وكان جوهر التطوير إدخال بنود أخرى لتقسيم 
وهناك عدد من . مقياس التحكم االستعرايف إىل مظاهر التحكم اجلامد والتحكم املرن

إال أنه مازال من غري الواضح . الدالئل عىل صدق هذا التفريق يف املجال شبه اإلكلينيكي
 . يد يف احلاالت اإلكلينيكية بالفعلًكثريا إىل أي مدى هذا التفريق مف

 



59 -28 
 

 

 

إذا كان اهلدف هو التحديد التشخييص للتعديالت فيام يتعلق بأنامط السلوك 
 فإنه ينصح باستخدام - بعد تدخل عالجي عىل سبيل املثال-) البوليمي(الضوري 

 Eating Disorder Inventoryمن قائمة اضطرابات األكل ) البوليميا(مقياس الضور 
 . (Paul & Thiel, 2005) الرتمجة األملانية EDI (Garner, Olmsted & Polivy, 1983)اختصار 

أعراض من نحو نوبات األكل واإلقياء ) البوليميا(ويقيس مقياس الضور 
باإلضافة إىل ذلك تشمل األداة مقياسني آخرين تقوم كذلك عىل . واألكل املخفي
عدم الرضا  وساسية الضطرابات األكل، أي قياس النزوع نحو النحافةاألعراض األ
ًوغالبا ما يتم استخدام املقاييس الثالثة املذكورة كصيغة خمترصة من قائمة . عن اجلسم

 Garner (أما النسخة األصلية من القائمة فتشمل عىل ثامنية مقاييس. اضطرابات األكل

et al.,1983(ًد عرش مقياسا  أو يف النسخة املعدلة أح(EDO-2) . وغالبية مقاييس القائمة
كمقاييس الشك (ال تستند إىل األعراض األساسية الضطرابات الطعام يف الغالب 

وباملقابل فإهنا تقيس ) واخلوف من النضج وضعف الثقة االجتامعي عىل سبيل املثال
انية إىل أن ويشري معدو الصيغة األمل. مظاهر قد تسهم يف استمرارية اضطراب األكل

(EDO-2) مفيد كأداة فرز لتحديد املرىض املحتملني باضطراب أكل ولكن ليس 
تدعي   كام أن القائمة ال(Paul & Thiel, 2005)لتشخيص املرىض باضطرابات أكل 

 ). كالرهابات االجتامعية واالكتئابية(قياس الشذوذ النفيس املختلط 
5.3 

تشخيصية املذكورة أعاله توفر لنا دفاتر اليوميات إمكانية إىل جانب املداخل ال
احلصول عىل معلومات ملموسة قدر اإلمكان حول املزاج واألفكار واألحداث التي 

ومن أجل .  (Alpers & Tuschen-Caffier, 2001)قد تسبق إشكالية األكل أو ترافقها 
 مـل عىل تنظيـمل أهنا تعمالتحديد الدقيق قدر اإلمكان لالستعرافات واألمزجة املحت
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(5)
(Tuschen-Caffier& Florien ,2002) 

 1: نوبة األكل
 18,30: وقت البدء

املـــزاج قبـــل نوبـــة  يسء   جيد
 7 ×6 5 4 3 2 1 0 األكل 

ًكنـــت عقـــيل ضـــائعا، 
  ومنهكة، وهابطة

ــة  ــل نوب األفكــار قب
 األكل؟ ما هي؟

 .ال أعرف كيف سأهدأ
 . ً أحتاج شيئا آلكله بأي شكل

ًهل كان هناك حـدثا 
 ًمثريا؟ ما هو؟ متى؟

ال يشء حمدد، عرب النهار كان هناك كم كبري من الضغوط يف العمل 
 كانت ًمل تعمل الطابعة، مل يكن مديري راضيا عن تقريري، زميلتي(

 ...)مريضة وكان عيل إنجاز عملها
أفكــار أثنــاء نوبــة 

 األكل؟ ما هي؟ 
 . كانت هنا نشوة، مل أفكر بيشء حمدد. ال أعرف

ــة األكــل؛  ــاء نوب إهن
 خالل ماذا؟ متى؟ 

كام أن الثالجة كانت يف كل . ًكان بطني ممتلئا ومل يعد يتسع ليشء
 . يشء آلكلهأي األحوال قد فرغت ومل يعد هناك 

املـــزاج بعـــد نوبـــة  سيئ  جيد 
 7 6 5× 4 3 2 1 0 األكل

ــائعا  ــيل ض ــد عق ًمل يع
خائفــة مــن . وعــصبية

 السمنة 
ــة  ــد نوب األفكــار بع

 األكل؟ ما هي
اآلن أخرجي . ًلن أنجح أبدا. كنت أريد التوقف عن هذا االفرتاس
 كل هذا برسعة وإال ستصبحني سمينة

ـــراءات  ـــوع اإلج ن
 املضادة

 فمي وتقيأت كل يشءوضعت أصبعي يف 

املزاج بعـد اإلجـراء  يسء  جيد 
 7 ×6 5 4 3 2 1 0 املضاد 

ارتيـــاح، ولكنـــي تعبـــة 
 ًوحزينة أيضا

األفكار بعد اإلجراء 
 املضاد؟ ما هي؟ 

 ًهل سأنجح يوما ما، يف التوقف عن االفرتاس؟ 
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إلمكان السلوك يطلب من املرىض أن يقدموا معلومات بعد نوبة األكل مبارشة قدر ا
(Tuschen-Caffier& Florien ,2002) .  وكام يظهر املثال التايل فإن دفاتر اليوميات تقدم

معلومات قيمة يمكن استخدامها لتحليل املشكلة والتخطيط للعالج واملجرى الالحق 
باإلضافة إىل ذلك فقد ثبت أنه من املفيد جعل مريضات اضطرابات األكل . للعالج

يتم ) أو عىل األقل يف فرتات زمنية معينة(يف أثناء العالج ككل يسجلن بروتوكول أكل 
 بنيعددها كل يوم، الفرتة الزمنية (من خالله وصف يف جمرى العالج بنية الوجبات 

وتشكيلة الطعام فيام يتعلق باملواد الغذائية الكربى ) الوجبة واألخرى عىل سبيل املثال
ى إلمراضية اضطرابات األكل مظاهر أخر و)النشويات والدهون والربوتني(
 ). كنوبات األكل الذاتية مقابل املوضوعية، تكرار نوبات األكل عىل سبيل املثال(

ًعرضا تلخيصيا لألدوات املستخدمة) 6(ويقدم جدول   وللحصول عىل معلومات. ً
 ًأكثر تفصيال والقيم املرجعية بالنسبة لتفسري البيانات املستندة عىل احلالة الفردية قارن

(Tuschen-Caffier, 2005) .  
(6) 

 األهداف ووصف خمترص لألداة  تسمية األداة واملؤلفني 

 تشخيص اضطرابات األكل : اهلدف : املقابالت املبنية
 فحص اضطرابات األكل

Eating Disorder Examination(Fairburn 
& Cooper, 1993; German: Hilbert, 
Tuschen-Caffier& Ohms, 2004; Hilbert, 
Tuschen-Caffier,2006) 

مرشد مقابلة لتشخيص اضطرابات األكل 
 سؤال، موزعة عىل أربعة 22من خالل 
 :مقاييس

  restraint Scaleاألكل امللجوم 
 قلق األكل
 قلق الوزن

 ) الشكل(القلق حول القوام 
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 األهداف ووصف خمترص لألداة  تسمية األداة واملؤلفني 

 املقابلة املبنيـة الضـطرابات األكـل القهاميـة
 لبوليميةوا

Structured Interview for anorectic and 
bulimic Eating 
Disorders(Fichter&Quadflieg, 
1999,2001) 

لقيـاس اإلمراضـية )  سؤال87(مقابلة خرباء 
النفسية الضطرابات األكل بام يف ذلك بعض 
ــــــشكالت املرتبطــــــة كاملخــــــاوف  امل

 ). الخ...واالكتئابات

 االستبيانات 
ـــدف ): استبيانات(التشخيصية أدوات الفرز  ـــية : اهل ـــراض األساس ـــد األع حتدي

الضطرابات األكل، عىل سبيل املثال بالنـسبة 
 . للشك أو للتشخيصات البحثية

 استخبار اضطرابات األكل
Eating Disorder Questionnaire(Fairburn 

&Beglin, 1994) )Hilbert et al. حتت 
 ).Germanالطبع 

ات األكل من خالل استبيان لقياس اضطراب
ًطبقا ( سؤال، موزعة عىل أربعة مقاييس 22

 : ملقابلة فحص اضطرابات األكل
  restraint Scaleاألكل امللجوم   1-
 قلق األكل  2-
 قلق الوزن  3-
 )الشكل(القلق حول القوام   4-

اســــتبيان تقــــدير ذايت للمقابلــــة املبنيــــة 
 القهامي والبوليميالضطرابات األكل 

StructuriertesInventarfueranorektische 
und bulimischeEssstoerungen(SIAB-S; 
Fichter&Quadflieg, 1999,2001)  

ــة اخلــرباء 87(اســتبيان  ــا ملقابل ً ســؤال؛ طبق
SIAB-EX ( لقيـــــاس ســـــيكوباثولوجيا

اضطرابات األكل واملـشكالت املرتبطـة هبـا 
 ). كاملخاوف عىل سبيل املثال(

 Eating Disorderقائمة اضطرابات األكل 

Inventory .اختصار EDI 
(Garner, Olmsted &Polivy, 1983) 

 . (Paul & Thiel, 2005)الرتمجة األملانية 

ًقياس األعراض التي غالبا ما ترتبط : اهلدف
 . مع اضطرابات األكل

 بند وثامن مقاييس، 64 من EDIيتألف ألـ 
 .  مقياس11 بند و91 من EDI-2و
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 األهداف ووصف خمترص لألداة  تسمية األداة واملؤلفني 

راض األساسية من ثالثة مقاييس تقيس األع
 :اضطرابات األكل

 النزعة نحو النحافة  1-
 عدم الرضا عن اجلسم  2-
 )البوليميا(الضور   3-

وتقيس املقاييس األخرى مظاهر من نحو 
 . اخلوف من النضج، والشك البني إنساين

 مقياس وعي القوام
Shape consciousness Questionnaire  
(Cooper et al., 11987; German: Waadt 
et al.,1992) 

 قياس عدم الرضا عن القوام: اهلدف
 بند، بمقياس واحد؛ يقيس 34يتألف من 

االستعرافات السلبية واملشاعر يف التعامل مع 
 ). Figureالشكل (القوام 

 مقياس سلوك األكل اهلولندي
Dutch Eating Behavior Questionnaire 

 DEBQ اختصار
(van Strien, Frijters, Bergers&Defares, 
1986 

 )(Grunert,1989النسخة األملانية 

 قياس ثالث جماالت متعلقة باستمرارية: اهلدف
 : اضطرابات األكل

 سلوك األكل املحدد من اخلارج  1-
  (restrained eating)سلوك األكل املكبوح   2-
 سلوك األكل املستثار باملشاعر  3-

 ) بند؛ وثالثة مقاييس30يتألف من 

 مل الثالثة لألكلاستخبار العوا
Three Factor Eating Questionnaire  

 TFEQ اختصار
(Stunkard&Messik, 1985; German: 
Pudel&Westenhoefer, 1989) 

قياس ثالثة جماالت مهمة يف احلفاظ : اهلدف
 : عىل استمرارية اضطرابات األكل

  (restrained eating)سلوك األكل املكبوح   1-
 لتشويشقابلية سلوك األكل ل  2-
 مشاعر اجلوع املعاشة  3-
 )  بند؛ ثالث مقاييس60(
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 األهداف ووصف خمترص لألداة  تسمية األداة واملؤلفني 

 دفاتر اليوميات 
 دفرت يوميات ماربورغ لنوبة األكل : مثال

(Tuschen-Caffier& Florien ,2002) 
قياس األحداث واألفكار واألمزجة : اهلدف

 . قبل وأثناء وبعد نوبة األكل
 دفرت يوميات ماربورغ للتغذية : مثال

(Tuschen-Caffier& Florien ,2002) 
ًقياس بينة الوجبات وتشكيلة الطعام استنادا 
للمواد األساسية، تقدير كمية الطاقة املتناولة 

 . بالنسبة الستهالك الطاقة
 

 -6 
ًغالبا ما متتلك مريضات اضطرابات األكل دافعية متناقضة للعالج أو أهنن يأتني 

طبيب األرسة، املعلم، أفراد (و املعالج بسبب نصيحة من اآلخرين للمشخص أ
وبشكل خاص (ًدون أن يكون لدهين أنفسهن استبصارا يف رضورة العالج ) األرسة

ومن هنا فإنه قبل إجراء التشخيص املبني من خالل املقابلة أو ). مريضات القهام
 أن يبني بمراعاة املهارات االستبيانات أو دفاتر اليوميات البد للمشخص أو املعالج
كاإلصغاء وإبداء التفهم (األساسية لسلوك اجللسة النفساين اإلكلينيكي التعاطفي 

متعالج مثمرة، تضمن أن تتمكن املريضة من االنفتاح  -عالقة معالج) وإعادة الصياغة
غري أنه لدى . وعادة ما تكفي هلذا جلسة واحدة تفصيلية. عىل األسئلة التشخيصية 

البد ) فقدان الشهية العصبي عىل سبيل املثال( املريضات، كمريضات القهام بعض
 . بداية من إجراء عدة جلسات تركز عىل تنمية الدافعية للعالج

-7 

 

 سنة ملركز العالج النفيس ألهنا 23جلأت ابتسام طالبة الطب البالغة من العمر 
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سنوات من نوبات أكل ترتافق بمشاعر ذنب شديدة وقلق مرعب من تعاين منذ ست 
هذه النوبات من "إهنا تعاقب نفسها بانتظام عىل . زيادة وزهنا يعقبه إقياء مقصود

ومن اخلوف من أن تسمن تصوم عرب .  بأن تستحم بامء بارد أو تصفع نفسها"االلتهام
والساعتني يف اليوم أو تقود جتري بني الساعة (النهار ومتارس الكثري من الرياضة 

ًوغالبا ما ال . تشبع منها بشكل صحيح وال تأكل إال وجبة واحدة مساء، ال) الدراجة
 .  نفسها بكافة أنواع املأكوالت"حتشو"تتمكن من التوقف عن األكل إىل أن 

كام تشعر بمشكالت جسدية . مل تعد تزن نفسها منذ مدة طويلة وحتتقر جسدها
 جسدها، فقد عانت منذ "يتهدم"األكل لدهيا، فهي تالحظ كيف تربطها باضطراب 

ً األمر الذي يعني بأهنا حساسة جدا "لزج" وهي تستحم، ومزاجها "اهنيار"مدة من 
 . ناهيك عن أهنا انعزلت عن أصدقائها وزمالئها. ورسيعة االستثارة

 

. بيت والدهيا وكانت االبنة الثانية يف األرسةترعرعت املريضة يف مدينة صغرية يف 
ًعملت أمها إىل حني والدة ابنتها األوىل كممرضة طبيب أسنان؛ فبعد أن أصبحت أما 

. وكانت احلياة الزوجية مليئة باخلالفات. ًكان األب معلام يف مدرسة ثانوية. استقالت
 وعندما أصبحت. من هذاًفقد تكررت خيانات األب الزوجية مما جعل األم تعاين كثريا 

كانت األم . املريضة يف عمر السابعة انفصل الوالدان ملدة سنة إال أهنام عادا بعد ذلك
مهمومة باستمرار من أهنا ربام مل تعد جذابة كفاية بالنسبة لزوجها وأن هذا ربام يكون 

وكانت . هلذا فقد جربت باستمرار محيات تنحيف. السبب لتكرار خيانة زوجها هلا
ًألخت البالغة من العمر سنتني نحيفة جدا، يف حني كان وزن ابتسام زائداا وبسبب . ً

 . وزهنا الزائد فقد كانت ابتسام حمط سخرية من والدهيا وزمالئها يف املدرسة
. يف عمر السابعة عرش جرى استئصال اللوزتني بسبب االلتهابات املستمرة فيها

اول الطعام بشكل كاف، ومن هنا فقدت عدة ويف سياق العملية مل تتمكن أليام من تن
وبام أهنا قلام كان لدهيا شهية فقد شعرت فجأة أن الصيام سهل . كيلوغرامات من وزهنا
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 كيلوغرام خالل أشهر 18ومن ثم ظلت مستمرة يف احلد من كمية الطعام ونزل وزهنا 
د من الصعب ًوأخريا مل يع.  كيلو الوزن الذي يعجبها58ًوأخريا حققت بوزن . قليلة

. عليها رشاء البناطيل والفساتني، التي بدت فيهم بمظهر جيد وشعرت هبم بالراحة
ولكنها عندما كانت حترض للشهادة الثانوية وهو ما ترافق مع كثري من الضغوط فإنه قد 

 . ظهرت لدهيا ثانية مشاعر جوع شديدة قادت إىل أول نوبة أكل
ففي وقت من . ب األكل لدهيا بشدةويف املجرى الالحق تأرجح مقدار اضطرا

األوقات نجحت بالتناول املنتظم واملتزن للطعام، ويف أوقات أخرى كانت تقوم بحمية 
 . شديدة، ويف أوقات تكون مستسلمة كلية لألكل دون حتكم

 سنة تعرفت عىل خطيبها السابق، ووقف إىل جانبها 20وعندما أصبح عمرها 
ل هذا مل تعد بحاجة لنوبات الطعام من أجل ومن خال. عندما كانت تسوء حالتها

 .  نفسها"إهلاء"
ومنذ ذلك الوقت عاد سلوك أكلها . بهإال أنه وقبل نصف سنة انتهت عالقتها 

رسبت يف امتحان (يضاف إىل ذلك وجود ضغوطات خمتلفة يف الدراسة . ًليزداد سوءا
القمة، مل تعد قادرة ويف هذه األثناء بلغ اضطراب األكل لدهيا ). عىل سبيل املثال

ًكام أهنا غالبا ما تشعر باحلزن وال تنام جيدا ومل تعد لدهيا طاقة . لوحدها عىل التحكم به ً
ًكفاية ملواجهة اضطراب األكل، وختشى أن تستمر حياهتا هكذا وال جتد خمرجا من 

 . بلوهتا
 

 .دي.يس.ياآل وDSM-IV-TR.أم.أس.ديحتقق املريضة حمكات تشخيص ال
ًمقاسا من خالل فحص اضطرابات ) البوليميا( لالضطراب الضور ICD-10العارش 

 136وحصلت يف مقياس وعي القوام عىل درجة . Eating Disorder Examinationاألكل 
قيم املقارنة ملجموعة مريضات الضور (وهي تشري إىل عدم رضا واضح عن الشكل 
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. 21,7=؛ ع58,8=عة املقارنة نساء من دون اضطراب نفيس م؛ جممو29,6= ، ع129,3= م
 Dutch Eatingكام أهنا حصلت عىل درجات يف مقياس سلوك األكل اهلولندي 

Behavior Questionnaire عىل درجات مرتفعة بوضوح يف سلوك األكل املستثار 
تم وتؤكد هذه كذلك البيانات التي . باملشاعر وعىل أسلوب األكل املكبوح بشدة

كام ظهر من خالل بيانات دفرت . احلصول عليها يف دفرت يوميات األكل ونوبات األكل
عادات (اليوميات ومن خالل السرب يف املقابلة اإلكلينيكية بأن للمريضة بنية وجبات 

). تأكل لساعات طويلة ثم الكثري من األكل عىل سبيل املثال ال(غري مالئمة ) طعام
املقابلة التشخيصية (ية وجود اضطرابات نفسية أخرى ومن خالل مقابلة إكلينيك

ظهر أن املريضة تعاين بشكل خمتلط من االكتئاب ) DIPDلالضطرابات النفسية 
 ).  طور اكتئايب من درجة متوسطة الشدةF32.1؛ ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل(

ادة فزي): البوليميا(ًوتقدم النتائج التشخيصية صورة لتطور تقليدي جدا للضور 
 واملثل العليا داخل األرسة) السخرية(وزن املريضة واستجابة حميطها االجتامعي عىل ذلك 

النزوع هي عىل ما يبدو مظاهر مهمة حولت ) األم واألخت(فيام يتعلق بالنحافة 
 األم وتعزز هذا األمر أكثر عندما استجابت. للنحافة إىل هدف مهم بالنسبة للمريضة

بدورات من التنحيف ومن ثم روجت للنحافة كوسيلة لعدم إخالص زوجها هلا 
 . للحفاظ عىل االرتباط

ًكان فقدان الوزن بنتيجة العملية سببا لسلوك األكل املشحون باملخاطر بحيث أنه 
قد أسهم فيام بعد يف سياق اجلوع الشديد الناجم عن نقص التغذية يف حصول النوبة 

يعتقد أن نوبات )  النفس"إهلاء" أجل األكل من(ويف سياق تاريخ التعلم . األوىل
 . األكل قد حظيت بوظيفة اإلهلاء عن املشاعر واألفكار املزعجة

 : ًوطبقا لذلك نستنتج األهداف التالية للعالج
للتغلب عىل حالة النقص ) تغذية كافية ومنتظمة ومتزنة(تطبيع سلوك الطعام  •

 . يف اجلسد ومن ثم املثري الفيزيولوجي لنوبات األكل
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 بناء اجتاهات ومشاعر إجيابية جتاه اجلسد اخلاص  •

 .رفع احلساسية للجوع واإلحساس بالشبع واالستمتاع •

عىل سبيل املثال تعلم حتمل (تغيري االرتباط الوظيفي بني األكل اإلرهاقات  •
 ) املشاعر، حتى السلبية منها، تعلم التعامل مع الضغوطات بشكل مناسب

-8 
ًملستوى الطبيعي اليوم إجراء تشخيص شامل قائم عىل االضطراب أيضا أصبح ا

. قبل بداية املعاجلة النفسانية من خالل األدوات املختلفة للحصول عىل املعلومات
جمموعة من األدوات املقيمة بشكل ألثناء بالنسبة الضطرابات األكل وتتوفر يف هذه ا

وقد توصلت أبحاث . الت العالجيةجديد يمكن استخدامها بالنسبة للتخطيط للتدخ
املنشأ يف السنوات األخرية بالتحديد لنتائج مهمة حول نشوء واستمرارية اضطرابات 
األكل البد من استخدامها بمعنى التشخيص املوجه بالنظرية، من أجل التمكن من 
االنتقاء من الكم الكبري لألدوات التشخيصية تلك األدوات التي توضح أو حتدد 

وما زالت هناك حاجة بحثية بشكل . ًات املهمة إكلينيكيا يف سلوك الطعامالشذوذ
خاص فيام يتعلق بتطوير وتقويم األدوات التشخيصية لقياس الشذوذات يف سلوك 

 . األكل لدى األطفال
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  اضطرابات النوم29-

 

Klaus Bader, Ernst K. Hermann & Ulrich- 
Michael Hermmeter 

-1   
-2   
-3   
-4   
-5   

5.1  
5.2  
5.3  
5.4  
5.5  
5.6  

-6   

 -1 
ًاالستلقاء يف الرسير وعدم التمكن لفرتة طويلة من النوم واالستيقاظ مرارا من 
ًالنوم والعودة بصعوبة للنوم ثانية واالستيقاظ يف وقت مبكر جدا من الصباح، أبكر 

ً بأن النوم مل يكن مرحيا، هذه عي أغلب األعراض التي يشكو من املعتاد، واإلحساس
وترتافق مع هذا شكاوى حول . منها األشخاص الذين لدهيم اضطرابات يف النوم

اإلحساس السيئ طوال النهار التي تعرب عن نفسها يف شكل اضطرابات إنجاز وتركيز 
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ل مكثف بنومهم ويقلق املعنيون باستمرار وبشك. وارتفاع يف التعب عرب النهار
فإذا مل تكن هذه الشكاوى ظاهرة عابرة بل . املضطرب وخيشون من التأثريات السلبية

 وهي الشكل األكثر األهم insomniaاستمرت ألسابيع فإننا نتحدث عن األرق 
ًويمكن لألرق أن يكون عرضا أو عاقبة . ًواألوسع انتشارا من اضطرابات النوم

 حد سواء أو يمكن أن يظهر كاضطراب قائم بذاته مبارشة ملرض جسدي أم نفيس عىل
 ). Primary Insomniaاألرق األسايس (مستقل 

ًإال أنه ليس النوم القليل وحده هو من يسبب املعاناة؛ فاألطوار الطويلة جدا من 
عىل narcolepsy))1(اخلدار(أو ظهور نوبات نوم هنارية ) Hypersomniaفرط النوم (النوم 

ً الكايف ليال هي اضطرابات شديدة الرضر أيضاالرغم من النوم هلذا يقع ضمن . ً
جمموعة اضطرابات النوم وإىل جانب األرق عدد كبري من املتالزمات األخرى التي 

، وهي  Parasomniaومنها النوم الشاذ . تربط بشكل مبارش أو بشكل غري مبارش بالنوم
أو أطوار ) Somnambulismالرسنمة (ظاهرة ضارة بالنوم كالكوابيس وامليش أثناء النوم 

كام تنطلق ترضرات شديدة يف النوم نتيجة الظواهر . (Pavor Nocturnus)اهللع اللييل 
، )restless legs-Syndromeمتالزمة السيقان القلقة (اجلسمية، كاألرجل غري املستقرة 

. ن أو حتى األمل املزم(Periodic Limb Movements)واحلركات الدورية لألطراف
 ثانية 30وبعض اضطرابات النوم من نحو االنقطاع اللييل للتنفس الذي قد يصل إىل 

(Sleep apnea)مبارش غري يلحظوهنا إال بشكل  يدركها املعنيون عىل اإلطالق أو ال  ال
كام يمكن للناس . من خالل النعاس النهاري وانخفاض اإلنجاز والرتكيز الشديدين

يقاع النوم واليقظة بنتيجة العمل يف ورديات عىل سبيل أن يعانوا من اضطرابات يف إ
 . املثال

وسوف نركز يف الفصل التايل عىل تلك االضطرابات من النوم التي يتكرر ظهورها 

                                                   
 .حالة مرضية تتميز بنوبات نوم هناري قصرية وعميقة  )1(
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وهي يف الغالب اضطرابات يف استمرارية النوم . وعالجها يف السياق العالجي النفيس
 يف النوم واالستمرار فيه ال ترجع ألسباب عضوية، أي أهنا اضطرابات يف الدخول

واالستيقاظ املبكر والنوم غري املريح وما يرتبط بذلك من ترضرات يف اإلحساس 
أما فيام يتعلق بتفاصيل أكثر حول االضطرابات األخرى من النوم . بالعافية عرب النهار

 .  (Duchna, 2006)نا شدو و(Wess,2005)فنحيل القارئ إىل املراجعات احلديثة لفيس 

 -2 
بشكل ) 2002(يف املسح املمثل الذي جيريه املكتب االحتادي لإلحصاء يف النمسا 

وهي تقع مع آالم الظهر . منتظم تعد اضطرابات النوم من أكثر الشكاوى العامة
النوم ، وهو  عابرة يف فحوايل ثلث السكان يؤكد ظهور اضطرابات. والصداع يف القمة
ويف الدراسات اجلائحية خيتلف انتشار . ت الدول الصناعية الغربيةما يتطابق مع بيانا

وهذا مؤرش عىل  . (Ohayon, 2002)األرق حسب طريقة الدراسة واملحكات املستخدمة 
. أن األسلوب الذي يتم فيه تشخيص شكوى ما عىل درجة حاسمة من األمهية

اهلدف الذي حيتل وبالتحديد يف جمال الشكاوى فيام يتعلق بالنوم املضطرب فإن 
األولوية بالنسبة للتشخيص هو التفريق بني الشكاوى يف صورة االضطراب العابر 
وبني عرض مرض آخر وبني االضطراب الذي حيمل قيمة مرضية باملعنى الدقيق 

 . مؤرشات عامة عىل تكرارا ظهور اضطرابات النوم) 1(ويقدم جدول . للكلمة
فعامل خطر اإلصابة . وم بالسن واجلنسويتعلق تكرار الظهور الضطرابات الن

وبشكل .  (Zahng & Wing, 2006)، 1,4باألرق يف جمرى احلياة أكثر عند النساء بمقدار 
أنظر (خاص لدى النساء يف النصف الثاين من احلياة يالحظ وجود ارتفاع واضح 

ومن ناحية أخرى يظهر لدى الرجال تكرار يبلغ أكرب من الضعف يف ). 1الشكل 
 .  (Krishnan & Collop, 2006)رابات انقطاع التنفس أثناء النوم اضط
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(1) 

 األرق 
 )شكاوى أرق(ًالسكان عموما  •
  DSM-IV.أم.أس.ديًالسكان عموما ال •
 DSM-III-R.أم.أس.ديالعيادات العامة ال •

 
15-35% 
<4% 
20% 

 فرط النوم 
 ًالسكان عموما •
 بات تنفس مرتبطة بالنوم اضطرا •
 النوم الشاذ  •

 
3-6% 

10%< 
 تقديرات غري موثوقة 

 

 
(1) 

Quera-Salva et al., 1991) 

 
.  (Sateia et al., 2000)واألرق غري املعالج جيري بشكل مزمن يف غالبية احلاالت 

تفع بالنتيجة خطر املعاناة من اضطراب نفيس وبشكل خاص االكتئابات وهبذا ير
ويسهم التعرف . (Breslau et al., 1996)األدوية  ووأمراض القلق والتعلق بالكحول
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 والعالج املناسب املبكرين يف الوقاية من األمراض اجلسدية والنفسية النامجة وانخفاض
 .خطر اإلصابة باحلوادث

-3 
عىل الرغم من أن النوم حيتل يف حياة اإلنسان أمهية مركزية، إال أن ذكر النوم يف 

إذ مل تتم اإلشارة إىل للنوم يف إطار مراجعة الكتب . ًاألدلة التشخيصية حديث جدا
فحتى ذلك الوقت . 1986املرجعية النسولوجية كصورة اضطراب مستقلة إال منذ عام 

ً سوى عرضا من أعراض اضطراب جسدي أو نفيس تعد كانت اضطرابات النوم ال
 من جديد DSM-IV.أم.أس.ديفقد تم إعادة ترتيب فصل اضطرابات النوم يف ال. آخر

-DSM-IV الرابع معدل النص.أم.أس.ديوتم تعديله بشكل طفيف ثانية يف ال

TR)www.DSM4tr.org( .لنوم إىل ثالثة جماالت حيث أنه مل وقد تم تقسيم اضطرابات ا
 يف هذا الفصل عىل نيته املتمثلة يف التمكن من جتميع DSM.أم.أس.ديحيافظ ال

] . أوصافها[فئات االضطرابات بناء عىل ظواهريتها ]) التجميع يف زمر[-التزمري(
فتقسيم االضطراب تم عىل أساس املنشأ ويميز بني اضطرابات النوم األساسية 

واضطرابات النوم الناجتة ] مرض[ضطرابات النوم عىل أساس عامل طبي اوتتضمن (
 ]. عن املواد

ويستخدم املتخصصون بالنوم كمرجع هلم للتشخيص التصنيفي التصنيف 
ً والذي يرمز له اختصارا International of Sleep Disordersالعاملي الضطرابات النوم 

ICSD (Schramm & Riemann,1951)طبعته الثانية املعدلة  والذي صدر يف ICSD-2 

(American Academy of Sleep Medicine,2005) وهيدف ،ICSD-2 إىل وصف وتصنيف 
ويف الوقت نفسه تم السعي إىل جعل . ًاضطرابات النوم واليقظة بشكل مسند علميا

ICSD-2أم.أس.دي مع الً منسجام.DSMدي.يس.ياآل و.ICD . غري أن التصنيف
 85 يتصف بأنه يتيح بتشخيصاته التي يبلغ عددها ICSD-2ت النوم العاملي الضطرابا

http://www.DSM4tr.org
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وكام نستخلص من .  الضطرابات النوم تفصييل جوهري إجراء ترتيبًاتشخيص
وإىل .  يميز بني ثامين فئات أساسية من اضطرابات النوم ICSD-2فإن ) 2(اجلدول 

مات إضافية  إعطاء معلوICSD-2جانب حمكات تشخيص االضطرابات منفردة تم يف 
كاألعراض املرتبطة واألنامط الفرعية واجلائحة والعوامل ما قبل املرض واملجرى 

 Polysomnographyواملضاعفات والباثولوجيا الفيزيولوجية واالختبار متعدد املؤرشات 
 . ومؤرشات موضوعية أخرى

(2) 

 األرق  1-
 لنوماضطرابات التنفس املرتبطة با  2-
  من دون ارتباط بالتنفسHypersomniaفرط النوم   3-
 اضطرابات إيقاع النوم الدورية  4-
 Parasomniaالنوم الشاذ   5-
 اضطرابات نوم مرتبطة باحلركة  6-
 اضطرابات نوم أخرى  7-
  ونقاط غري حملولةNorm Variantsأعراض منفردة، تنوعات معيارية   8-

 
ترتيب [يوجد حتى اآلن أي تنظيم موحد   الICD-10 العارش .دي.يس.يويف اآل

 الذي هو بعنوان شذوذات سلوكية مع F5فقد تم يف الفصل . الضطرابات النوم] فئوي
وينبغي .  الضطرابات النوم غري العضويةF51اضطرابات جسدية، خصصت الفقرة 

 يف افصل هذه االضطرابات عن اضطرابات النوم العضوية املوجودة يف جزء منه
 يف طبعته القادمة مع .دي.يس.يلتخطيط ملالئمة اآلويتم اآلن ا. G47الفصل 

 .  ومع التصنيف العاملي الضطرابات النوم.أم.أس.ديال
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 . ًعرضا لتقسيم اضطرابات النوم يف األدلة التشخيصية املطابقة) 3(ويقدم جدول 
فسية أن اضطرابات النوم واقعة يف املجال بني اآلليات الن) 3(ويستنتج من جدول 

ًوطبقا لذلك هتدف اإلرشادات التشخيصية أيضا إىل حتديد العامل النشوئي . واجلسمية ً
 . املهم يف كل مرة أو استبعاده

(3) 

 
.أم.أس.ديال

DSM-IV-TR 
 .دي.يس.ياآل

 ICD-10العارش 

 
  Dyssomniaعرس النوم 

  

 primary insomnia 307.42 F51.0ألسايس األرق ا •
 F51.1 307.4 فرط النوم األسايس •
 narcolepsy 347.00 G47.4اخلدار األسايس  •

 اضطرابات نوم مرتبطة بالتنفس
 اضطراب نوم مع اضطراب اإليقاع الدوري

 G47.3 
F51.2/G47.2 

 327.31 أطوار نوم متأخرة  •
 Jetlag 327.35إرهاق السفر  •
 327.36  ورديات العمل يف •
 327.30 غري حمدد  •

 

  النوم الشاذ
 F51.5 307.47 اضطرابات نوم مع كوابيس •
 اهللع اللييل اهللع اللييل •

Pavor Nocturnus/Sleep Terror  
307.46 F51.4 

 F51.03 307.46 اضطرابات نوم مع السري أثناء النوم  •
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.أم.أس.ديال

DSM-IV-TR 
 .دي.يس.ياآل

 ICD-10العارش 

  

 F51.0 327.02 اق اضطراب نفيس آخرأرق يف سي
 F51.1 327.15 فرط النوم يف سياق اضطراب نفيس آخر

  G47.X 
 Insomnia Typus  327.01من النمط األرقي  •
 327.14 من نمط فرط النوم •

 327.44 من نمط النوم الشاذ •
 327.8 نمط خمتلط  •

 

   
 مثل

نمط األرق، فرط النوم املستثار بالكحول،  •
 مع بداية أثناء التسمم

 
291.80 

 
F10.8 

 F14.8 292.89 اضطراب نوم مستثار بالكوكايني •
 F13.8 292.89 اضطراب نوم مستثار باملنومات  •

 

واضطرابات النوم األساسية هي تلك االضطرابات التي ال تكمن خلفها أية 
 ًوطبقا لذلك فال بد من أجل التشخيص. اضطرابات نفسية أخرى أو عوامل مرض طبي

. استبعاد أن اضطرابات النوم ال تظهر فقط يف جمرى اضطراب نفيس أو جسدي آخر
وتشرتك . وكذلك البد من استبعاد املواد ذات التأثري النفيس كسبب الضطراب النوم

ضغط ( وجود حمك األمهية اإلكلينيكية مجيع اضطرابات النوم بأهنا مجيعها تتطلب
 ). املعاناة، اضطراب أنشطة احلياة اليومية
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ًعرضا لإلرشادات التشخيصية الضطرابات النوم األساسية يف ) 4(ويقدم جدول 
وبالتأمل يف هذا اجلدول يتضح لنا مدى عدم االتفاق حتى اآلن . األدلة املستخدمة

 . فهي مازالت تفتقد إىل مبدأ ترتيب أعىل. ئجةحول الرتتيب التشخييص يف األنظمة الرا
(4) 

 ICD-10العارش . دي.يس.اآلي DSM-IV.أم.أس.الدي 
الشكوى األساسية هـي صـعوبات  األرق األسايس 

الدخول واالستمرار يف النـوم أو يف 
منــذ شــهر عــىل النــوم غــري املــريح 

 األقل 

الـــشكوى مـــن اضـــطرابات 
الدخول يف النوم واالستمرار فيه 
أو نوعيــة ســيئة مــن النــوم عــىل 

سـبوع، األاألقل ثالثة مـرات يف 
طوال شهر عىل األقل، وانـشغال 
كبـــري باضـــطرابات نـــوم مـــع 

ّ هماضطراب و  مبـالغ بـه حـول َ
 العواقب السلبية 

 فرط النوم 
Hypersomnia  

يطرة نعــاس مفــرط الــشكوى املــس
منذ أكثر مـن ] حاجة مفرطة للنوم[

، )ًأو أقـل، إذا كـان انتكاسـيا(شهر 
التي تتجىل إما من خالل أطوار نوم 
ًمطولة أو أطـوار نـوم تظهـر يوميـا 

 . ًتقريبا يف النهار

امليل املفرط للنوم أو نبات النوم 
أثناء اليوم، غري مفرسة من خالل 
نقص مدة النوم أو عبور مطول 

ًيقظة الكاملة، يوميا، أكثر من لل
شهر أو أطوار متكررة لفرتة 
قصرية مع عواقب اإلهناك 
الواضح أو ترضر النشاطات 

 . اليومية

نوم
رس ال

ع
 

 D
ys

so
m

ni
a

 

اخلدار 
narcolepsy 

تقاوم مـن النـوم املـريح،  نوبات ال
ًيظهر يوميا عرب فرتة ثالثة أشـهر أو 

 : يظهر واحدة من السامت التالية

ــز  ــري مرم ــوم "غ ــطراب ن كاض
 Not coded as "أســـايس

primary Sleep Disorder 
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 ICD-10العارش . دي.يس.اآلي DSM-IV.أم.أس.الدي 
األطوار  (cataplexyالكاتابليكسيا 

القصرية من الفقدان املفاجئ للتوتر 
ًالعضيل للجـانبني غالبـا باالرتبـاط 

 ) مع انفعال شديد

ــــــطرابات  اض
النــوم املرتبطــة 

 بالتنفس 

ــوم تظهــر نتيجــة  انقطاعــات يف الن
عـىل (ملرض تـنفس مـرتبط بـالنوم 

ثال متالزمة انقطاع التنفس سبيل امل
 obstructive orّاملركزي أو الـساد 

central Sleep apnea أو متالزمـة 
ــزي  ــسنخي املرك ــنفس ال ــرط الت ف
central alveolar Hyper 

ventilation Syndrome  (يقـودو 
 . إىل فرط النوم أو األرق

 "كاضطراب نوم أسـايس"ير مز 
Not coded as primary 

Sleep Disorder 

ــــــطرابات  اض
 إيقاع النوم 

نمط مستمر أو متكرر مـن انقطـاع 
النوم يقود إىل نعاس أو أرق مفرط، 
-ينتج عن تناقض بني برنامج النوم

اليقظة املـرتبط بـاملحيط للـشخص 
 .ونمط نومه ويقظته الدوري

كاضــطراب نـــوم "يــر مرمـــز 
 Not coded as "أســـايس

primary Sleep Disorder 

شاذ 
م ال
النو

Pa
ra

-s
om

ni
a

 

االستيقاظ املتكرر مـن طـور النـوم  الكوابيس 
الرئييس أو غفوة مع تـذكر تفـصييل 
ًألحالم ممتدة ومرعبة جدا، تتضمن 
ًهتديــدا للحيــاة أو األمــان أو قيمــة 

وبشكل عام تظهـر اليقظـة . الذات
 . يف النصف الثاين من طور النوم

االستيقاظ من النوم اللـييل بعـد 
 وقت قصري من النوم مـع تـذكر
تفصييل وحيوي ألحـالم خـوف 
ًشديد، غالبا مع هتديد للحياة أو 
. األمن أو مشاعر القيمة الذاتيـة

 االستيقاظ يتم هنا بشكل متعلق 
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 ICD-10العارش . دي.يس.اآلي DSM-IV.أم.أس.الدي 
ــد   والــشخص يكــون يف العــادة عن

االســتيقاظ مــن احللــم املرعــب 
ًمتوجها ويقظا برسعة ً. 

بالوقت ويف العادة أثناء النـصف 
وبعــد . الثــاين مــن النــوم اللــييل

ســتيقاظ مــن احللــم املخيــف اال
ًيصبح الشخص املعنـي متوجهـا 

 .ًويقظا برسعة
 الرعب اللييل

Pavor 

nocturnus  

أطوار متكـررة مـن الفـزع الـشديد 
املفاجئ من النـوم الـذي عـادة مـا 
ــور  ــن ط ــث األول م ــر يف الثل يظه
ــرصخة  ــدأ ب ــايس ويب ــوم األس الن

كـام يتـشكل خـوف شـديد . مرعبة
 وعالمــــات التــــيقظ اإلعــــايش

vegetative arousal كخفقــــان 
القلب ورسعة التنفس والتعـرق يف 
أثنــاء كــل طــور وعــدم وجــود أي 
ــرين  ــساعي اآلخ ــىل م اســتجابة ع

ويف . لتهدئة املعنـي يف أثنـاء الطـور
النهاية ال يتم تـذكر حلـم تفـصييل 

 . ويوجد فقدان ذاكرة للطور

األعراض السائدة هـي طـور أو 
أكثر من النوم الذي يبدأ برصخة 
ــديد  ــصف بخــوف ش ــع ويت هل
ــوتر  ــرط ت ــات جــسد وف وحرك
إعايش، كخفقان القلب ورسعـة 
ـــدقات  ـــع احل ـــنفس وتوس الت

وتــستمر هــذه . ونوبــات تعــرق
األطوار املتكررة يف العـادة حتـى 

ــر يف 10 ــا تظه ــا م ــائق وغالب ً دق
ــل ــوم اللي ــث األول لن وال . الثل

ــساعي  ــدخل مل ــسبيا م ــد ن ًيوج
ــك بــدون  اآلخــرين وتعقــب ذل

ــائق مــن اســتثناء يف  الغالــب دق
. الـــضياع واحلركـــات الغريبـــة
 وتذكر احلدث عـادة مـا يقتـرص
عىل تصور أو اثنـني متفككـني أو 

 . ال توجد ذكرى عىل اإلطالق

أطـوار متكـررة مـن النهـوض مــن  الرسنمة 
الرسير والتجول يف الليل، عـادة يف 

هو تـرك الـرسير العرض السائد 
ملـرة واحــدة أو ملــرات عــدة مــع 
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 ICD-10العارش . دي.يس.اآلي DSM-IV.أم.أس.الدي 
أثناء الثلث األول مـن طـور النـوم 

 ويف أثناء التجول يمتلك. األسايس
ًاملعني وجها جامدا بال تعبري، وقلـام  ً
يــستجيب عــىل مــساعي اآلخــرين 
ـــه إال  ـــتم إيقاظ ـــل وال ي للتواص

وعـادة مـا تكـون . بصعوبة شديدة
وخـالل . هناك فجوة ذاكرية للطور

دقائق من قليلة من االستيقاظ مـن 
يعود هناك وجـود  طور الرسنمة ال

ــــة أو  أي رضر للوظــــائف العقلي
 للسلوك 

التجـوال، عــادة يف أثنــاء الثلــث 
ويف أثنـاء . األول من نـوم الليـل

ًالتجول غالبا مـا يمتلـك املعنـي 
ــام  ــدا، وقل ــا ً ، جام ــا فارغ ًوجه ً ً
ًيستجيب سـلوكيا عـىل مـساعي 
اآلخرين للتأثري عـىل احلـدث أو 

ــه مــن . للتواصــل معهــم كــام أن
 وبعـد الصعب إيقاظ الـشخص

اليقظة، سواء كان من الرسنمة أم 
توجــد أيــة  يف الــصباح التــايل ال

ذكريات للطـور، ولكـن يمكـن 
مالحظة خالل دقائق قليلة بعـد 
االستيقاظ من الطور عدم وجود 
ــيس أو  ــشاط النف ــرضر للن أي ت
للسلوك، عىل الرغم من أنـه مـن 
املمكــن أن تظهــر بدايــة مرحلــة 

 . قصرية من التشتت والضياع

  

تبني النظرة يف اضطرابات النوم األساسية أن تشخيص اضطراب نوم يتطلب و  
 وعندئذ فقط يصبح من املمكن حتديد اضطراب. معرفة الطيف الكيل لالضطرابات ككل

للنوم بمعنى صورة مرضية مستقلة عن اضطراب نوم كعرض الضطراب آخر سواء 
ًكان اضطرابا نفسيا أم جسديا آخر ً اإلجراء يصبح من املمكن ومن خالل مثل هذا . ً

ًاألخذ بعني االعتبار أنه يف اضطرابات النوم األساسية البد دائام من اعتامد حمك 
 االستبعاد أال يكون قد قاد الضطراب النوم اضطراب نفيس أم جسدي آخر عىل حد
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ومن أجل عدم الوقوع يف خطأ تشخيص اضطراب نوم ما عىل أنه اضطراب نوم . سواء
عرفة باألسباب اجلسدية املمكنة التي يمكن أن تسبب اضطراب نوم  فإن امل"أسايس"

 وعليه يمكن الضطرابات النوم أن تظهر يف سياق مرض عصبي. ًأعرايض رضوري جدا
 هتدمي أو يف األمراض الدماغية الوعائية أو يف األمراض الغددية أو يف العدوى الفريوسية

 مراض الروماتيزمية عىل حد سواء والبكتريية أو يف األمراض الرئوية أو يف األ
فكثري من االضطرابات النفسية . واألمر نفسه ينطبق عىل االضطرابات النفسية

حتدد األرق أو فرط النوم كمشكلة مسيطرة يف بعض األحيان وينطبق هذا بشكل خاص 
اضطرابات القلق املعمم (عىل االضطرابات الوجدانية وبعض اضطرابات القلق 

ًكام أنه غالبا ما يالحظ . عىل سبيل املثال) عد الصدمة واضطرابات اهللعواضطرابات ما ب
. )Beanca et al.,1992 (األرق عند استفحال فصام ما واضطرابات ذهانية أخرى

ويظهر األرق كذلك بشكل عابر يف اضطرابات التكيف واالضطرابات جسدية الشكل 
البد من أن يكون الطيف واضطرابات الشخصية احلدودية من جديد نؤكد عىل أنه 

 . ًالنسولوجي كله معروفا إذا ما كان البد من تشخيص اضطراب النوم بشكل صحيح
ونشري هنا بوضوح إىل . ًوأخريا يمكن الضطرابات النوم أن تكون نامجة عن املواد

 مع العلم أن الصورة املرضية تتنوع حسبام إذا كانت نامجة عن التسمم احلاد -الكحولية 
، واألمر نفسه ينطبق عىل املواد األخرى  (Gillin,1990)من أم من خالل السحب أم املز

ذات التأثري النفيس كاألمفيتامني والكافيئني والكوكايني واألفيون واملسكنات واملنومات 
وبالتحديد فإن املواد املذكورة هذه عىل درجة .  (Watson et sl., 1992)ومضادات القلق 

ًنه غالبا ما يتم استخدامها ملعاجلة اضطراب النوم، إال أهنا تسهم كبرية من األمهية، أل
كام أن .  (Hermmeter, 1997)من جهتها عىل ما يعتقد باستمرارية اضطراب النوم 

املنوم عىل درجة من األمهية كذلك يف اضطرابات النوم -املركبات ذات التأثري املسكن
 . تفاقم هذه الصورة املرضيةاملرتبطة بالتنفس، كون هذه األدوية تزيد من 
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-4 
 بالنسبة لتخطيط وتنفيذ وإعادة ًبعد التشخيص املوسع القائم عىل التعديل مهام

وينبغي هنا حتديد تلك العوامل . اختبار اإلجراءات العملية يف اضطرابات النوم
لوك، التي تسهم بناء عىل املجاالت الفيزيولوجية واالستعرافية والقائمة عىل الس

استمراريته بشكل  واملستوى الراهن لبناء النموذج املتعلق يف نشوء اضطراب النوم
وسوف نقترص يف هذا الفصل عىل العوامل . خاص ومتثل بالنتيجة املنطلق يف العالج

 ,.Morin, 1993; Perlis et al (املستخلصة من نامذج االضطراب الراهنة حول األرق

1997; Blackhaus, 1997( . ًوهي نامذج مسندة علميا بشكل كاف وتعد عىل درجة كبرية
ويمكن احلصول عىل هذه املعلومات إما من خالل االستفسارات . من األمهية يف املامرسة

أو من ) السرية املرضية احلرة واالستقصاء واملقابالت واالستبيانات(الشفهية أو اخلطية 
نعرض يف الفقرة اخلامسة بعض األدوات والطرق وسوف . خالل الفحوصات الطبية

 . لقياس هذه العوامل
الذي يتجىل عىل )  Hyper arousalفرط التيقظ (يمثل للمستوى املرتفع من اإلثارة 

املستويات الفيزيولوجية واحلركية واالستعرافية، العائق الرئييس يف الدخول يف النوم 
كاالستعداد (ًثارة سواء املدركة ذاتيا منها هلذا فإن قياس نمط االست. واالستمرار فيه

عىل سبيل ] االجرتار[لفرط االستثارة، القدرة عىل االسرتخاء، امليل لالنشغال الفكري 
 كنبض القلب وضغط الدم(أم القابلة للتحديد املوضوعي من خالل مؤرشات ) املثال

والغضب والرصاعات كاملخاوف (ومثرياهتا ) نسبة احلركة إىل اهلدوء عىل سبيل املثالو
عىل سبيل ] اإلرهاقات[ط ونقص القدرات عىل حل املشكالت وعند متثل الضغو

 . ن تكون مفيدة يف بداية العالج ويف أثناءهيمكن ) املثال
الرتكيز الشديد لالنتباه : والبد من تذكر أن العوامل االستعرافية غري املالئمة هي

 من الدخول يف النوم واالستمرار فيه، ، والتوقعات)املضطرب(عىل كل مظاهر النوم 
ًواملبالغة يف عواقب نقص النوم والقناعات املعطوبة حول النمو عموما واإلدراكات 
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املختلة حول أوقات النوم واليقظة وقناعات الضبط املختلة فيام يتعلق باملشكالت 
 . اخلاصة، وبشكل خاص تلك املرتبطة باضطرابات النوم

أو نقص مراعاة قواعد النوم ] املختلة[لقناعات املعطوبة ًوغالبا ما ينجم عن ا
 .  سلوك غري مالئم يف النومSleep-hygienic Rulesالصحي 

وقات ألبقاء الًوغالبا ما نجد يف اضطرابات النوم أوقات نوم غري منتظمة، و
طويلة يف الرسير، وعادات خاطئة يف التغذية ونشاطات معيقة للنعاس يف ساعات 

ًويف هذا السياق البد من حتديد عوامل املحيط املؤثرة سلبا عىل النوم .  الرسيراملساء ويف
 . كمصادر الضجيج املزعجة والدرجة املرتفعة من احلرارة أو نوعية أماكن النوم

فإذا ما ارتبط اضطراب النوم مع واحد من االضطرابات النفسية أو عدد منها 
ًارتباطا وثيقا فإنه ينصح بإجراء فحص إ بشكل  ومن أمهها. ضايف للصفات املرضية النفسيةً

ويف .  استخدامهاًاالكتئابية وأعراض القلق والتعلق باملواد املؤثرة نفسيا أو سوء: خاص
وكام . هذا السياق قد يكون من املفيد استقصاء اخلربات احلياتية الصادمة عرب احلياة

 أن للخربات الغنية بالضغوط  يبدو(Bader % Schaefer, 2005)تظهر الدراسات احلديثة 
ًتأثري عىل النوم ليس مبارشا فحسب، وإنام طويل األمد أيضا] باإلرهاقات[ ً . 

 

 من - متزوجة ومديرة-تم حتويل السيدة منال البالغة الرابعة واألربعني من العمر 
فهي تشكو منذ عدة أشهر من فقدان . اخلارجي-طبيب األرسة للعالج السلوكي

طاقة وعدم اهلدوء املستمرين، تعزوها لعدم قدرهتا عىل الدخول يف النوم واالستمرار ال
وهي قلقة حول وضعها أال تكون قادرة عىل مواجهة مهامها يف املستشفى اخلاص . فيه

فقد . املقابالت املعرية لتشخيص أرق أسايس وقاد سرب تاريخ احلياة. الذي تعمل فيه
وتم سرب اضطراب النوم .  من دون نتيجةت هلالتي أجريكانت نتائج الفحوص الطبية ا

 . بصورة مستفيضة
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بدأت السيدة منال وبسبب تزايد املطالب املهنية قبل سنة بزيادة ساعات عملها 
 هناية األسبوع، وكانت يف ساعة العمل عىل الواجبات غري املنجزة 14لتبلغ حوايل 

 الوقت علمت بأن زوجها ينوي ويف هذا. تفضل العمل يف ساعات املساء املتأخرة
وأصبح التفكري باهلموم يعيقها . ًبا ما قاد إىل مواجهات شديدةلالطالق، األمر الذي غا

وبداية كانت اضطرابات الدخول يف النوم تتكرر بني . ًمرارا عن اإلحساس بالنعاس
دادت املرة واملرتني يف األسبوع ولكن عندما ازداد اخلوف من عدم التمكن من النوم از

ًاملشكلة، وازداد التوتر الداخيل يف النهار أيضا وقاد إىل أن منال مل تعد تستطع مساء 
وتشري النتائج يف مقياس لقياس السامت ]. االجرتار[التوقف عن االنشغال الفكري 
إىل انشغال فكري شديد الوضوح ) 5.2.1أنظر الفقرة (العامة للشخصية ملضطريب النوم 

شعر باخلوف حتى يف أثناء النهار من النوم مساء، وتفكر برعب بأهنا فقد كانت ت: بالنوم
لن تكون قادرة يف اليوم التايل عىل أن تكون مرتاحة يف العمل وتنتبه بدقة للمدة التي 

 ومن املعلومات التي تم احلصول عليها يمكن استخالص فرضيات. تقضيها حتى تنعس
فالرتكيز : ارية اضطرابات النوم لدهياتسهم يف الوقت الراهن يف احلفاظ عىل استمر

الفكري الشديد عىل اضطراب النوم والعواقب املتوقعة واملطالب العالية يف العمل 
وهذا املستوى . واحلياة الشخصية تقود إىل توتر مرتفع يف النهار ويف مرحلة اإلغفاء
 .  يف الليلالعايل من اإلثارة يعيق اإلغفاء الرسيع والعودة لإلغفاء عند قطع النوم

-5 
سنعرض فيام ييل أدناه الطرق التشخيصية التي يمكن استخدامها يف توضيح 
اضطرابات النوم وسوف نتعرض يف الفقرات الالحقة إىل احلسنات والعيوب وحمكات 

 .  Indications Criteriaالدالئل 
 تاريخ املرض •

 تاريخ املرض والسرب احلر  -
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 املقابالت املبنية   -

 األدوات النفسية التشخيصية  •
 االستبيانات   -
 دفرت يوميات النوم   -
 أدوات فحص األداء  -

 )1()األكتوجرافيا(تسجيل النشاط  •
 ) البوليسمونوغرافيا(االختبار متعدد املؤرشات   -
 حتليل املستوى  -
 التحليل الطيفي   -

 الفحوصات اجلسدية  •

5.1 

  5.1.1 

يف املقابالت اإلكلينيكية احلرة هناك خطر التقليل من أمهية األعراض املهمة 
 بأال يتم سرب تاريخ املرض دون مساعدة (Schramm,1992)هلذا تنصح رشام  وجتاهلها

 ومن البدهيي أن. ًاملقابالت املبنية إال من قبل املتخصصني املتمتعني باخلربة اجليدة جدا
يعتمد سرب تاريخ املرض يف النهاية يف جلسة حرة عىل املعارف من املحكات 

أما املواضيع التي ينبغي أن تؤخذ . التشخيصية لألشكال املختلفة الضطرابات النوم
 : بعني االعتبار يف أثناء السرب وتاريخ املرض فهي التالية

 عادات النوم •

                                                   
)1(  Actographia )activity recording ( تسجيل سلوك كائن حي بوساطة مالحظات خمتلفة، ويمكن

 لوكات وتعاقبها الزمنيبوساطتها قياس مدة الس
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 النشاطات املسائية وعادات األكل •
 اب للنومالتحضري للذه •
 زمن الذهاب للنوم، الطقوس •
 املخاوف املعرب عنها يف مقتىض احلال •
 ) الغفوة(مدة النعاس  •
 السلوك واإلحساس يف أثناء ذلك  •
 تكرار وأسباب ومدة الصحو •
 صعوبات عند العودة للغفوة  •
 ) األعراض، املدة، التكرار(الوصف الدقيق لألحداث الدورية  •
 )الخ...، الشخري، سلس البول]التوتر [عدم اهلدوء(السلوك أثناء النوم  •
 مدة النوم الكيل •
 مدة أطوار النوم غري املضطرب •
 وقت االستيقاظ، والصحو العفوي •
 تذكر األحالم أو الكوابيس •
 القابلية لإليقاظ •
 اإلحساس بعد اليقظة •
 التعب النهاري والنعاس أثناء النهار •
 نمط اهلدوء والنشاط يف النهار  •
  اإلنجازالدافع، الرتكيز، قدرة •
 املزاج واحلالة النفسية  •
 ظروف احلياة واألحداث •
 . استجابات األشخاص املرجعيني •
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5.1.2 

 تاريخ املرض من خالل قائمة لألعراض توجه إجراء الشكل املبني منيمكن 
 منع وهيدف اإلجراء املبني يف تاريخ احلالة إىل. بنيةاملقابلة دليل للماجللسة أو من خالل 

وقد تم تطوير قوائم . التعامي عن املظاهر املهمة من خالل الرأي املسبق للمقابل
األعراض اخلاصة باضطرابات النوم للمرة األوىل يف املحيط األنجلو أمريكي من 

ريامن  و، كام قام باكهاوس(Thorpy,1988) وثوريب Hauri (1982))خالل هاوري 
(Backhauus & Riemann, 1999) قائمة أعراض لألرق يف املحيط الناطق  بوضع

 . باألملانية يف دليل العالج الذي طوراه
 ,Schramm, Hohagen (هوهاغن وغراسهوف وبريغر و كل من رشامتوطور

Grasshof & Berger, 1991( للمحيط الناطق باألملانية املقابلة املبنية الضطرابات النوم 
م هذه املقابلة للفحص النفيس ويمكن استخدا.  DSM-III-R.أم.أس.ديوفق ال

ًاملريض للنوم لدى املرىض والسكان عموما، وهي تتيح تصنيف اضطرابات النوم 
وهبذا فقد تم حتقيق هدف أسايس هلذه املقابلة . .أم.أس.ديضمن الفئات التصنيفية لل

فقد . ًالتوجيهية، يمكن أيضا للمستخدم غري املتخصص أن يأخذه بعني االعتبار
 وجمموعتها إىل أن هذا اإلجراء يوفر الوقت بشكل كبري مقارنة بالسرب أشارت رشام

دقيقة يمكن من خالهلا عمل توضيح ) 30-20(احلر، وتتحدث الباحثة عن حوايل 
واخلصائص السيكومرتية لالضطرابات . شامل للعوامل املهمة يف سياق اضطرابات النوم

 . النوم املشخصة هبذا الشكل مقبولة
 يف طبعتها الثالثة DIPD املقابلة التشخيصية لالضطرابات النفسية وقد تم توسيع

وتشمل إىل .  النوم  الضطرابات بفصل خاص(Schneider & Margraf,2006)املوسعة 
جانب تاريخ االضطراب التفصييل املتعلق بالنوم كل األسئلة املحكية للتعرف عىل 

 .األرق وفرط النوم األساسيني وترتيبهام التصنيفي
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5.2 

 5.2.1 
اإلطار الزمني الذي من خالل يتم التفريق بني االستبيانات من بني أمور أخرى 

ومن إحدى التقسيامت املفيدة هنا هو قياس الليلة األخرية مقابل القياس . تشمله
 . السرتجاعي لفرتة زمنية ماضية يشمل عدة ليال أو أكثرا

بند ) 21( من (Goertelmayer, 1981) لغورتلامير Sleep Scaleقياس النوم ويتألف م
 وتدريج Sleep latencyوكمون النوم ) الصحو(يشمل عىل مدة النوم وانقطاع النوم 

وال يتيح استبيان النوم قياس . لنوعية النوم ودرجة الراحة يف النوم واالستعداد للنوم
. ًر املتعلقة بالنوم كذلك كاحلالة النفسية أيضاالنوم باملعنى الضيق فحسب بل املظاه

 (B)النسخة  و لقياس الليلة السابقة مبارشة(A)ويتوفر املقياس يف نسختني؛ النسخة 
تقيس الفرتة الزمنية السابقة الواقعة بني أسبوعني حتى األربعة باإلضافة إىل تكرار 

وفر له معايري لعينات واملقياس مقبول من الناحية السيكومرتية وتت. أعراض حمددة
 تم احلصول دوق). 0.91-0.86(خمتلفة وقيم االتساق الداخيل للمقاييس الفرعية مقبولة 

تكرار [عىل درجات نوعية النوم بالتحليل العاميل وتم تأكيدها يف دراسات إعادة 
Replication  .[ 

-Pittsburghويف املحيط الناطق باإلنجليزية ظهر مؤرش بتسبورغ لنوعية النوم 

Sleep-Quality-Index لبويس وآخرين (Bussy et al., 2989) النسخة األملانية لريامن 
وهتدف هذه االستبيانات لتقييم النوم بشكل اسرتجاعي إلعطاء ). 1996(وبيكهاوس 

إال أن الدراسات االرتباطية التي تربط . صورة لتطور ومقدار ونوع اضطراب النوم
ًقيم والنوم املقاس موضوعيا تشري إىل عدم دقة القياس بشكل اسرتجاعي بني النوم امل َّ

ًملظاهر زمن النوم وكذلك كمونية النوم من خالل االستبيانات التي تقيس اسرتجاعيا 
(Schultz & Paterlok,1997)  
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 وبالنسبة للقياس العام لنعاس النهار وتعب النهار يتوفر يف الرتمجات األملانية
 ,.SSS() Hoddes et alاختصار  (Stanford Sleepiness Scaleمقياس ستانفورد للنوم 

1973; German: Hoddes et al., 1996( ومقياس أيبورث للنوم Epworth Sleepiness 

Scale)  اختصارESS ((Johns, 1991; German: Bloch et al., 1999) . وكالمها ليسا
 (SSS) يف الوضع الراهن ًللتشخيص وإنام يكمامن مقدار النعاس النهاري املدرك ذاتيا

وتعد االرتباطات مع أدوات القياس املوضوعي لليقظة .  (ESS)يف مواقف حمددة و
Vigilance ومع مقياس كمونية النوم املتعدد Multiple Sleep Latency Test)  اختصار

MLST ((Dement et al., 1986) مقبولة ] السيكومرتية[ واملحكات النظرية لالختبار
(Johns, 1992)  

ًويعد مقياس سامت الشخصية العامة ملضطريب النوم مقياسا مكمال للتشخيص  ً
وتتألف هذه .  (Hoffmann, Rasch, Schneider & Heyden, 1996)القائم عىل التعديل 

 59واملكون من ) 1(األداة من استبيانني مستقلني، مها مقياس سامت الشخصية العامة 
اإلحساس باحلياة ووعي الذات والتوتر (شخصية بند املصنفة ضمن ستة أبعاد لل

ومقياس إضايف للتقدير ) النفيس واجلسدي والسلوك العدواين ومراقبة اجلسد] اهلياج[
 بند ويقيس 23فيتألف من ) 2(أما مقياس سامت الشخصية العامة . الذايت لنوعية النوم

وقد برهن ). ماالنشغال الفكري بالنو ("Focusingالرتكيز " و"االنشغال"أبعاد 
ًاملقياسان صالحيتهام يف املامرسة العملية وخصوصا مقياس سامت الشخصية العامة 

ًذلك أنه يفرق بدقة بني النائمني جيدا واألرقني من ناحية ومن ناحية أخرى مالئم ) 2(
 ]يعطي صورة جيدة عن التقدم العالجي[بشكل جيدة كي يعكس التصور العالجي 

5.2.2 

] متغريات النوم[تتيح دفاتر يوميات النوم التسجيل اليومي ملؤرشات النوم 
ومن ثم فإن دفاتر يوميات النوم متكن من . األساسية بالصورة التي يتم إدراكها فيه

التسجيل اليومي للمعلومات املهمة حول النوم، كوقت الذهاب للنوم أو االستيقاظ 
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 فللمالحظة: ولتسجيل النوم تأثريات متعددة. الخ...ييل، الصحو الل]النعاس[ومدة الغفوة 
بحد ذاهتا تأثريات إرجاعية إجيابية يف بعض األحيان عىل إدراك النوم، إال أن هذا التأثري 

 كام أن املالحظة.  (Schramm, 1992)ًليس دائام يف العادة، فهو ال يؤثر إال يف األسبوع األول
ُوهذا حيدث يف العادة رؤية تفريقية بحيث . لذايتًالذاتية هي دائام نوع من الضبط ا ِ ُ

تصبح االرتباطات بالنسبة للمريض، بني العوامل النفسية املؤثرة عىل النوم وبني النوم 
ويمكن احلصول عىل دفرت يوميات جمرب . عىل سبيل املثال، واضحة بشكل أفضل

  . www.dgsm.deنوم وموثوق للنوم عرب صفحة اجلمعية األملانية ألبحاث النوم وطب ال
وقد تم احلصول عىل قيم مقبولة للصدق ليوميات النوم يف اضطرابات النوم، 

 Sleep-EEGsقريبة من ثبات التخطيط الدماغي بالكهرباء للنوم
(Bootzin & Engle-Friedman, 1981)  . كام أن صدق دفاتر يوميات النوم مقبولة

 أن الوقت الكيل للنوم بني دفرت اليوميات (Lacks,1991)قد استنتج الكس ف. ًأيضا
متطابق إىل درجة كبرية وكذلك كمون ) البوليسومنغرام(واالختبار متعدد املؤرشات 

واليشء الوحيد الذي متت املبالغة يف تقديره يف دفاتر يوميات النوم هو مدة . النوم
دة النوم ككل  عىل ارتباطات بني م(Lacks,1991)حيث حصل الكس . أطوار الصحو

 0.88 و0.83، حتى أهنا كانت بالنسبة لوقت الصحو بعد بداية النوم بني 0.64و0.42بني 
ً هناك فروق بني النائمني جيدا وغري النائمني جيداتكانو حتى أنه ظهر هنا أن . ً

ويفرس . ًختبار أعىل من النائمني جيدااالإعادة ًا النائمني بشكل يسء يظهرون ثبات
 بأن النائمني بشكل (Bootzin & Enngle-Friedman,1981)فريدمان -بوتسني وإنجل

 الذين ينامون نيسء لدهيم خربات مديدة لسنوات طويلة يف مالحظة نومهم يف حني أ
 . بشكل جيد ال هيتمون يف العادة بمالحظة نومهم

5.2.3 

م اختبارات فحص األداء من أن مضطريب النوم انبثق التأسيس النظري الستخدا

http://www.dgsm.de
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عادة ما يشكون من ترضر يف قدرة األداء النهاري، بل أن هذا يشكل يف بعض 
ًاضطرابات النوم رشطا رضوريا يف إطار العملية التشخيصية  ًوغالبا ). 3قارن جدول (ً

خفاض يف  وانvigilanceما تدور الشكاوى حول القدرة عىل الرتكيز وأرضار يف التنبه 
ومن أجل جعل مثل هذه الترضرات . واهلفوات ًأداء الذاكرة وتناقص يف األداء عموما

فقد توصل كل من فولدا .  تم إجراء عدد كبري من الدراساتobjectivityموضوعية 
 يف مراجعتهام إىل أن نوع وشدة اضطراب النوم يقود (Fulda & Schultz, 1991)وشولتز 

 ويف حني أن اضطرابات النوم النامجة عن التنفس. اجع األداءإىل درجات خمتلفة من تر
ً تسبب قصورا ثابتا للقياس بوضوح، فإن تراجع اإلنجاز القابل narcolepsyاخلدارو ً

ونجد نتائج متسقة إىل حد ما بالنسبة ملجال . ًللقياس يف األرق أألسايس أقل وضوحا
ن النتائج فيام يتعلق باألرق غري مساحة الرتكيز والقدرة عىل االستجابة، غري ذلك فإ

وعند تقييم نتائج األداء البد . ًموحدة أو يوجد فيها نقص يف الدراسات املضبوطة جيدا
من مراعاة الظروف املوقفية كالوقت من النهار أو ظروف النوم املحيطة بالليلة 

يض ًالسابقة، كام أن العوامل الدافعية مهمة أيضا، ذلك أنه يمكن موازنة أو تعو
القصور املرتبط بالنوم بشكل عابر من خالل بذل املزيد من اجلهد للمفحوص يف 

 Mendilson et(فقد فحص مينلسون وجمموعته  . (Wilkinson, 1962)موقف االختبار

al., 1984( مضطريب النوم استنادا إىل قدرهتم عىل األداء ومل جيدا عجزا يمكن حتديده ً ً
 إىل أنه ليس (Schramm,1992)وأشارت رشام . ياريةًموضوعيا باملقارنة مع قيم مع

ًبالرضورة أن يتم جعل القصور الذي يشعر به اإلنسان ذاتيا موضوعيا من خالل  ً
 مل تظهر (Hermann-Maurer, 1989)ماورر  -ففي دراسة هلريمان. أدوات القياس النفيس

ا مظاهر وحده. سوى فروق طفيفة بني مؤرشات األداء ومؤرشات النوم املختلفة
االرتباط بني االنتباه ومدة نوم حركات (االنتباه ارتبطت مع مظاهر حمددة من النوم 

وبالتحديد فإن غياب االرتباط املتعدد جيعل من رضورة ). 0.40=ر: العني الرسيعة
القياس املوضوعي للقدرة عىل األداء لدى مرىض باضطرابات نوم يف إطار الفحص 

تظهر الكثري من الوفرة   ما يبدو يتعلق األمر هنا بمتغرية الفعىل. ًالتشخييص مفيدة أيضا
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redundancyوقد .  ، أي ال يمكن استخالصها بالرضورة من شكاوى النوم أو أرضاره
 النوم والقدرة نوظهر هنا أ. ًقمنا أيضا بدراسة هذا املوضوع يف دراسة إمبرييقية

 Variablesثل مركب املتغريات ، مت]اإلحساس[احلالة النفسية  والنهارية عىل األداء

Complex  فالتقويم املوثوق للنوم . تبدي بشكل عام إال القليل من االرتباط التي ال
والقدرة النهارية عىل األداء غري ممكنة إال من خالل فحص املتغريات املعنية لكال 

 .  (Hermann-Maurer et al., 1994)املجالني 
5.3 

قياس النشاط احلركي أثناء ) Actographia) activity recordingرافيا تتيح األكتوغ
ويفيد النشاط احلركي يف تشخيص اضطرابات احلركات الليلية، يف إطار . الليل

أو جمموعات أخرى من العضالت ] Myoclonicالنفضة العضلية [االرتعاش العضيل 
واألكتوميرتيا هي . ن الرسيركام يتيح األكتوميرت إجراء تقييم لزم. عىل سبيل املثال

. عبارة عن قياس بسيط للحركة، التي عادة ما تكون نشاطات حركية يف معصم اليد
ومن حسنات هذا القياس احلصول عىل معلومات موضوعية عرب أسابيع عدة 

(Borbély et al.,1981)  . 
نفاها  قد توصال إىل نتيجة (Pollmaechter & Lauer, 1992)إال أن بوميشرت والور 

اليقظة وإنام -لسلوك النوم] الدقيق[أن األكتوغرافيا غري مناسبة للقياس التفريقي 
 . اهلدوء-للقياس الطويل لنمط النشاط

باملقابل فإن املعلومات املكتسبة هبذه الطريقة تتيح من وجهة نظرنا تقييم عادات 
الت صادقة ملدة وتظهر بعض البيانات أن األكتوميرت يقدم دال. النوم للمريض املعني

النوم الكيل وكمون النوم واالنقطاعات املمكنة، يف حال مل تدخل مواد ذات تأثري نفيس 
ولكن بمجرد أن يتم إعطاء املنومات أو مواد أخرى ذات تأثري نفيس فإن . يف املوضوع

ًا غالبً الدهشة كثريا ذلك أن املنومات يثري وهذا ال. األكتوغرافيا تفقد قدرهتا عىل التنبؤ
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ما تشتق من جمموعة البنزوديازيبانات، أي يعتقد أهنا التقود للتهدءة النفسية فحسب 
 . ًوإنام للتهدئة عىل املستوى اجلسدي أيضا، أي أهنا مرخية عىل الوجهني

5.4 

 5.4.1 
يويولوجية كهربائية خمتلفة من قبل تم تعيري حتليل النوم من خالل مؤرشات ف

ويمثل التخطيط الكهريب . (Rechtsschffen und Kales, 1968)ريشتسشفن وكالس 
 منذ زمن بعيد املركبات األساسية للقياس EMG والعضيل EOG والعني EEGالدماغي 

ويتم اليوم احلصول عىل معلومات إضافية من حول إشباع .  Standardاملعايراملتعدد 
ويتم يف بعض . كسجني وحول نشاطات التنفس والنشاطات القلبية الوعائيةاألو

ويساعد قياس حجم القضيب . األحيان استخدام قناة أخرى لقياس حجم القضيب
عىل تقييم تشخييص تفريقي ملشكالت العجز اجلنيس النفيس املنشأ مقابل العضوي 

 . املنشأ
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وهو يقدم دالئل نوعية ). هيبنوغرام( للنوم ًا رسميًاختطيط) 2(ويقدم الشكل 
 يمكنكام . مراحل النوم املنفردة) ثبات وكثافة(لنوعية النوم، أي مدة ومتوضع وطبيعة 

 أطوار النوم successionمن خالل ذلك استخالص معلومات من ذلك عن تتابع 
 ). Williams, Karacan & Hursch, 1974وفق (املنفردة 

 

 
(2)  

 
مثل يو. جمرى ليلة لرسم مكون من ثامن ساعات) اهلبنوغرام(ويظهر خمطط النوم 

 والعضيل EOG ورسم العني EEGاخلط الثخني يف الرسم نتيجة تقييم للرسم الدماغي 
EMG . قصرية من وظهر أن نوم اإلنسان الشاب السليم يكون عىل نحو أنه بعد فرتة

االستلقاء يف الرسير يبدأ النوم وذلك من خالل أن الفرد املعني هيبط من املرحلة األوىل 
وبعد . ًبرسعة إىل املرحلة الثانية وأخريا للثالثة، والرابعة، التي متثل مرحلة النوم العميق

وهي تشري . REMحوايل الساعة والنصف يالحظ ظهور مرحلة حركات العني الرسعة 
-3ويعقب ذلك يف الليلة الواحدة بني . قت نفسه إىل هناية الطور األول من النوميف الو

ويظهر النوم بالنتيجة صورة إيقاعية، حيصل فيها يف البداية نوم عميق بشكل .  أطوار4
ويظهر . متزايد ويف ساعات الصباح األوىل زيادة يف أطوار حركات العني الرسيعة
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أكثر ) موجات دماغية (Deltaالليل نوم من نوع دلتا خمطط النوم لشاب سليم يف بداية 
ويف النصف الثاين من الليل يتكرر ظهور نوم . ًوتغيب تقريبا يف ساعات الصباح األوىل

 . حركات العني الرسيعة
وباملقابل فإن النوم خيضع لتغريات كثرية، ليس يف احلالة املرضية فحسب، وإنام 

وهنا . خمطط النوم لشخص كبري يف السن) 3(ويعرض الشكل . مع التقدم يف العمر
خيضع النوم النقطاعات عديدة، تالحظ حتى يف النصف األول من الليل، ويبدو نوم 

 أقل، وعدا عن قرص مرحلة حركات العني الرسيعة فإنه تالحظ انقطاعات Deltaدلتا 
 . ًعديدة يف النوم أيضا

 

 
(4) 
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والسمة السائدة هنا هي . خمطط نوم ملريض باكتئاب أسايس) 4(الشكل ويظهر 
ًاالنقطاعات املتكررة أيضا والتي يالحظ أهنا تبدأ هنا يف بداية الليل، ويالحظ كذلك 
ًبدء املرحلة األوىل من حركات العني الرسيعة يف وقت مبكر جدا، الذي ينظر إليه 

وامللفت للنظر يف .  لوجود اكتئاب أسايسبعض الباحثني عىل أنه مؤرش لالجتاه املريض
 لليل امللحوظ يف حالة اإلنسان الشاب السليم "الصايف"املخطط املوجود أن التنظيم 

 ًيبدو مدمرا إىل مدى بعيد بحيث أن هندسة النوم، أي التعاقب اإليقاعي لألطوار ال
 . "صاف"يظهر أي تسلسل 

وهبذا فإنه يتم . ًدا للوقت واملالواالختبارات متعددة املؤرشات طريقة مكلفة ج
. طرح السؤال عن مالئمة الطرق التشخيصية حتى يف جمال تشخيص اضطرابات النوم

إال أنه مع الضغط الناجم عن مسألة التكاليف فقد وضع مركز مجعية اضطرابات النوم 
بمحكات منطقية ينبغي أن يتبعها استخدام االختبار ] تعليامت[توجيهات ) 1979(

 . د املؤرشاتمتعد
العصبية (وهذه النصائح هي تعبري عن حمكات علمية وتأثريات ختصصية سياسية 

ووجهات نظر املمولني، أي صناديق الضامن ) مقابل الطب النفيس عىل سبيل املثال
ًوعن ذلك ينجم أيضا أن شجرة القرارات هذه يف البلدان املختلفة تبدي . الصحي

وعىل الرغم من أن مستوى العلم ال يقف عند . خمتلفة ًاًفروعا خمتلفة بل حتى أغضان
احلدود املحلية فإن املنظامت الرسمية املعنية خمتلفة األمهية، وبشكل خاص ألن متحميل 

ًالتكاليف يامرسون تأثريا، مرة كبريا ومرة قليال، عىل الدراسات املفيدة علميا ً ًً . 
ًعرضا ختطيطيا يف عملية الدالئل) 5(ويظهر الشكل  ً Indication process فيام يتعلق 

 . باستخدام االختبار متعدد املؤرشات
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 إال اويظهر أن الدالئل عىل فاعلية االختبار متعدد املؤرشات ال يمكن استخدامه
يتم التمكن يف السرب من احلصول عىل  وهذه الظروف عندما ال. ضمن ظروف معينة

ما تشري الدالئل إىل أشكال معينة من اضطرابات توضيح حول التشخيص أو عند
أي عندما يتعلق األمر باضطرابات نوم متعلقة بالتنفس واضطرابات إيقاع . النوم

 )restless legs-Syndromeمتالزمة السيقان القلقة (الرجل غري املستقرة "دوري ومتالزمة 
وحتى يف هذه . ةاضطراب نوم متعلق بمرحلة حركات العني الرسيع ووالنفض العضيل

األخرى أما يف احلاالت . كون متوفرةتاحلال فإن دالئل االختبار متعدد املؤرشات 
 .Explorationالباقية فإنه يتم التقييم والتخطيط للعالج يف النهاية بناء عىل السرب 

5.5 

 بإذا ما ظهر من تاريخ املرض والسرب مؤرشات عىل وجود أسباب جسدية الضطرا
هتدمية جسدية، عضلية عصبية، وعائية قلبية، رئوية، غددية، روماتزمية عىل (النوم 

وهي بالدرجة األوىل فحوصات . ًافيكون الفحص اجلسدي رضوري) سبيل املثال
ويف األقسام املتخصصة بطب النوم . عصبية وباطنية يقوم بإجرائها شخص متخصص
 . األصلفإنه يتم إجراء هذه الفحوصات بشكل روتيني ب

5.6 
  عىل دفاتر يوميات ومقياس إيبورث للنعاس ومقياسwww.dgsm.deحيتوي املوقع 

مؤرش بيتسبورغ لنوعية النوم باإلضافة إىل معلومات واسعة من البحث واملامرسة يف 
 . طب النوم

وتتضمن .  معارف ختصصية حول النومwww.schlafgestoert.deويتضمن موقع 
 الصفحة املصممة بشكل جيد إىل جانب دفرت يوميات النوم مقياس ايبورث للنعاس

 . ومقياس مؤرش بيتسبورغ لنوعية النوم مع دليل التقييم

http://www.dgsm.de
http://www.schlafgestoert.de
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 -6 
تلفة، وهنا ال يلتقي علم تقع اضطرابات النوم يف التقاطع بني جماالت علمية خم

 كام هو احلال يف اضطرابات نفسية أخرى - "فقط"النفس والطب النفيس مع بعضهام 
كثرية، وإنام كذلك يعد الطب التقليدي كالعصبية والصدرية عىل درجة من األمهية يف 

وقد تكون نقطة التقاطع هذه هي املميزة لتطور . تشخيص صور مرضية معينة
 . ابات النومالدراسات يف اضطر

باملقابل يظل من املهم بالنسبة للمامرسني أن يمتلكوا معارف نسولوجية جيدة كي 
يكونوا قادرين عىل احلصول عىل املعلومات املهمة عن طريق السرب من أجل التشخيص 

 . والعالج؛ والتحويل إىل متخصص؛ والتحويل إىل خمترب للنوم
  فإن احلصص األساسية لن تتغري بشكلومع كل التطور يف تقنيات األجهزة الطبية

وسوف تشكل اضطرابات النوم األساسية واضطرابات النوم يف سياق . جوهري
اضطرابات نفسية أخرى اجلزء األكرب يف املستقبل من كل مرىض اضطرابات النوم، 

 ويعد امتالك املعرفة التشخيصية الالزمة يف هذه املجاالت. يعقبهم مرىض انقطاع النفس
ضطرابات بالنسبة للمامرسني أمر رضوري من أجل التعرف عىل مواضع الشك من اال

باملقابل فإن النقاش بني املتخصصني حول مزيد من . منذ البداية عند سرب تاريخ املرض
 . التفريق للخدار يف جمموعات خمتلفة من الفحص مهم بالنسبة للمامرسني

ًويشكل مرىض اضطرابات النوم جزءا كبريا من مرا ًوغالبا . جعي العيادات العامةً
وتوضح نتائج أبحاث . ًما يعاين مرىض باضطرابات نفسية من اضطرابات النوم أيضا

أحدث حول العواقب وما يرتبط بذلك من تكاليف أمهية التعرف املبكر عىل 
كام سيكون امتالك معرفة تشخيصية وتدخلية رضورة يف . اضطرابات النوم وعالجها

ضامن تعرف مبكر قدر اإلمكان عىل صور االضطراب وإجراء املستقبل من أجل 
 . ًمعاجلة صحيحة مهنيا للمعنيني
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 االضطرابات الجنسية الوظيفية  30-
-Hertha Richter-Appelth  

-1   
-2   

2.1  
2.2  

-3   
3.1  

-4   
4.1  
4.2  

-5  
 

-6   

-1 
وال جيوز وصف . ًيمكن للمشكالت يف جمال اجلنسية أن تأخذ أشكاال متعددة

اخلربة أو األرضار فيهام عىل أهنا مضطربة إال إذا كان الشخص املعني نفسه أو السلوك و
ويمكن الضطراب . اآلخرون الذين عىل اتصال مبارش مع الشخص املعني يعانون منها

القدرة الوظيفية اجلنسية أن يكون استجابة مالئمة عىل ظروف حياتية؛ وعىل 
. أم ال ]indicateًداال [ًعالج رضوريا ى أن يوضح فيام إذا كان الَرُْجملالتشخيص ا

 بالتفريق بني املشكالت اجلنسية) 2003(لوفتوس ولونغ  ووينادي كل من بانكروفت
يقود التفريق بني اضطرابات الوظائف  و.واالضطرابات اجلنسية ذات القيمة املرضية

طب ، باعتبارها ترضرات ذات منشأ نفيس والع Sexual Function Disordersاجلنسية 
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، كنتيجة لعدد كبري من التقييدات اجلسدية أو  Sexual Dysfunctionاجلنيس الوظيفي
إىل نوع من التشتت ) أنظر أدناه(اخلارجية املرتبطة باملواد يف املحيط الناطق باألملانية 

 يف املحيط "Sexual Dysfunctionللعطب اجلنيس الوظيفي "بسبب التسمية العامة 
 ). Sigusch,2001bقارن (الناطق باإلنجليزية 

 

يف االتصال األول ذكر الزوج أنه قد اعتنى ألكثر من نصف سنة بزوجته التي 
لقد عاشا عرب سنوات زواجهام . كانت مريضة برسطان الثدي، ورافقها أثناء احتضارها
ولكن وبعد أن ظهر املرض عىل . يف سعادة وكانت حياهتام اجلنسية خالية من املشكالت

زوجته تراجعت قدرته عىل الشهوة اجلنسية إىل حد ما وهو أمر مل يلفت نظر زوجته يف 
 . البداية كوهنا كانت قد انسحبت بشدة باألصل

ًوبعد نصف سنة من موت زوجته تعرف عىل رشيكة جديدة، وتقاربا جنسيا 
ًبحذر شديد، ذلك أهنا كانت قد عانت مؤخرا من رضبة قدر شديدة أيضا ويف أول . ً

حماولة اتصال جنيس تراجعت االستثارة بشكل مفاجئ وذلك عندما أراد إيالج 
. فقد تذكر يف هذه اللحظة زوجته املتوفاة وشعر بالذنب جتاهها ألنه خيوهنا. القضيب

إال أنه بعد بضعة أسابيع تراجع هذا اهلوام وجتاوز الرجل موت زوجته إىل مدى كبري 
  .بحيث أنه اندمج مع رشيكته اجلديدة

إال أنه . يتعلق األمر هنا برضر أو أذى يف الوظيفة اجلنسية ليس هلا أية قيمة مرضية
لو أن الرجل مل يتمكن بعد وقت مقبول من احلداد من ممارسة اجلنس ثانية فإنه يمكن 

 . حينئذ احلديث عن اضطراب وظيفة جنسية بعد فقدان غري مواجه بشكل مالئم

يتم  ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل وDSM-IV الرابع .أم.أس.ديويف كل من ال
 :  ضمن اضطرابات كل منPsychosexualityتصنيف األعراض يف جمال اجلنسية النفسية 

 الوظائف اجلنسية  •
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 )Paraphiliaالشذوذ اجلنيس  ()1(التفضيل اجلنيس •
 ) Trans sexualityالتحول اجلنيس (اهلوية اجلنسية  •

صنف يف منظومات التشخيص ضمن أما تأذي القدرة عىل اإلنجاب فال ت
 . اضطرابات الوظائف اجلنسية واضطرابات اهلوية اجلنسية

ًوحاليا يتم احتساب االضطرابات النامجة عن االنصدامات اجلنسية ضمن 
ًليس تشخيصا بحد ] االستغالل اجلنيس[االضطرابات اجلنسية، إال أن اإلساءة اجلنسية 

 Richter-(Appelth,1997)ذاته 
 بحد ذاته ليس عالمة Sexual functioning اجلنيس األداءقيقة املتمثلة يف أن أما احل

عىل الصحة اجلنسية بعد وأن ظهور اضطراب وظيفي جنيس ليس بالرضورة أن يكون 
عالمة عىل االضطراب النفيس، فال زالت ال تلقى الكثري من االهتامم يف تصنيف 

 "الصحة اجلنسية"ة العاملية قد عرفت ومن هنا فإن منظمة الصح. االضطرابات اجلنسية
فالصحة اجلنسية هي حالة من ". بشكل منفصل عن اضطرابات الوظائف اجلنسية

االجتامعية والذهنية واالنفعالية واجلسدية فيام يتعلق ] Well beingالعافية [الصحة 
العطب [ًوهي ال تعني أساسا غياب املرض اجلسدي واخللل الوظيفي . باجلنسية

Dysfunction [ًوتتطلب الصحة اجلنسية تعامال إجيابيا وحمرتما مع اجلنسية . أو اإلعاقة ً ً
 والعالقات اجلنسية وإمكانية اخلربات اجلنسية اآلمنة واملمتعة املتحررة من القمع والتمييز

ومن أجل حتقيق الصحة اجلنسية واحلفاظ عىل استمراريتها البد من احرتام . العنفو
 . (WHO,2006, P.4) "شخاص املشاركني واحلفاظ عليها وحتقيقهااحلقوق اجلنسية لأل

وسنتعرض يف هذا الفصل إىل اضطرابات الوظائف اجلنسية بشكل أقرب، وليس 
 . الضطرابات التفضيل اجلنيس واضطرابات اهلوية اجلنسية

                                                   
ُويسمى كذلك اخلطل  )1( َ ّاجلنْيس َ ِ ِ. 



104 IV 
 

 

-2 

2.1 

جلنسية وجود خلل يف القدرة الوظيفية اجلنسية عند يقصد باضطرابات الوظائف ا
 ويتم التحديد اإلجرائي الضطرابات. penetrationيف اإليالج ) الغريية(املامرسة اجلنسية 

الوظائف اجلنسية وفق نموذج استثارة خطي، يسرتشد باملجرى الزمني للمامرسة 
فقد وصف ماسرتز . )1966دورة االستجابة اجلنسية وفق ماسرتز وجونسون (اجلنسية 

غياب  عاقة عند اجلامع يف اإليالج أواإلوجونسون غياب أو انخفاض التوق اجلنيس أو 
التحكم بحصول الرعشة أو القذف أو األمل غري الناجم عن سبب جسدي عند اجلامع 

إال أنه قد تم يف السنوات األخرية . ونقص الرضا حتى يف اجلامع اخلايل من املشكالت
وبشكل خاص فقد تم نقاش تعقد . ملبدأ اخلطي أو التشكيك به ككلانتقاد هذا ا

املواقف املثرية للتوق اجلنيس والقابلية اجلنسية لالستثارة بشكل شديد االنتقاد وكذلك 
 & Basson, Althof, David, Fugl-Meyertعىل سبيل املثال (تداخل املراحل املختلفة 

Goldstein, 2004( .كون هناك أسباب كثرية للنساء للقيام وعلية فمن املمكن أن ت
لرغبة يف االستثارة اجلنسية أو للقرب لبنشاطات جنسية للتعبري عن امليل لرشيك أو 

اجلنيس أو إلرضاء الرشيك عىل سبيل املثال، فالدوافع والرغبات لألفعال اجلنسية 
تكتسب أمهية مطردة والبد من أخذها بعني االعتبار سواء بالنسبة للتشخيص 

 . لتقليدي أم للتشخيص القائم عىل التعديلا
اضطرابات " (ICD-10 العارش .دي.يس.ي من اآلF52ويف جمموعة األعراض 

تم وصف تلك ) "الوظائف اجلنسية غري املتسببة من خالل اضطراب أو مرض عضوي
ويميز . االضطرابات اجلنسية الوظيفية غري النامجة عن اضطراب أو مرض عضوي

 يف األعراض النامجة يف Dysfunction بني األعطاب اجلنسية (Sigusch, 2001a)سيغوش 
 functional Sexualالغالب عن أسباب جسدية واضطرابات الوظائف اجلنسية 

Disordersيف خلل الوظائف اجلنسية الناجم عن عوامل نفسية  . 
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. اوسوف لن نتعرض يف هذا املجال لألسس البيولوجية للوظائف اجلنسية واضطراباهت
ًومؤخرا ازداد نقاش االرتباط بني الوظائف اجلنسية واهلرمونات وقد قدم كل من 

 )Goldstein, Traish, Kim & Munarriz, 2004 (ترايش وكيم وموناريس وغولدشتاين
ًعرضا جديا ألمهية اهلرمونات لدى املرأة كام .  لدى الرجل(Bonson, 1994)بونسون  وً
بات الوظائف اجلنسية لدى الرجل لدى كل من يوجد عرض حول فيزيولوجية اضطرا

 . )Kandeel, Koussa & Swerdloff, 2001 (سويردلوف وكانديل وكاوسا
. وال يراعي تصنيف اضطرابات الوظائف اجلنسية عالقة رشيك الشخص املعني

ويمكن للتشخيص أن يعطى سواء يف العالقة اجلنسية العابرة النامجة عن الصدفة أم يف 
ة ثابتة أو حتى يف بعض احلاالت من دون وجود عالقة زوجية أو حتى من عالقة زوجي

 . دون وجود اتصاالت
 وويمكن الضطرابات الوظيفة اجلنسية أن ترجع باألصل الضطرابات جسدية أ

إال أنه يمكن للمرء االنطالق من أن للخلل يف اجلنسية آثار . نفسية عىل حد سواء
نيات وثامنينيات القرن العرشين قد تم االنطالق من ويف حني أنه يف سبعي. ًنفسية أيضا
من اضطرابات الوظيفة اجلنسية ذات منشأ نفيس وبشكل خاص لدى % 80أن حوايل 

إال أنه . ًالرجال فإنه قد بدأت يف السنوات األخرية توىل للعوامل اجلسدية دورا أكرب
وامل اجلسمية لن يفي ظاهرة املبالغة يف تقدير العوامل النفسية أو التأكيد األكرب عىل الع

 اضطرابات الوظائف اجلنسية حقها 
ًويمكن لالضطرابات اجلنسية أن تظهر يف األنامط املختلفة من الشخصية والبد دائام 

والوظيفة اجلنسية غري املضطربة ليست عالمة بحد ذاهتا للجنسية الباعثة . من ربطها هبا
ومن املمكن أال تكون هذه الوظيفة غري ) للنتأمل االغتصاب عىل سبيل املثا(عىل الرضا 

من ناحية أخرى فإن اضطراب الوظيفة اجلنسية . ًاملضطربة مؤرشا عىل استواء الشخصية
وليس له أمهية ) بعد موت الرشيك عىل سبيل املثال(قد يكون استجابة مناسبة ملوقف 

ر الفيزيولوجية ومن هنا فإنه من املفيد التمييز بني املظاه. وقيمة مرضية يف كل حال
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 ومن أجل تصنيف الظاهرة كاضطراب فالبد أن يكون املعني. والنفسية لالستثارة اجلنسية
 .واقعان حتت ضغط املعاناة وذلك فيام يتعلق بكل اضطرابات الوظائف اجلنسية أو املعنية

 باإلضافة إىل استخالص وجود اضطرابات جنسية وظيفية راهنة البد من احلصول
فإذا ظهرت . حول الظروف التي ظهر أو يظهر االضطراب ضمنهاعىل معلومات 

وهذه احلالة . initialًعموما يف أوىل االتصاالت اجلنسية فقط، فإهنا توصف هنا باألولية 
فإذا ما كان . جيوز هنا احلديث هنا عن اضطراب بعد ًغالبا ما تالحظ لدى الشبان، وال

اية فإننا نتحدث عن اضطرابات أساسية ًاخللل يف الوظائف اجلنسية قائام منذ البد
Primary  وإذا ما ظهرت بعد فرتة من التفاعل اجلنيس غري املضطرب فيتم تصنيفها ،

وهناك وجهة نظر أخرى يف التشخيص التفريقي . secondaryعىل أهنا اضطرابات ثانوية 
ًتتمثل يف السؤال فيام إذا كان اخللل حادا أم مزمنا وأخريا عن مدى أمهي ً ة العوامل ً

 . املوقفية وبشكل خاص املتعلقة بالرشيك
 2.2 

 ظاهرة يف دراسات ممثلة للسكان وإكلينيكية أمكن وبشكل متكرر إظهار أن
وهنا البد بالدرجة األوىل . اضطرابات الوظائف اجلنسية ظاهرة منترشة بشكل واسع

 ,.Bancroft et al (يةمن توضيح متى يمكننا احلديث بالفعل عن مشكلة ذات قيمة مرض

2003; Matthiesen & Hauch,2004( . ففي كثري من احلاالت تم السؤال عن املشكالت
اجلنسية يف األسابيع األربعة األخرية ومن املشكوك به إىل أي مدى يمكن تعميم مثل 

فقد قام كل من الومان وغاغنون . هذا النوع من املقوالت عىل عينات إكلينيكية
 أو الومان (Laumann, Gagnon, Michael & Michaels,1994)شائيلز وميشائيل ومي
 يف الواليات املتحدة األمريكية يف إطار (Laumann, Paik & Rosen,1999)وبياك وروزن 

ًشخص من السكان عموما بطرح السؤال عن املشكالت ) 3000(دراسات ممثلة حلوايل 
لة لدى النساء هي فقدان الرغبة  األخرية ووجدوا املشك12 اجلنسية يف األشهر الـ

 ). 1أنظر الشكل (واملشكالت لدى الذكور هي النشوة أو القذف املبكر 
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لدراسة أن  أنه كان البد هلذه ا(Laumann & Kang,2005)ًإال أن الومان قد بني الحقا 
 ). "أبيض" أو "التيني"تأخذ بعني االعتبار أكثر العوامل الثقافية االجتامعية ومسائل املنبت 

كاري  وويف مراجعة حول انتشار االضطرابات الوظيفية اجلنسية يعيب سيمونس
(Simons & Carey,2001)ًفغالبا ليس من .  املشكالت الطرائقية لكثري من الدراسات

 كانت تسأل عن مشكالت جنسية أم عن اضطرابات جنسية ذات قيمة الواضح فيام إذا
 .كام أن التشخيص قد تغري يف العقود األخرية وبشكل خاص فيام يتعلق بالنساء. مرضية

األنثوية أمهية  Orgasmففي حني أنه قد تم يف سبعينيات القرن العرشين منح النشوة 
قدان الرغبة حتتل يف السنوات األخرية ًكبرية وذلك قياسا عىل اجلنسية الذكورية فإن ف

ويمكن أن يعزى هذا لتحسن الوعي لدى اجلمهور وكذلك إىل النظرة . مركز الصدارة
 كيف تغري (Schmidt,2001)وقد وصف شميدت . املتغرية للجنسية من خالل املعاجلني

 ). 3 و2الشكل (املراجعون ملستوصف قسم البحث اجلنيس يف هامبورغ عرب العقود 
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ففي حني أن تكرار اضطرابات النشوة واالستثارة لدى النساء قد تناقصت بني 
بل، مل يتم التمكن من سبعينيات وتسعينيات القرن العرشين وتزايد عدم الرغبة باملقا

مالحظة تغريات كبرية لدى الرجال، مع العلم أن اضطرابات القذف قد تراجعت وأن 
 . فقدان الرغبة قد ازداد

-3 
يتم تقسيم اضطرابات الوظائف اجلنسية باالستناد إىل جمرى دورة االستجابة 

ويتم االستناد هنا . ةة اجلنسيأو حسب املامرس) 1966(اجلنسية وفق ماسرتز وجونسون 
إىل املامرسة اجلنسية الغريية، إال أن االضطرابات الوظيفية اجلنسية يمكن أن تظهر يف 

ًويتم التفريق بني اضطرابات الرجل واملرأة زمنيا بشكل مطابق، ، ًاجلنسية املثلية أيضا
االضطرابات  ووتظهر لدى كال اجلنسني، باستثناء التشنج املهبيل اخلاص بالنساء فقط

 ,Fagan, 2004; Gromus, 2002; Hauchقارن (املتعلقة بالقذف اخلاصة بالرجال فقط 

2006; Hoyndorf, 2005; Fahrner, 2004; Marthol & Hilz, 2004; Richter-Appelt, 

2007; Sowers, Rowe & McCarter, 2005 ( 
توجد نشوة من وينبغي التفريق لدى الرجل بني النشوة والقذف، ذلك أنه قد 

وبشكل خاص حتت تأثري األدوية النفسية، إال أنه (دون قذف وقذف من دون نشوة 
 ) يتم يف منظومات التشخيص العاملية استخدام املفهومني بشكل مرتادف

ًوبداية البد من اإلشارة إىل أن إىل أن تشخيص الوظيفة اجلنسية غالبا ما يقترص 
وربام يقود هذا إىل طرح مقولة مساء . اجلنيسفاعل تًعىل شخص وال يمثل تشخيصا لل

ًوعليه يمكن أن يكون فقدان الرغبة لدى املرأة نامجا عن . فهمهام حول الشخص الفرد
ًكام أنه غالبا ما تم يف سبعينيات القرن العرشين تشخيص . رسعة القذف عند الرجل

.  االعتبارل بعنياضطراب الرعشة عند املرأة من دون أخذ مدة االستثارة من خالل الرج
ويف كثري من املجاالت األخرى كالذهانات أو االكتئابات أو يف الشذوذ اجلنيس 



110 IV 
 

 

ولكن بام أن اضطرابات . واضطرابات اهلوية اجلنسية فإن تشخيص الفرد مربر هنا
ًالوظائف اجلنسية غالبا ما تقوم عىل مواقف تفاعلية فال جيوز إمهال هذه املواقف 

وال يتوفر حتى اآلن تصنيف عاملي الضطرابات . ًفات املقرة عاملياالتفاعلية يف التصني
 لالضطراب اجلنيس DSM-IV-TR.أم.أس.ديوالرشوط املصاغة يف ال. التفاعل اجلنيس

واملتمثلة يف أن هذا االضطراب البد وأن يقود إىل معاناة واضحة أو صعوبات بني 
 باملشاعر الدقيق للسلوك واإلحاطةفالوصف . تكفي لإلحاطة باملظهر التفاعيل إنسانية ال

املرتبطة بذلك واهلوامات واخلربات هي وحدها القادرة عىل تقديم طروحات إىل حد 
 . ما حول نوعية التفاعل اجلنيس وظروف االستمرارية وآلياهتا

 

إنه متزوج منذ سبع سنوات وقلام لديه . حرض مريض للعيادة بسبب فقدان الرغبة
وحتى اآلن فإن . نسية املشرتكة ويفضل الذهاب للنوم أو مشاهدة التلفزيوناهتامم باجل

فيام .  ويرضخ هو لذلك"تشحذ"املبادرة للجنس مل تظهر إال من زوجته، فتبدو وكأهنا 
ًبعد أصبحت اجلنسية مطردة املتعة بام يف ذلك أيضا املداعبات القبلية ومتكن من 

مشكالت يف القذف أو أمل ويصل للنشوة ليس لديه . - عىل حد قوله-االستمتاع 
صور "َوكان يامرس اإلشباع الذايت مرة يف األسبوع تقريبا ً باستخدام . ًبسهولة أيضا
 ويف هذه األثناء مل تعد للزوجة رغبة. ً مل تعرف عنها الزوجة شيئا"جنسية غريية

ًكالمها أصبح ينهض مبكرا جدا ويعمل . ًللمبادرة وغالبا ما حصلت خالفات ًكثريا، ً
إال أنه خيشى من فقدان زوجته . بحيث أنه مل يعد يشعر من التعب مدى حاجته اجلنسية

 . وهلذا طلب املساعدة

 
ًيمكن أن يكون سبب تأذي املقدرة عضويا، وبشكل خاص عندما يكون قائام منذ  ً

ًوغالبا ما تظهر بعد . البداية أو تظهر بشكل متخف أو فجأة من دون سبب واضح
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ياتية حاسمة، من نحو بعد والدة طفل أو فقدان شخص مهم أو ظهور أحداث ح
كام يمكن أن يالحظ . مرض والذي ليس بالرضورة له أن يكون عىل عالقة باجلنسية

 . بنتيجة تأثري دوائي
(F52.10)  

يقصد بالنفور اجلنيس كره لالتصال اجلنيس التناسيل مع رشيك جنيس وما يرتبط 
نب ملثل تلك املواقف مع وجود ضغط يف املعاناة عند املعني أو رشيكه ، بذلك من جت

ًوغالبا ما ترتافق هذه املشكلة مع صعوبة يف جعل الرشيك يلمس رشيكه جسديا ً . 
(F52.11)  

يف اضطراب اإلشباع اجلنيس ال تقود األفعال اجلنسية إىل حتقيق اإلشباع اجلنيس 
من وجود قدرة غري مضطربة لالستجابة اجلنسية وال يف القدرة اجلنسية وال عىل الرغم 

 . يف القدرة عىل املامرسة اجلنسية
ويف هذا النوع من االضطرابات بالتحديد يتضح التفريق بني األجزاء الفيزيولوجية 

 "خيانة زوجية"ًوغالبا ما يالحظ هذا االضطراب بعد . والنفسية لالستثارة اجلنسية
 . ئذ فإن السؤال املطروح هنا متى يفرتض احلديث هنا عن اضطراب جنيس أم الوعند
 

تم تصنيف اضطرابات االستثارة للمرأة واضطرابات االنتصاب عند الرجل حتت 
F52.2العارش .دي.يس.ي يف اآل ICD-10 . 

F52.2 

اب االستثارة اجلنسية للمرأة عدم القدرة املستمرة أو املتكررة عىل يقصد باضطر
وانتفاخ األعضاء اجلنسية ) ترطيب املهبل (adequate Lubricationحتقيق انزالقية كافية 
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ناجم عن ] كف[ًوغالبا ما يتعلق األمر هنا بكبح . اخلارجية عند االستثارة اجلنسية
إال أن . ، يمكن تفسريها من خالل سياق احلياةسبب نفيس لقابلية االستثارة اجلنسية

ًالسبب قد يكون هرمونيا ، يف سياق اضطرابات اهلرمونات املرتبطة بالدورة عىل سبيل 
ما يسمى خطأ  [cilmacteriumاملثال أو يف تغري مستوى اهلرمونات يف السن احلرجة 

ألمراض الفرج كام يمكن . أو بنتيجة تناول مستحرضات هرمونية معينة] بسن اليأس
vulva عند املرأة أن تقود الضطرابات استثارة جنسية (Richter-Appelt & Karg,2005)  . 

F52.2 

يقصد باضطراب االنتصاب لدى الرجل عدم القدرة املستمرة أو املتكررة عىل 
اية الفعل حتقيق االنتصاب الكايف أو االستمرار باحلفاظ عىل االنتصاب حتى هن

ويف هذا النوع من االضطرابات بالتحديد من الرضوري عمل تشخيص . اجلنيس
والبد هنا من أخذ استقصاء االنتصاب اللييل والصباحي . تفريقي لألسباب العضوية

والقدرة عىل االنتصاب أثناء اإلشباع الذايت واخلربات اجلنسية املمكنة القائمة خارج 
فإذا ما تعلق األمر هنا بعدم انتصاب كيل يف كل . بارالعالقة الزوجية بعني االعت

املواقف فال بد من إجراء تشخيص طبي عضوي؟ فإذا مل يكن االضطراب يظهر سوى 
كام . مع الرشيك ، فإن االحتامل األكرب أن األمر يتعلق باضطراب انتصاب نفيس املنشأ

 . ني االعتبارالبد من أخذ التأثريات اجلانبية لألدوية واألمراض األخرى بع
F52.3 

 األنثوية التأخر املستمر أو املتكرر للنشوة أو orgasmيقصد باضطراب النشوة 
وينبغي لصورة االضطراب أن . عدم حصوهلا باملرة بعد مرحلة طبيعية من االستثارة

 . تسبب معاناة واضحة أو صعوبات بني إنسانية
غي بوين. أهم عضو جنيس بالنسبة خلربة االستثارة اجلنسيةويعد البظر عند املرأة 

عدم تصنيف النشوة احلاصلة عن طريق استثارة البظر لوحده عىل أهنا اضطراب نشوة 
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وليس من النادر أن يكمن خلف مثل هذا النوع من . بأي شكل من األشكال
 إيصال اإلشكالية تصور غري واقعي للجنسية األنثوية أو للرشيك، حيث يعاش عدم

املرأة للرعشة من خالل إيالج العضو الذكري يف املهبل، وإنام من خالل مداعبة البظر 
ًمن النادر جدا أن تكون اضطرابات و. أثناء العملية اجلنسية، عىل شكل إهانة نرجسية

النشوة لدى املرأة نامجة عن سبب عضوي، بل أهنا تظهر كعالمة للكف اجلنيس أو 
 . ةنتيجة للخربات الصادم

F52.3 

يقصد باضطرابات النشوة الذكورية التأخر املتكرر أو املستمر للنشوة أو غياهبا 
ويقصد هنا بالتحديد غياب القذف والنشوة، ومن هنا . الكامل بعد نمو جنيس طبيعي

 . ejaculation deficiencyًفإنه غالبا ما تطلق عىل هذا االضطراب تسمية عجز القذف 
F52.4 

) للنشوة( البدء املتكرر أو املستمر Ejaculatio praecoxيقصد بالقذف املبكر 
أو بعده بقليل ) ante Portasقبل الباب (القذف عند االستثارة اليدوية قبل اإليالجو

 . وقبل الوقت الذي يتمناه الشخص
من تشخيصه يف كل بد فالًوعىل الرغم من أن هذا االضطراب غالبا ما يظهر 

ويتعلق األمر هنا بمشكلة تعد من أكثر املشكالت مالحظة . األحوال بشكل منفصل
ًلدى الرجال، والتي تالحظ إكلينيكيا بشكل خاص لدى الشبان وتتناقص مع تقدم 

من الرجال املسؤولني بأهنم قد عانوا من هذه % 28ففي عينة غري إكلينيكية أشار . العمر
  . (Laumann et al., 1994)املشكلة 
F52.5 

 الالإرادي املتكرر أو املستمر contraction االنكامش Vaginismيقصد بالتشنج املهبيل 
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 يف الثلث اخلارجي للمهبل، وذلك عندما حتصل حماولة perinealللعضالت الفرجية 
وهذه احلالة . و حشوة قطنية أو منظار طبي بالقضيب أو األصبع أpenetrationإيالج 

 . ليست نامجة عن أمل من خالل اللمس أو استثارة اجللد وإنام نامجة عن تضيق املهبل
لدهين أعراض تشنج اللوايت ومن املهم هنا بشكل خاص االنتباه إىل أن النساء 

ة منذ مدة مهبيل ال يعانني من فقدان الرغبة يف العادة، ويعشن يف عالقة زوجية قائم
). pettingاملداعبة (طويلة ويعشن حياة جنسية نشطة باألشكال األخرى من اجلنسية 

ًوغالبا ما ال يلجأ األزواج ممن يعانون من مثل هذا النوع من املشكالت بداية 
وهذه األعراض هي . للمساعدة العالجية إال عندما تكون لدهيم رغبة يف اإلنجاب

 ما تقود اخلربات الواقعية يف سياق األساليب التدريبية يف وعادة. ًدائام ذات سبب نفيس
وتصف املراجع هنا االستخدام املتكرر . صيغة خفض احلساسية املنتظم إىل التحسن

 إال أنه ال بد من أخذ املخاوف من اإليالج. كأداة مساعدة مهمة )1(لقضيب هيجار
 . اجلرح كأعراض مرافقة بعني االعتبارو

 

.  األمل يف العضو اجلنيس املرتافق مع ممارسة اجلنسdyspareuniaيقصد بعرس اجلامع 
ً منترشا يف منطقة احلوض ًظهر مبارشة بعد اإليالج وليس أملاويتعلق األمر هنا بأمل ي

والبد من إجراء فحص طبي يف هذه الصورة املرضية يف . وليس باألمل يف سياق التشنج
األحوال، من أجل استبعاد التهاب فطري، أو أمراض أخرى من نحو فريوس كل 

-HPاختصار ]  Human Papilloma Virusرسطان عنق الرحم[الورم احلليمي البرشي 

Virus HP الذي قد يكون معديا أيضا ،ً ً . 

                                                   
)1(  Hegarstift is an easily curved staff out High-grade steel, a round cross section with 

defined diameter and one conical Point exhibits. The diameter of Hegarstiften amounts 

to up to 26 mm, smaller diameters is in gradations of 0.5 mm and/or. 1 mm available. 
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رغب زوج متزوج منذ مخس سنوات ويعرفان بعضهام منذ فرتة أطول بالعالج 
أشارا .  ممارسة اجلنس، ولدهيام رغبة ملحة باطراد لإلنجاب مل يعودا قادران عىلألهنام

إىل أهنام يعيشان حياة جنسية مكثفة وباعثة عىل الرضا، إال أهنام قد جتنبا منذ بداية 
 .  عديدة يف البدايةتالعالقة ممارسة اجلنس بعد حماوال

ًأن والدهيا قلام مارسا اجلنس معا ًبا، وختمن وًأشارت املرأة أهنا مل تكن طفال مرغ
ًكان توضيح أمها هلا حول األمور اجلنسية صادما وشعرت بالقرف من دم . بعد والدهتا

، ]جيرحها[لدهيا خوف شديد من أن يسبب هلا زوجها إصابات   و.الدورة الشهرية
 أهنا ومع أهنا ال تنظر لنفسها عىل أهنا امرأة كاملة إال. عندما يدخل عضوه يف املهبل

أما هو فرسعان ما يستجيب . متأكدة أن زوجها لن يتخىل عنها، ألنه يتقبلها كام هي
 . بغرية لكنه متأكد أن زوجته خملصة له، ألهنا تعاين من أعراض التشنج املهبيل

F52.7 

يجة يظهر بنت ، وال] سبب نفيس[ًويقصد به تزايد الرغبة اجلنسية، املرتبط نفسيا 
ومن الناحية التشخيصية التفريقية فإنه من املهم اختبار فيام إذا كان . آخر) نفيس(مرض 

األمر يتعلق بسلوك من النوع اإلدماين، أي تظهر انفجارات نزوعية أو عدوانية جتاه 
فإذا ظهر التوق اجلنيس فجأة فال بد من . اآلخر يف حال عدم ممارسة األفعال اجلنسية

بسبب رسطان حميط الكظر عىل (بوجود تغري ناجم عن سبب جسدي ًالتفكري دائام 
ًومع أن مثل هذه السلوكات غالبا ما نجدها لدى الرجال فإهنا تالحظ ). سبيل املثال

 . ًلدى النساء أيضا
3.1 

تظهر مع و يمكن لالضطرابات اجلنسية إما أن تظهر نتيجة أمراض معينة أ
 .  بمعاجلات طبية معينةأمراض معينة أو أن ترتبط
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فاالضطرابات اجلنسية الوظيفية قد تظهر يف سلسلة من االضطرابات النفسية 
ومن أكثر االختالطات نجدها مع االضطرابات ). Heman,2002; West et al.,2004قارن (

 ;Araujo et al., 1998; Dunn et al.,1999 (اضطرابات القلق عند النساء والوجدانية

Kessler et al.,1993; Segraves, 2002; van Lankveld & Grotjohan,2000( . 
القنب [ًكام نجد تكرارا الضطرابات النشوة باالختالط مع تعاطي املرهوانة 

 ,Johnson et al., 2004; Richter-Appelt & Moldzio (والكحول] marihuana )1(اهلندي

2005; Warner et al.,1995(. 
املجموعات التالية من األسباب اجلسدية إىل (Sigush,2001b) ويشري سيغوش 

األمراض واإلصابات العصبية، األمراض : املمكنة لالضطرابات الوظيفية اجلنسية
الغددية واالستقالبية، األمراض القلبية الوعائية، التشوهات التناسلية، األمراض 

، وسوء احلوض واجلهاز البويل وواإلصابات والتدخالت اجلراحية يف جمال البطن
ويف بعض احلاالت تظهر االضطرابات اجلنسية الوظيفية . استخدام العقاقري والكحول

كام يصف ). يف التليف الكبدي عىل سبيل املثال(من خالل تغري التوازن اهلرموين 
اضطرابات جنسية وظيفية بنتيجة التدخالت اجلراحية بعد استئصال الثدي  ونثحالبا

mastectomy واستئصال الرحم hysterectomyعىل سبيل املثال  . 
ًوغالبا ما يتم يف املامرسة العملية جتاهل التأثريات اجلانبية لألدوية كعوامل مسامهة 

 إىل املجموعات (Sigush,2001b)ويرش سيغوش هنا . يف االضطرابات الوظيفية اجلنسية
الضغط أدوية القلب والدورة الدموية، وبشكل خاص مضادات : التالية من األدوية

hypertensionاألمعاء، واألدوية النفسية ومضادات اهلرمونات وأدوية املعدة و 
 .  وغريها كثريوالباركنسون

                                                   
)1(  marijuana املارجوانا أو املاريوانا. 
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كام . ويف غالبية احلاالت حيصل انخفاض لليبيدو أو تباطؤ يف القدرة عىل النشوة
 األمر  retrograde ejaculation)1(يمكن أن حيصل حتت تأثري األدوية قذف رجوعي

اضطرابات يف األحاسيس اجلسدية وبشكل خاص للمرىض الذهانيني قد يسبب الذي 
 . االرتباكو

ًوكثريا ما تتم اإلشارة بشكل خطأ إىل أن التعكر االكتئايب يرتافق مع انخفاض 
وبشكل (أما احلاالت القليلة التي يظهر لدهيا تزايد يف الشهوة اجلنسية . التوق اجلنيس

 . ًحتت التعكر االكتئايب فغالبا ما يتم إمهاهلا)  Paraphiliaخاص يف سياق الشذوذ اجلنيس 
تسبب الويمكن للمعاجلني النفسيني احلصول عىل معلومات قيمة حول إمكانية 

 ,Charlton & Quatman (كوامتان وسدي للخلل الوظيفي اجلنيس لدى شارلتوناجل

كارج و أبيلت-ريشرت و(Heim & Straus,2004)، ولدى هايم وشرتاوس )1997
(Richter=-Appelt & Karg,2005) . 

 -4 
 عىل عكس الكثري من االضطرابات املحددة فإن سرب تاريخ املرض يف االضطرابات

ًالوظيفية اجلنسية يلعب دورا مهام يف التشخيص القائم عىل التعديل ففي حني حيتل . ً
ت االضطرابات األخرى أمهية هي أقرب ما تكون سرب تاريخ املريض يف جماال
 التي يفرتض هلا أن تفرس Validation of Hypothesesللمصادقة عىل الفرضيات 

 ينبغي يف االضطرابات الوظيفية اجلنسية أن تتم صياغة فهم هاألعراض الراهنة فإن
قوم كام أن التدخالت ال ت. ًشامل بشكل أكثر وضوحا لتاريخ املرض وللظروف ككل

                                                   
َّحدث القذف الرجوعي عندما يتم   )1( ُِ ْ ُ رج عادةُتوجيه السائل املراد قذفه، ال عادةإْ ُذي خيْ اإلحليل، نحو  عن طريق َ

ًطبيعيا، تنقبض مرصة املثانة وينطلق املني إىل اإلحليل نحو املنطقة األقل ضغطا. املثانة َ ًّ ّ َ ََّ َّويف القذف الرجوعي ال . ّ ُِ ْ ُ
 .ّتقوم املرصة بوظيفتها بالشكل الصحيح
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عىل العالج السلوكي بشكل واضح بحيث أنه ال يمكننا االكتفاء بتحليل السلوك 
يضاف إىل ذلك فإنه بسبب حتريم املوضوع فإنه ينصح بالتعامل بطريقة . باملعنى الدقيق

 . ًوهذا ينطبق بشكل خاص عىل اجللسة األوىل أيضا. خاصة
جدولة املواضيع التي ينبغي ًيف الكتب التعليمية واألدلة العالجية غالبا ما يتم 

 ;Arentewicz & Schmidt,1993عىل سبيل املثال (اإلشارة إليها يف اجللسة األوىل 

Kockott & Fahrner,2000; Schmidt,1993; Gromus,2002 .( ومن املهم التأكيد عىل أنه
ليس بالرضورة االستفسار عن كل املواضيع لدى املرىض كلهم، وإنام يتم انتقاء 

ضيع وتسلسلها وتفاصيلها حسب شخصية وإشكالية املريض وتاريخ حياته املوا
فإذا ما حتدثت مريضة ما عىل سبيل املثال عىل أنه قد أيسء استغالهلا . وخرباته احلياتية

ًجنسيا، فإن إجراء حتليل للسلوك يف اجللسة األوىل للموقف الصادم عادة ما يكون 
، ذلك أن هذا قد يقود إلعادة االنصدام )contra indicateمضاد استطباب (ًمؤذيا ُ 

 .  (Richter-Appelt & Moldzio,2004قارن ] (جتديد الصدمة[
ومن هنا فإنه وعند تعلم سرب تاريخ احلياة فإنه ليس املهم فقط هو التغلب عىل 
املخاوف والكوابح الذاتية وجعل األحكام املسبقة الذاتية مدركة والتعبري عنها، وإجياد 

ة من أجل االستفسار عن املواضيع الصعبة يف جمال اجلنسية، بل كذلك تطوير لغة خاص
حمكات حول متى عىل املرء دعم مريض أو مريضة ما يف احلديث برصاحة أكرب عن 

 ن يشري إىل خماطر التعامل الرصيح غري املحمي مع موضوعأاملشكالت اجلنسية ومتى عليه 
وينصح بالنسبة ملعاجلة االضطرابات اجلنسية ). عىل سبيل املثال يف الشذوذات(محيمي 

 ). 1997 تقدمه عىل سبيل املثال اجلمعية األملانية ألبحاث اجلنس،(بإجراء تدريب إضايف 
4.1 

يف تاريخ املرض البد من سرب الوقائع من حياة املريض من ناحية ومن ناحية 
 الرصيح يمكن أن يعاش احلديثوعليه . أخرى كيف خرب املريض هذه اخلربات ومتثلها
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عن اجلنسية أو للتعامل مع التعري يف حالة ما عىل أنه متسامح ومقبول ويف حالة أخرى 
 . عىل أنه مزعج

ويمثل السؤال املتعلق بفيام إذا كان يتم التطرق يف أرسة ما إىل مواضيع حمددة أم ال 
التنوير بشكل إجيايب إذ ليس بالرضورة أن يعاش احلديث حول اجلنسية و. نقطة أخرى
ومن ناحية أخرى فإنه يمكن أن تعاش اجلنسية كيشء إجيايب عىل الرغم . يف كل حالة

 . من أنه مل يتم احلديث حوهلا عىل اإلطالق
وبالتحديد لدى املرىض بخربات سوء االستغالل اجلنيس تتكرر مالحظة أهنم قد 

إلطالق، ذلك أنه وعىل مروا بخربات جنسية ال يمكنهم وصفها أو تسميتها عىل ا
ًالرغم من أنه قد تم التعامل يف األرسة جنسيا، إال أنه مل يتم احلديث عن اجلنسية إال 

ًوعندئذ غالبا ما تتم . ًبطريقة مستنكرة وفاحشة، ومل يتم أبدا تعلم لغة يومية مالئمة
معايشة احلديث حول اجلنسية كفعل جنيس، ويمكن هلذا أن يتجىل يف عالج 

 .  (Richter-Appelt & Moldzio,2004)بات اجلنسية كمشكلة بارزة االضطرا
أما مواضيع السرب لتاريخ املرض التي يمكن أن تقدم األساس لبناء الفرضيات 

 ,Arentewicz & Schmidt, 1993; Buddeberg, 1996; Kockott & Fahrnerًقارن أيضا : (فهي

2002; Gromus,2002; Hauch, 2006; Hoydorf, Reinhold & Christmann, 1995 ( 
 املناسبة الراهنة، سبب طلب املساعدة  •
 السلوك االستعرافات: اإلشكالية الراهنة، األعراض اإلجيابية والسلبية: حتليل املشكلة •

 . اخلربة، االنفعاالت واملثريات والعواقب) العزو، اهلوامات(
 الظروف األرسية، األحداث احلياتية الباكرة،: تاريخ احلياة •
 األمراض يف الطفولة واليفوع ويف سن الرشد،  •
 النمو النفيس اجلنيس يف الطفولة،  •
 ،النمو اجلسدي •
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 ،اخلربات اجلنسية مع اآلخرين والعالقات اجلنسية •
 الرغبة باألطفال، الوقاية من احلمل، األوالد، •
 التعامل مع التقدم يف السن، •
 االنصدامات اجلنسية واإلمهال والكبت،  •

 

. ينصح بجعل املرىض يصفون بكلامهتم اخلاصة سبب جلوئهم للمساعدة العالجية
ويف جمرى اجللسة يفرتض أن يتم فهم ملاذا اآلن بالتحديد يلجأ املرء للمتخصص للمرة 

 . - وبشكل خاص عندما تكون املشكلة قائمة منذ سنوات أو عقود-األوىل 
ريض إىل مستشفى ختصيص، فإنه من املهم معرفة فيام إذا كان فإذا ما تم حتويل امل

قد تم حتويل الشخص من عالج جاري بعد أن قام بتسمية املشكلة اجلنسية وأن املعالج 
كام البد يف مقتىض احلال توضيح فيام إذا . ًقد أخربه أنه ليس خبريا يف املشكالت اجلنسية
 إىلنتهاء العالج ألن املريض إما مل يتطرق كانت األعراض اجلنسية مازالت قائمة بعد ا

 . ًاملشكلة أبدا أم أن املعالج مل يتطرق للمشكلة املسامة
 

يف خطوة تالية يتعلق األمر بالسرب الدقيق لألعراض واستنتاج ما يقصده املرىض 
، أي ً"نحن ال نستطيع النوم معا" أو "رمل يعد األمر ينجح يف الرسي"عندما يقولون 

القذف املبكر لدى الرجل أو فقدان الرغبة  والتمييز بني اضطرابات االنتصاب
كام ينبغي أن يتم التقرير فيام إذا كان البد من إجراء . واضطرابات النشوة عند املرأة

تم وينبغي أن ي. فحص بويل أو نسائي إضايف ووصف أدوية معينة يف مقتىض احلال
النظر للمشكلة بشكل تفاعيل، وخمتلف إىل حد ما، عند الرجل واملرأة وينبغي تفصيلها 

 ). 4.2أنظر الفقرة (بدقة يف حتليل املشكلة 
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وليس من النادر أن يشري املرىض بأهنم يشعرون أن رشيكهم ال يتفهمهم، عندما 
أن الرجل يرغب ويتضح يف حتليل املشكلة عىل سبيل املثال ب. يتعلق األمر باجلنسية

ًباجلنس عندما يكون معكرا، ويريد املواساة، واملرأة باملقابل ال تكون مستعدة للدخول 
ًوغالبا ما ال يتم احلديث عن هذه . يف عملية جنسية إال إذا كان قد تم مواساهتا

ًالتوقعات املختلفة، ألن كل واحد منهام يرى بأن عىل اآلخر أن يكون عارفا ما يتوقعه 
ً ومثل هذا التباعد بني التوقعات غالبا ما يسبق نشوء االضطرابات الوظيفة .اآلخر

 ;Kaplan, 2000; Kleinplatz,2001ًقارن أيضا (اجلنسية وحتافظ عىل استمراريتها 

Leiblum & Rosen,2000 .( 


 

ويف أية بنية أرسية ] كيف ترعرع[يتم الطلب من املريض الوصف باختصار ملنشأه 
ًوضمن أية ظروف ثقافية واقتصادية واجتامعية وربام دينية أيضا، وفيام إذا كان هناك 

ًوأخريا من املهم معرفة . توترات معينة يف األرسة وخربات عنف مبارشة أو غري مبارشة
ملعني قد عانى من أمراض وخيمة ذات عواقب أو إعاقات فيام إذا كان الشخص ا

دائمة، والتي عىل الرغم من كوهنا قد ال متتلك بالرضورة تأثريات مبارشة عىل اجلنسية 
وينبغي أخذ مثل . ولكنها قادت إىل ترضر يف مشاعر القيمة الذاتية والثقة االجتامعية

نسية، كام هو احلال يف هذه الترضرات كرشوط ممكنة لالضطرابات الوظيفية اجل
ويتم الطلب من .  عىل سبيل املثال بعني االعتبارappetenceاضطرابات الشهوة 

أشخاص من أطر ثقافية خمتلفة وصف التعامل مع اجلنسية يف حميطهم الثقايف وكذلك 
ًفغالبا ما ال يملك كثري من األشخاص من . تصوراهتم حول اجلنسية يف حميطهم احلايل

خر تصورات واقعية حول كيفية إقامة االتصاالت والعالقات اجلنسية يف حميط ثقايف آ
ًالثقافة الغربية، كام ينبغي األخذ باحلسبان أنه قد تلعب خماوف ثقافية خاصة جدا دورا  ً

 ) كورذكاخلوف من انكامش القضيب لدى ال(
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ة بخربات اكتشاف اجلسد اخلاص واكتشاف هنا يتعلق األمر بداية يف الطفول
الفروق اجلنسية الترشحيية بني الرجل واملرأة وباحلاجة لإلجابة عن أسئلة اجلنسية لدى 

وال يتذكر كل الناس هذا الوقت بشكل ملموس، إال أنه من املفيد . الراشدين والتكاثر
الحظة احلمل السؤال عن لعبة الطبيب، وذكريات التعامل مع التعري يف األرسة وم

الخ وإىل أي مدى حصلت مواجهة مع األفعال اجلنسية للوالدين ..وإرضاع األخوة 
إذ يوجد . كام ينبغي أن حيظى قمع ومعاقبة اجلنسية عناية خاصة. والعنف اجلنيس

. ًمؤخرا ميل لالهتامم باالعتداءات الفاعلة وقلة االهتامم بالتعامل الكابت مع اجلنسية
سئلة عىل إعادة تصميم تاريخ التعلم الذي ينبغي أن ينسجم وتساعد مثل هذه األ

فهي قد تساعد . ًموضوعيا مع نامذج التفسري التي يتم احلصول عليها من حتليل املشكلة
يف مقتىض احلال عىل توضيح سبب رفض اجلنسية، وملاذا يمكن أن تستثار املخاوف 

تثارة اجلنسية ورغبات العالقة ًوسلوك التجنب ولكن أيضا ملاذا حيصل انقسام بني االس
 . وخربة العالقة

ومن دراسات أبحاث الصدمات نعرف اليوم بأن األمراض واالنفصال 
وهنا فإنه عىل درجة . والصدمات يف سن ما قبل اللغة يمكن أن تؤثر عىل احلياة الالحقة

 أو من األمهية فيام إذا قد حصل يف اخلربات مع االحتكاك اجلسدي فرط يف االستثارة
 )Richter-Appelt,2000bقارن (نقص فيها 

وتشكل خربات العالقة يف سن الطفولة أساس التامهي مع اآلخرين أو تقديسهم 
ويتعلق األمر هنا بعالقة الطفل مع الشخص الراعي وبخربات عالقة . أو تبخيسهم

 . ة الالحقةًالوالدين أو بصور الوالدين مع بعضهم، التي يمكن اعتبارها مثاال لبناء العالق
 

يمكن للشذوذات يف النمو اجلسدي أن تؤثر عىل بناء العالقات الالحقة بني 
 . ولن نتعرض هنا ملشكالت اإلعاقة العقلية واجلسدية. الناس
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فتأخر النمو أو تبكري البلوغ . حتظى التغريات اجلسدية يف املراهقة بأمهية خاصة
 . د اليافعني وبالذات يف التعامل مع اجلنس اآلخريمكن أن يؤثر عىل الثقة بالنفس عن

وينبغي السؤال عن املشكالت املتعلقة بالرغبة يف األطفال والقدرة عىل اإلنجاب، 
ذلك أنه ليس من النادر هلا أن تؤثر عىل نشوء واستمرارية االضطرابات اجلنسية 

 املثال أن تقود إىل واالجتاهات املختلفة نحو هذا املوضوع يمكنها عىل سبيل. الوظيفية
 أو إىل أال يعود أحد الرشيكني contraceptionتعامل غري منسجم مع موانع احلمل 

ًمستعدا لالتصال اجلنيس مع اآلخر، ألن هذا ال يريد أطفاال أو ال يستطيع اإلنجاب ً .
ينصح بالسؤال عن التغريات اجلسدية املرتبطة بالسن ) أنظر أدناه(ولدى كبار السن 

 تؤثر عىل اجلنسية وكذلك بشكل خاص عىل مشاعر القيمة الذاتية واجلاذبية التي قد
فاخلوف من أال يعود املرء يعاش عىل أنه جذاب كفاية يمكن أن يقود . ًاملعاشة شخصيا

ومع التقدم يف العمر البد من . ًإىل انسحاب من اجلنسية، وإىل اضطرابات شهوة أيضا
ا يفضل االستفسار يف هذا املجال عن أشكال هلذ. تطوير أشكال جديدة من اجلنسية

ففي حني تعرب النساء عن احلاجة املتزايدة لدهيم للحنان التي ال يتم . بديلة للجنسية
 . إشباعها، يعاين الرجال بدرجة كبرية من تراجع قدرهتم اجلنسية

 

ً اخلربات اجلنسية مع اآلخرين وأحيانا مع يتم احلصول عىل معلومات حول أوىل
ويمكن للظروف التي حصل ضمنها هذا أن تكون عىل درجة خطرية من . اجلنس نفسه

األمهية، وبشكل خاص فيام إذا كانت هذه اخلربات قد حصلت مع صديق أم مع 
 . شخص غريب، باختيار حر أم باإلجبار، مع رشيك متفهم أم غري متفهم

ً اخلربات اجلنسية يف املايض غالبا ما كانت تتم مع ذلك الرشيك ففي حني أن أوىل
الذي يتم معه بناء أول عالقة ثابتة، تسود اليوم رؤية مفادها أنه عىل اليافعني الشبان أن 

ومن هنا فقد تغريت محيمية اجلنسية بشدة إىل . خرباهتم اجلنسية قبل أن يرتبطوا جيمعوا
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جلنسية بني الشبان الصغار والشبان يف سن الرشد املبكر ًدرجة وكأنه غالبا ما ال تبدو ا
وبالتحديد يرى األشخاص الذين . عالمة عىل احلميمية والقرب املميزين بالرضورة

يعانون من صعوبات جنسية بأنه البد يف بداية عالقة أن حيصل اتصال جنيس بأرسع 
فإهنم يفضلون أال ونتيجة للخوف من أال يكونوا عىل قدر هذه املطالب، . وقت ممكن

وال ] يضغطون زيادة عىل أنفسهم[يقيموا أي اتصال، أو أهنم يرهقون أنفسهم بشدة 
ومن هنا فإنه من املهم السؤال عند سرب تاريخ احلياة عن . يسمحون بأن تتطور اجلنسية

 . التصورات التي يمتلكها شخص ما عن اجلنسية والقرب
وعليه فإن .  األفعال اجلنسية بشكل كبريويؤثر االجتاه نحو الرشاكة واجلنسية عىل

صياغة [التعامل مع اإلخالص والعالقات اخلارجية يؤثر بشدة عىل بناء العالقة 
ومن املهم هنا بشكل خاص االنتباه فيام إذا كان الرشيك يمتلك تصورات ]. العالقة

 . وقيم شبيهة فيام يتعلق بذلك
ًج النفيس، ممن مل يقيموا اتصاال جنسيا ًوهناك القليل من البرش نسبيا يلجئون للعال ً

ويف هذه . وقد يرجع هذا عىل سبيل املثال ألسباب نفسية ولعدم ثقة جنسية نفسية. بعد
ويف حال مل تكن هناك .  ال يمكن حتقيقها فحسبهاحلاالت توجد رغبة باجلنسية إال أن

نه ال يوجد اهتامم ًخربات مع االستمناء أيضا وال توجد هوامات جنسية أو تم اإلخبار أ
باجلنسية عىل فرتة زمنية طويلة عىل اإلطالق فال بد من التفكري بمتالزمة نقص 

 . األندروجينات والتحويل إىل متخصص بالغدد
وال بد من إيالء عناية خاصة إىل اإلحلاح الشديد عىل ألفعال اجلنسية والنهم 

املشهيات اجلنسية [ )1(اجلنيس أو إدمان اجلنس، واالستخدام القهري لألفروديات
Erotica[ ام البد من إجراء تشخيص تفريقي فيام يتعلق بالشذوذ اجلنيس ك؛Paraphilia  . 

                                                   
 .آهلة احلب واجلامل عن اإلغريق  )1(
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مازال حتى اآلن هناك شابات يرين أهنن ال يمكن أن حيملن من االتصال اجلنيس 
 اجلامع األول ألن ذلك يعطي ومن هنا ينصح بالسؤال عن الوقاية من احلمل يف. األول

 . معلومات حول املعلومات حول املعرفة اجلنسية
واألزواج الذين لدهيم رغبة غري حمققة باألطفال إما أن يلجئوا للمراجعة ألهنم 

أو ) التشنج املهبيل عىل سبيل املثال(غري قادرين بسبب اضطراباهم عىل إنجاب طفل 
فإذا مل يكن .  بعد إجراء عالج لإلنجابألن صلتهم الطبيعية باجلنسية قد ضاعت

الزوجان متفقان يف رغبتيهام باألطفال فيمكن أن تنمو لدى أحد الزوجني اضطرابات 
 االنتصاب مثال ذلك الرجل الذي يعاين من عدم قدرة عىل(جنسية كردة فعل عىل ذلك 
 ). ًإذا مل يكن راغبا باإلنجاب

ة للخالف، عندما يفرتض الرشيك ويمكن للوقاية من احلمل أن تتحول إىل ماد
الذكري بشكل بدهيي بأن رشيكته تتناول حبوب منع احلمل ذلك أهنا هي الشخص 

 . الذي عليه أن يقي نفسه من احلمل
ومع والدة طفل يف األرسة ال تغري احلياة اليومية للوالدين فحسب وإنام اجلنسية 

 يف األرسة والتعامل من ًعىل الغالب أيضا، إذ عليهام من ناحية قبول شخص ثالث
 . ناحية أخرى مع اإلرهاقات اجلسدية التالية للوالدة

 

فهناك الكثري من . ًتوجد تصورات خمتلفة جدا حول الكرب واجلنسية يف الكرب
 & Dennerstein, Lehrt, Burger & Dudley,1999; O‘Donohue (األساطري واملخاوف

Graber,1996,1996( .أنه من املهم الفحص بدقة إىل أي مدى يتعلق األمر ويبدو 
فتغري عالقة ما عندما . بمخاوف مربرة أم بمخاوف تتعلق بالوضع النفيس للشخص

ًيصبح أحد الرشيكني مريضا أو هرما يمثل بالنسبة للعالقة الزوجية إرهاقا خاصا،  ً ً ً
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ف يف التوق اجلنيس وليس من النادر أن يتحول االختال. ويتم التشكيك بتوزيع األدوار
 . إىل مشكلة أو إىل اختبار حمنة للعالقة القائمة منذ أمد بعيد

كام يقود تراجع القدرة عىل االنتصاب لدى الرجل إىل مشكالت يف العالقة عندما 
ًيصبح قادرا عىل  ال يعود الرجل يشعر باالنجذاب إىل رشيكته املوازية له يف العمر، وال

 . ًمن خالل فتيات أكثر شبابااالستثارة اجلنسية إال 
ويمثل تراجع القدرة عىل االستثارة واالهتامم اجلنيس مع التقدم يف العمر بالنسبة 

كام البد من التفكري لدى الرجال . للمرأة مشكلة أقل مما يمثله األمر بالنسبة للرجل
عىل اجلنسية بأن التطور املهني قد يؤثر ) أكثر مما هو األمر لدى النساء(الكبار يف السن 

ًويمكننا أن نالحظ لدى املرأة تطورا شبيها عندما يرتك األوالد البيت وعىل . ًأيضا ً
الرشيك أن يذلل ذلك الشعور اجلديد الناشئ بالفراغ ليس من خالل اجلنس بل أكثر 

 . من خالل احلنان
4.2 

و بعد لالضطرابات إذا ما أردنا التنبؤ بيشء ما حول الرضا اجلنيس يف أثناء أ
ًفكام أرشنا سابقا يف .  بشكل منعزلةالوظيفية اجلنسية فال يكفي النظر للوظائف اجلنسي

ومن ثم . البداية فإن الوظيفة اجلنسية العاملة ليست بذاهتا داللة عىل الصحة اجلنسية
 : فإن حتليل املشكلة هيتم بالدرجة األوىل بتوضيح املسائل التالية

 ب عضوية ممكنة؟هل هناك أسبا  1-
 ؟هل اإلشكالية هي إشكالية أساسية أم ثانوية  2-
 ما هي أمهية اضطراب الوظيفة اجلنسية بالنسبة لعالقة الرشيكني؟  3-
 كيف يمكن تفسري نشوء اضطرابات الوظائف اجلنسية بالتحديد؟  4-
 يوجد رضا جنيس عىل الرغم من سالمة الوظائف اجلنسية؟  ملاذا ال  5-
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ًسابقا هناك عدد كبري من األسباب العضوية املمكنة للخلل اجلنيس وكام أرشنا 
 األسباب وعىل الرغم من أن حتديد. الوظيفي وكذلك من الطرق لتحديد هذه األسباب

 النفيس العضوية هو من اختصاص الطبيب املتخصص إال أن املعارف األساسية للمعالج
يكون ومن املمكن أن . (Kockott & Fahrner,2004; Sigush,2001b)مفيدة ورضورية 

 /التعامل الوثيق مع األطباء املتخصصني املنفتحني عىل وجهة النظر السيكوسوماتية
ًالعالجية النفسية مفيدا جدا  اضطرابات وينصح عىل األقل احلصول عىل توضيح وجود. ً

ور فيام يتعلق باألمراض االكتئابية، بالرتافق مع حتليل التعاقب عند ظه(نفسية أخرى 
 )-1-مثل هذه االضطرابات؛ قارن الفصل الرابع عرش من التشخيص النفيس اإلكلينيكي 

وعند البحث عن العوامل النفسية االجتامعية يمكن بشكل خاص استخدام 
 disorder specific Vulnerability modelsاخلاصة باالضطراب  )1(نامذج االستعداد

مية واالستعرافية والتحليالت املتمركزة عىل ومبادئ التفسري ذات الصبغة النظرية التعل
 . الرصاع من أجل التمكن من حتديد األسس العالجية املمكنة

وترى نامذج االستعداد يف االضطرابات الوظيفية اجلنسية النتيجة النهائية للتفاعل 
بني عوامل اخلطر اخلارجية والداخلية النفسية، تثري حلقة مفرغة ومن ثم تؤثر بشكل 

فمن . (Kockott & Fahrner,2004) عىل احلفاظ عىل استمرارية االضطراب جوهري
عوامل اخلطر اخلارجية يشار إىل الضغوط من كل األنواع، من بينها الصعوبات 

التي ال ترتبط بشكل مبارش مع االضطراب كالضغوط املهنية ) Stressorsاملرهقات (
قارن (العالقة الزوجية والضغوط أو الظلم االقتصادي االجتامعي واضطرابات 

Bancroft et al., 2003 كام يطور األشخاص ذوي تاريخ ).  من هذا الكتاب31؛ الفصل

                                                   
)1(  Vulnerability :وتعني القابلية لإلصابة، عدم احلصانة، وتعني كذلك احلساسية أو : النحيزة: ة العربيةيف اللغ

رسعة التأثر، أو اهلشاشة، وتعني االستهداف يف املجال العسكري، وال يفضل استخدامها هبذا املعنى يف املجال 
 .النفيس
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احلياة غري املالئم سواء فيام يتعلق بالشذوذات النفسية االجتامعية أم بالعضوية 
ًاالستعدادات التي تصعب من أن يعيش اإلنسان عالقة باعثة عىل الرضا جنسيا واحلفاظ  ِّ

 (Bancroft et al., 2003; Richter-Appelt, 2007) استمراريتها عىل
االستعدادات املكتسبة يف الغالب يشار إىل مشكالت اهلوية العامة تلك ومن بني 

، )عدم الثقة اجلنسية أو اخلوف االجتامعي وخماوف الفشل(من ناحية، والكف 
، ]االرتباط املزعزع[باط وعدم الثقة باالرت) االنفجار النزوعي(ف من االنفالت وواخل

والتشخيص ال يمكن . وقلق االنفصال واالستجابات غري املحببة وغري املتوقعة لآلخر
 فهنا البد كذلك من حتليل املخاوف االجتامعية ؛ أن يقترص عىل الوظيفة اجلنسية فقط

ًوغالبا ما تكون القدرة . مع إيالء اخلوف من املواقف اجلنسية خاصة االنتباه اخلاص
 . ًعىل القيام باالتصال واالنسجام يف اخلربات اجلنسية رشطا لتحسني األعراض

ًواألشخاص املضغوطون نفسيا يستجيبون بشكل خاص للتأثريات اخلارجية 
ًوغالبا ما تبدأ حلقة مفرغة وبشكل خاص لدى الرجال الذين . السلبية املذكورة

تحيل حصول استثارة جنسية يعانون من ضغط إنجاز خمتلف عن املرأة، جتعل من املس
وخربات إجيابية مطابقة، وتولد توقعات سلبية دائرية، يمكن أن ختضع لسيطرة 

ورصاعات، وتستتبع ) خماوف ضمري عىل سبيل املثال(االستعرافات غري املنطقية 
وعىل هذه اخللفية يتم يف : سلوك جتنب عام بنتيجة ضعف االنتصاب أو عدمه كلية

العملية النشوئية ] إعادة رسم[ عوامل اخلطر وحماولة إعادة بناء حتليل املشكلة حتديد
ومن املهم يف حتليل التأثريات . للرضر اجلنيس الوظيفيactual genetic Processالفعلية 

 ). 4.1قارن الفقرة (االستعدادية التمكن من فهم تاريخ النمو اجلنيس النفيس للمريض 
 والتوقعات ضطراب وظيفي جنيس حتتل العواملويف حتليل احللقة املفرغة املمكنة ال

وتتسم تلك التوقعات بشكل أسايس بالتصورات غري . األولوية املثرية لذكريات معينة
الواقعية عن اجلنسية وبتصورات حول الكيفية التي يفرتض فيها للتفاعالت اجلنسية أن 

وأن يقود من نحو أن النساء عشيقات سلبيات؛ االنتصاب لدى الرجل البد (تكون 
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 ,Zilbergeled(وقد أشار كل من زيلربغيلد ). ًدائام للقذف أو للنشوة عىل سبيل املثال

سلسلة من هذه إىل  (Weeks & Gambescia, 2002) ويكس وجامبيشا و)1994
كام تؤثر خماوف ورغبات وهوامات أخرى، شعورية أو ال شعورية عىل . "اخلرافات"

اعالت اجلنسية بام يف ذلك التفاعالت العاطفية إدراك وتفسري سامت املواقف والتف
 وهنا يمكن أن حتتل من جهتها املخاطر االستعدادية. واجلنسية املتوقعة غري احلاصلة

  واخلاملة،املذكورة أمهية مركزية، ويصبح من املمكن حتديد اسرتاتيجيات التجنب الفاعلة
 . السلبي) جلنيسا(التعرف عىل تصورات السيطرة واخلضوع أو مفهوم الذات و

يلجأ األزواج الذين يعانون من املشكالت اجلنسية ملراكز اإلرشاد الزوجي ويف 
وعىل الرغم من أنه قد ال ختتلف األعراض، فإن . بعض األحيان للمعاجلني اجلنسيني

. بعض األزواج يضعون اجلنسية يف مركز الصدارة وبعضهم اآلخر املشكالت الزوجية
أو العالج أن يكون تعديل أمهية اإلشكالية اجلنسية يف ويفرتض هلدف اإلرشاد 

 & Aubin (وهناك الكثري من النتائج حول أمهية اجلنسية يف العالقات احلميمية. العالقة

Heiman,2004; Harvey, Wenzel & Sprecher, 2004; McCarthy,2002l; McCarthy et 

la.,29004( .لصفات التالية متوفرة أم ال وعليه ال بد من استخالص فيام إذا كانت ا
(Arentewitcs & Schmidt,1993) : 

تفاعل زوجي فقري أو مقيت، مرتبط بالتفاعل اجلنيس الغائب أو غري الباعث عىل  •
 . الرضا أو الذي يتضمن فيام يتضمنه هذا التفاعل

 ]استخدام اجلنس لتوكيد السلطة [Sexualization جمنسنةرصاعات سلطة  •

 )فعل عدواينكاحلرمان من اجلنسية الباعثة عىل الرضا  (اإلعراض عن الرشيك •

: يتم عزو إشكالية أحد الرشيكني إىل إشكالية اآلخر؛ مثال (delegationالتفويض  •
 )الضعف اجلنيس للمرأة يتحول إىل اضطرابات انتصاب لدى الرجل

 ةسحب اجلنسي[يعيد االمتناع عن اجلنسية : مثال): البعد-القرب(إدارة التناقضات  •
َاإلبعاد الالزم عن الرشيك إنتاج ] أو احلرمان منها  ]. املسافة الالزمة عن الرشيك[ِ
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ال يتحدث اإلنسان يف العالقات الزوجية  (arrangement] أو التنظيامت[الرتتيبات  •
 ). املضطربة عن ترضر اجلنسية وإنام يتحدث فقط حول رصاعات من احلياة اليومية

: ؛ مثالcollusionوتسمى كذلك مبادئ التواطؤ (لزوجية التغريات يف بنية العالقة ا •
ًيتخىل أحد الزوجني عن وضعيته اخلضوعية ويزعزع اآلخر أيضا يف دوره التفاعيل 

 ). اجلنيس

ويف بعض احلاالت سوف يقود حتليل اإلشكالية الزوجية إىل أنه البد من البحث 
إال أنه . ساعدة عىل االنفصالمل امن زوايا تشخيصية عن الكيفية التي يمكن فيها أن تتم 

يف غالبية احلاالت يكون سبب اللجوء لإلرشاد الرغبة يف حتسني العالقة، وبشكل 
وعندئذ تشكل التحليالت التشخيصية التفاعلية االجتامعية أحد . خاص اجلنسية

 . مكونات التشخيص القائم عىل التعديل لالضطرابات الوظيفية اجلنسية وبالعكس
 عىل الرضا عن اجلنسية التشاركية Process diagnosticيص العملية ويتمركز تشخ

بالدرجة األوىل، ثم يتم فحص الوظيفة اجلنسية باملرتبة الثانية ] مع الرشيك[
(Hauch,2006) . ًوكثريا ما تتكرر املالحظة يف جمرى العالجات الزوجية عند حامل

حظ يف الوقت نفسه ظهور العرض بأن أعراضه تتحسن يف جمرى العالج، إال أنه يال
اضطراب جنيس وظيفي عابر لدى الرشيك اآلخر اخلايل من األعراض، مل يكن 

ًملحوظا قبال وعادة ما يكون سبب ذلك هو إعادة توزيع املخاوف املتعلقة بالرشيك؛ . ً
والبد من أن يتم . ففي جمرى العالج البد من حتسني أعراض كال الرشيكني أو إزالتها

 . تقييم التقدم العالجي من كل بدأخذ هذا عند 
ويف بعض احلاالت يتم النظر حلصول ازدياد للتوتر واخلصام عىل أنه نجاح 
للعالج، ذلك أن الرشيكني يتجرآن يف النهاية عىل التعبري عن النقد؛ ويف حاالت أخرى 

د ومن هنا فإنه ليس من املفي. عىل هذه اخلالفات] منع[يتعلق األمر بالتحديد بالقضاء 
ًاالنطالق من قواعد صاحلة عموما، حول متى ينبغي تقويم العملية العالجية عىل أهنا 

وعليه ال جيوز اعتبار حتسن اخللل الوظيفي اجلنيس لوحده من دون . إجيابية أو سلبية 
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وكام أرشنا يف السابق فإن اجلنسية . حتسن العالقة الزوجية عىل أنه نجاح للعالج
 .  (Richter-Appelt,2001) عالمة عىل الصحة اجلنسية الشغالة بحد ذاهتا ليست

وبناء عىل اخلربة يف املامرسة العملية والنتائج اإلمبرييقية فإنه من الرضوري واملفيد 
يف إطار حتليل املشكلة لالضطرابات اجلنسية الوظيفية البحث إىل جانب مقدار 

 لالضطراب املوجود بالنسبة] اخلاصة[اإلسهام الفردي، عن اإلسهامات النوعية 
وعليه ينصح يف اضطرابات الشهوة اجلنسية، يف االستقصاء بشكل خاص . وأسباهبا

عىل سبيل املثال نتيجة خيانة (فيام إذا كانت عدم الرغبة قد ظهرت استجابة حلدث حمدد 
ويف اضطرابات . أم أهنا قد بدأت عرب عالقة مستمرة منذ زمن بعيد) زوجية للرشيك

التباعد والتوقعات غري -النشوة البد من االنتباه إىل رصاعات التقارباالستثارة أو 
 ;Beck,1995 ()عىل سبيل املثال فيام يتعلق بنوع املامرسة وتكرارها(الواقعية 

Kaplan,2000; Richter-Appelt,2001; Weeks & Gambescia,2002( . 

 -5 
ًعىل الرغم من أنه يزداد مؤخرا استخدام استبيانات قصرية لفرز االضطرابات 

يوجد حتى اليوم برأينا أية  اجلنسية الوظيفية وبشكل خاص يف الدراسات الدوائية، ال
فال اخلالصة فيام يتعلق بالطرق . أداة فحص يمكنها أن حتل حمل السرب التفصييل

 ,Braehler, Schumacher & Klaiberg(يربغ كال والسيكومرتية لدى بريلر وشوماخر

توجد أدوات لقياس املشكالت ) 2003( وال يف شوماخر وكاليربغ وبريلر )2002
ً عرضا ألدوات البحث (Strauss & Heim, 1999)وقد قدم شرتاوس وهايم . اجلنسية

ه قد وعىل الرغم من وصفهام لعدد كبري من األدوات املختلفة إال أن. اجلنيس اإلمبرييقي
. ًتم جتريب هذه األدوات عىل عينات صغرية، وغالبا ما تفتقد للمؤرشات اإلحصائية

ًفاملشكالت اجلنسية ال يمكن وصفها بخمسه عرش بندا، كام هو احلال عىل سبيل املثال 
 International Index of Erectile Functionيف الدليل العاملي لوظيفة قابلية االنتصاب 
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وقد تكون مثل هذه األدوات مفيدة لدراسات . IIEF ((Rosen et a;., 1997)اختصار (
 .  ال هتتم بفهم اضطرابات حمددة ، وإنام بتكرار ظهورها فقطوالتياالنتشار 

أما السبب الكامن خلف ملاذا البد للرؤية االختزالية أن تظل رؤية سطحية 
 فيتعلق بتعقد اخلربة واحلصول عىل املعرفة حوهلا ال تتم من خالل تقرير خمترص للوضع

ًعرضا لبعض أدوات الفحص التي تقيس ) 1(ويقدم اجلدول . والسلوك اجلنسيني
 .مظاهر خمتلفة من التفاعالت اجلنسية
 (Arrington et al., 2004) ألرنغتون وآخرين 2004كام أن العرض الصادر يف عام 

وقد يكمن .  الرضايوضح إىل أي مدى أدوات القياس املطورة حتى اآلن غري باعثة عىل
سبب هذا الوضع يف أنه البد من االستقصاء عن االضطرابات املختلفة يف جمال 

غياب االنتصاب الصباحي لدى (االضطرابات الوظيفية اجلنسية وفق حمكات خمتلفة 
الرجل عىل سبيل املثال يعرب عن مظهر فيزيولوجي ومن الصعب مقارنته بالنفور من 

ية ال يمكن إجراء التحليل العاميل لبنود صور االضطرابات وألسباب طرائق). اجلنسية
 اإلحصائي ومن هنا فإنه يف كثري من احلاالت يتم االقتصار عىل التحليل. املختلفة ألسباب

 .للبنود
كام أن كثري من . مل تربهن يف املحيط الناطق باألملانية أية أداة حتى اليوم نفسها

 وهو زمن قلام - عىل األسابيع األربعة األخرية األدوات تعتمد عىل الوضع الراهن أو
 . ًيكون مؤرشا بالنسبة لالضطرابات اجلنسية بل أنه غري ذي أمهية
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(1) 

 املؤلفون األهداف، جمال السرب عدد البنود العنوان

السلوك اجلنيس 
 الصعوبات 

 

ــس 35 ــد، مخ  بن
 جماالت 

االهتاممات اجلنسية، االستثارة، 
النشوة، األمل يف املامرسة والرضا 

 عن اجلنس

Appelt & 
StrauB(1988) 

اسـتبيان التغــريات يف 
  اجلنيس األداء

The Changes in  
Sexual Functioning 
Questionnaire 
(CSFQ) 

ـــد لكـــال 14  بن
 اجلنسني و

  بند للنساء 35
  بند للرجال 36و

  ,Clayton ت اجلنسية كلها االضطرابا
McGarvey & 
Clavet(1997) 

 األداء اجلنيسقائمة 
 

Sexual Functioning 
Inventory 
(DSFI) 

ـــــد، 245  10 بن
 جماالت 

245 Items 
10 Bereiche 

ــدافع،  ــربة، ال ــات، اخل املعلوم
االجتاهات، األعراض النفسية، 
االنفعـــاالت، فهـــم الـــدور 
اجلنيس، اهلوام، صـورة اجلـسد 

Body Image الرضا اجلنيس ،  

Derogatis & 
Melisaratos 
(1979) 

اســـــتبيان اخلـــــربة 
اجلنــسية واالســتمناء 

 )الرجال(
 

ــسة 37 ــد، مخ  بن
 عوامل 

ــسة 37 ــد، مخ  بن
 عوامل

ــة،  ــرشيك واملرون ــاط بال االرتب
الذكوريـة التقليديــة واجلنــسية، 
ــائف اجلنــسية  ــساسية الوظ ح
ـــة اهلوامـــات  ـــة، حري الوظيفي

 .اجلنسية

Feil & 
Richter- 
Appelt (2002) 

قائمة السلوك اجلنيس 
 للطفل 

Child Sexual 
Behavior 
Inventory 

 بنــد جييـــب 38
ــــــــا األم  عنه

 )الراعي(

السلوك اجلنيس لألطفال، 
  )املحتمل(االستغالل اجلنيس 

 

Friedrich 
(1997) 

ـــشخيص  اســـتبيان ت
 العالقة الزوجية 

  بند، 30
  مقاييس 3

 تواصلاملالمسة، احلنان، ال
 

Hahlweg 
(1996) 
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 املؤلفون األهداف، جمال السرب عدد البنود العنوان

شبكة التوجه اجلنـيس 
 القصرية 

تقـدير للتوجـه : لكال اجلنـسني  بند 21
ـــة  ـــارض واملثالي ـــايض واحل امل
اجلاذبيــة، الــسلوك، اهلوامــات، 
ـــضيل  ـــيس، التف ـــرتابط النف ال
ــذايت،  ــي ال ــي، التامه االجتامع

 . أسلوب احلياة

Klein, 
Sepekoff & 
Wolf (1985) 

قائمـــة التفـــضيالت 
 سية الثنائية الغرييةاجلن

Inventory of 
Dyadic 
Heterosexual 
Preference (IDHP) 

 6 بنــــــــد، 27
 عوامل 
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 10 بنــــــد ، 28
 جماالت 

التجنــب : للــرشيكني الغرييــني
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 املؤلفون األهداف، جمال السرب عدد البنود العنوان

 اجلنيس 
Golombok Rust 

Inventory of 
Sexual Satisfaction 

(GRISS) 

املهبيل، القذف املبكر، الـضعف 
اجلنيس، فقر اإلحـساس، عـدم 
الرضا اجلنيس، التكرار، نقـص 

 .التواصل

 ئمة الرغبة اجلنسية قا
Sexual Desire 
Inventory (SDI) 

التـوق اجلنـيس الثنـائي، التـوق   بند، جمالني14
 اجلنيس كفرد

Spector, 
Carey 
& Steinberg 
(1996) 

ــــرص  ــــدليل املخت ال
  للنساءلألداء اجلنيس 

Brief Indexof 
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forWomen 
(BISF.w) 

 4 بنــــــــد، 22
 جماالت

، االســـتثارة، التـــوق اجلنـــيس
 النشوة، والرضا اجلنيس

 

Taylor, Rosen 
& Leiblum 
(1994) 

ــــوبنغر  ــــاييس ت مق
 للعالج اجلنيس

Tubinger Scales for 
Sexual Therapy  

ـــد، ســـتة 35  بن
 مقاييس 

مقــدار اخللــل، تــوزع تـــأثري 
ـــذايت،  ـــباع ال ـــة، اإلش العالق
االحــــرتام والتقــــدير إلدراك 

 .اجلسد، املظاهر التواصلية

Zimmer(1989) 

-6 
 يمثل خطوة متقدمة ICD-10 العارش .دي.يس.يعىل الرغم من الثغرات فإن اآل

فقد أسهم التصنيف يف أن حددت اخلربة والسلوك . يف وصف االضطرابات اجلنسية
وقد . ًثريا التقديرات الذاتية للمعاجلني ومعايريهمكتشخيص هذه االضطرابات وليس 

 أن االستخدام القليل ألدوات القياس السيكومرتية هنا يمثل ثغرة؛ غري يرى اإلنسان
تقول  أن هذا ربام يرتبط بأن الطرح حول الوظيفة اجلنسية والسلوك اجلنيس بحد ذاته ال

واألهم من هذا ليس يف مناقشة تصنيف االضطراب . ًشيئا بعد عن الصحة اجلنسية
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رابات اجلنسية، وإنام كذلك املشكالت لوحده، إذا ما أراد املرء العمل مع االضط
 . النوعية للنمو النفيس اجلنيس

 . ًكام يبدو التطوير يف جمال التشخيص القائم عىل التعديل الزما
ضئيل، ) الناطقة باألملانية(إن عدد ومدى معاجلة موضوع األدوات التشخيصية

مد فقط عىل من أجل التمكن من طرح تشخيصات عالجية مهمة موثوقة، والتي ال تعت
وتستطيع نامذج التفسري التي تنظر لألمهية اخلاصة يف . االستجابات الفيزيولوجية فقط

 باجلنسية املتعلقة) التفاعلية-االجتامعية(تفاعل االنفعاالت واالستعرافات واالستجابات 
وتأخذ هنا بعني االعتبار العوامل الثقافية االجتامعية جعل األهداف اجلديدة ضمن 

ًوع من التشخيص املعقد جدا ممكناهذا الن ويمكن للفحص اإلمبرييقي .  يف املستقبلً
لعوامل اخلطر التي خيتلف وزهنا باختالف نوع االضطراب أن يفيد يف وضع ختطيط 

 . أكثر دقة للعالج وكذلك اإلجراءات الوقائية
 

 



 

  

  

137  

  مشكالت العالقة الزوجية31- 

  

Dirk Zimmer & Bernd Roehrle  

-1   
1.1  
1.2  
1.3  

-2   
2.1  
2.2  

-3   
3.1  
3.2  
3.3  
3.4   
3.5  

-4   

-5   

 -1 
1.1 

واألرسة عند أغلب يرتبط الرضا الفردي عن احلياة والرضا يف العالقة الزوجية 
 استقصاء ممثل أن العالقة من األشخاص يف % 79حوايل قد ذكر ف. الناس مع بعضه

 .  (Bodenmann,2002)الزوجية الناجحة من أهم رشوط السعادة احلياتية 
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وتعد العالقة اجليدة عامل وقاية يف حني أن التوترات الزوجية أو غياب العالقة 
. ً إمبرييقيا مع عدد كبري من األمراض اجلسدية والنفسيةالباعثة عىل الرضا يمكن ربطها

والناس الذين لدهيم عالقات ثابتة يمرضون بشكل أقل، وينجون من األمراض 
 . اجلسدية بصورة أفضل من غري املتزوجني أو من الناس يف العالقات غري السعيدة

اسات لدى  التعايف وخيفض االنتكعىلباملقابل يساعد التواصل الشغال والداعم 
 &Hahlr (املرىض الذين كانوا قد أصيبوا يف املايض باالكتئاب أو املرىض الذهانيني

Mueller, 1995( وكذلك لدى مرىض اإلدمان ،(Kuefner, 11984)  . كام أن نجاح
 Argyle (هيندرسون وفقد خلص آرجيل. العالقات عامل وقاية مهم لألطفال ونموهم

& Henderson,1986( األعامل التي ترى أن الفائدة النفسية املستخلصة من  جمموعة من
  . العالقة هي أعىل بوضوح لدى الرجال منها لدى النساء

 أن Chronic Stressorsويمكن للمشكالت الزوجية باعتبارها مرهقات مزمنة 
وهناك دالئل عىل أن . تقود إىل ارتفاع دائم يف االستثارة وإىل خلل يف عمل جهاز املناعة

ًوغالبا ما تكون مشكالت .  الزواج يمكنها أن تتنبأ بأمراض القلب إىل حد مانوعية
االضطرابات يف  أو (Paykel,1982) العالقة مشاركة يف استثارة األطوار االكتئابية

ويمكن عزو نصف الترصفات االنتحارية إىل . (Zimmer, 1985)الوظيفية اجلنسية 
متغريات كامنة يف اخللفية ذات أمهية وتعد رصاعات العالقة . رصاعات بني شخصية

للمشكالت السيكوسوماتية، والرهابات االجتامعية واملخاوف املعممة ورهابات 
ًوغالبا ما يشهد أطفال األرس املطلقة الحقا حاالت . األماكن العامة وغريها كثري ً

ًسيشهدون عاجال ] مرهقة، مضغوطة[واألطفال الذين يعيشون يف أرس متوترة . طالق
ًم آجال أعراضا نفسية بشكل متكررأ ً . 

 ومن الطبيعي فإن رصاعات العالقة تتأثر بشدة كذلك بالعوامل الفردية كالعصابية
 راجع للعرض ناير( أو عوامل الشخصية (Russel& Wells,1984)عىل سبيل املثال (

Neyer, 2003 .( اإلرهاق[أما أمهية الكفاءات الشخصية والقصور يف مواجهة الضغط [
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ومن هنا البد من عدم . (Bodenmann, 2000) برهنها بودنامنوحل املشكالت فقد 
 )Bodenmann, 2004, P43f (ويمكن مراجعة بودنامن. اختزال التفاعالت إىل اجتاه سببي

 . للحصول عىل عرض كامل
1.2 

. شكالت العالقة كبريبالنظر لألمهية الكبرية بالنسبة للصحة النفسية فإن انتشار م
 ، (Bodenmann,2000)من الناس يتمنون عالقة زوجية دائمة % 90ففي حني أن أكثر من 

وحوايل ثلث األزواج . فإن واحدة من كل زجيتني معقودتني تفشل يف الوقت الراهن
ويتعلق نجاح العالقات بعمليات التعلم، إال أن غالبية . غري راضني عن عالقاهتم

وكثري . والتنبؤ يف املحاولة الثانية ليس أفضل. ا مرة فشل عالقة حبالناس قد عاشو
 .  (Argyle & Henderson,1986)منهم ينجحون يف املرة الثالثة يف بناء عالقة ثابتة 

من مراجعي املراكز النفسية املشكالت الزوجية كجزء أسايس من % 58ويسمي 
ً العالقة موضوعا لكثري من وتعد مشكالت.  (Burmann& Margolin,1992)إرهاقاهتم

املركز ] (اإلرشاد[العالجات الفردية وتعد من أكثر أسباب اللجوء إىل االستشارة 
  ) 2001-1998االحتادي لإلحصاء، 

ومن وجهة النظر النفسية اإلكلينيكية فإن احلقيقة القائلة أنه يف العالقات حتصل 
ية الرشوط التي يتم التمكن خيبات ورصاعات ليس عىل درجة من األمهية بمقدار أمه
ومن هنا يتم االهتامم بالكيفية . ضمنها من مواجهة هذه الرصاعات واخليبات أو ال يتم

وما هي املتغريات التي تؤرش ) التصنيف(التي يمكن فيها وصف مشكالت العالقة 
وما هي عمليات التعلم الالزمة التي تتيح مواجهة ) Predictorsاملتنبئات (عىل خطر 

 . زماتاأل
ًوال توجد منظومة معرتف هبا عموما لتشخيص مشكالت العالقة مقارنة 

إال أنه من املمكن . DSM-IV-TR.أم.أس.ديال وICD-10العارش .دي.يس.يباآل
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 ذات الصلة وصف العمليات التي تشرتك يف نشوء واستمرارية املشكالت الزوجية 
 .جية النفسيةبالنسبة للنجاح طويل األمد للعالقة ومعاجلتها العال

1.3 

الرشيك  اهتمت النظريات النفسية واالجتامعية بعدد كبري من املتغريات يف اختيار
حتليل (وبحثت اختاذ القرار الستمرار العالقة أو لالنفصال ) التشاهبية أم التكاملية(

 (Loesel& Binder,2003)نرويمكن مراجعة لوزلوب). التكاليف عىل سبيل املثال-الفوائد
 .  للحصول عىل صورة أوضح(Grau & Bierhoff, 2003) وبريهوف غراوو

. (Bodenann, 2004; P.43)ًتقريبا % 80وحتقق الدراسات الطولية دقة تنبؤ تبلغ 
وربام تكون النتائج حول املتغريات التي تشكل موضوع اجلهود العالجية النفسية عىل 

 واملركز attractivelyفمن اجلدير باالهتامم فإن اجلاذبية . ينيكيةدرجة من األمهية اإلكل
أما نمط االرتباط أو اخلربات مع أمان . متتلك أمهية تنبؤية مؤكدة الstatus االجتامعي 

ويف مراجعته . ًاالرتباط فلم يتم التمكن حتى اآلن من برهانه إمبرييقيا بشكل واضح
يف الدراسات الطولية أنه من عوامل التنبؤ إىل ) "أ"2001(للنتائج القائمة وجد بودنامن 

نقص مهارات مواجهة ) Neuroticismالعصابية (جانب مقدار عدم االستقرار االنفعايل 
ًوهنا تلعب أنامط التواصل دورا . الزوجية واألرسية] Stressorsاملرهقات [الضغوطات 

ًخاصا مهام، من نحو االنسحاب، والتذمر، وبشكل خاص تصعيد  النزاعات املتكررة ً
 . ًوالشديدة واملستمرة مع نمط هدام، جارح شخصيا

ًومن املؤكد أن اإلمكانات الفردية والزوجية للمواجهة تتعلق أيضا بنوع ومقدار 
وباإلرهاقات أو الدعم ) الوالدة، فقدان العمل، األمراض(األحداث احلياتية احلرجة 

عىل سبيل املثال يف الزجيات (ال أو املفقود املنبثق من املحيط األرسي واالجتامعي الشغ
 ). الدينية أو الثقافية املختلطة

كام . ًثباتا وبأهنا أكثر سعادة ويتم وصف العالقات القائمة عىل أساس املساواة
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ًتؤثر كفاءات حتمل الضغوط والتواصل واحرتام الذات والرشيك بشكل مالئم أيضا 
(Argyle & Henderson, 1986; Kelly et al.,2003) . 

حيمل الزواج وتأسيس األرسة يف طياته سلسلة من املهام، ليست سهلة عىل احلل 
(Argyle & Henderson, 1986) : فاختيار مكان احلياة املشرتك ومطابقة الرغبات املهنية

وتوزيع الضغوطات وتغيري األدوار عندما يأيت األطفال ومواجهة مهام الرتبية يف 
الخ جتعل من عمليات التعلم ...ختلفة والتعامل مع املرض واملوت املراحل العمرية امل

  . والتكيف املستمرة الزمة
وبشكل خاص فإن املواقف احلدودية تدفع األزواج إىل أزمات تكيف ومن ثم إىل 

 فإن هذه بشكل خاص الوالدية اجلديدة Argyleوحسب آرجيل. اإلرشاد والعالج
 . ً فيها االنسجام التواصيل بني األزواج مطلوبا وهي مواقف يكون-ومراهقة األوالد 

وفيام ييل من احلديث نريد معاجلة مسألة التشخيص وبشكل خاص من خالل 
 ). Indicationمربراته (ًاالهتامم املعريف ملعالج نفيس هيتم تكرارا بالعالج األرسي ودالئله 

-2 
عالقة ورصاعات العالقة إىل أخذ متغريات خمتلفة تقود النظريات املختلفة حول ال

أال أهنا تشرتك يف إدراك اخلطر بأنه يف جمرى عالقة ما حيصل انزياح من . بعني االعتبار
ويمس هذا اخلربة االنفعالية . التبادل اإلجيايب واملساعي اإلجيابية باجتاه السلبية املتزايدة

. والسلوك) ية، رؤية اآلخر والعالقةالتوقعات السلب(واالستعرافات ) عدم الرضا(
وعليه فإنه البد من احرتام أو تقدير املشاعر واالجتاهات والتفاعالت اإلجيابية التي ما 

 . تزال قائمة ومقارنتها باملشاعر السلبية، املرهقة
وتنظر نظرية التبادل إىل القرار الشخيص بالنسبة الستمرار عالقة ما أو إهنائها عىل 

ن حسبة داخلية للفوائد والتكاليف مع أخذ البدائل األخرى املمكنة بعني أنه عبارة ع
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الستعداد إلقامة عالقات فيام يتعلق با املعاشة املساواة والعدالةوتلعب . االعتبار
وتساعد املعرفة بالعالقات اخلارجية املمكنة والتقييامت الذاتية املعاجلني . ًخارجية دورا

 . جييف تقدير فرص اإلرشاد الزوا
يمكن أن تتم ] حدود املرونة[إن تقييم الكفاءة الفردية وحدود حتمل الضغط 

نموذج (مقارنتها، بل وينبغي ذلك، مع الضغوط الراهنة واملهام الواجب مواجهتها 
  ) Vulnerability-Sress-Adaptation-Model التكيف - الضغط - االستعداد

)Karney&Bradbury,1995( . التحمل الفردية للضغط من ويمكن تعويض حدود
  (Bodenmann,2002)] الزوجية[خالل مواجهة الضغط التشاركية 

2.1 

 : يفرتض لتشخيص العالقة أن يتضمن النقاط التالية
 الرضا عن العالقة أو مقدار الضغط  1-
 جماالت املشكلة أو أنامط السلوك املرهقة  2-
  االرتباط واملواردلَ مازال قائام ً أو عواممقدار االرتباط الذي  3-
 Competences & Resourcesاألنامط التواصلية أو الكفاءات أو القصور   4-
 االجتاهات واالستعرافات احلافزة واملعيقة نحو العالقة الزوجية  5-
 ) يف هذا الكتاب30أنظر الفصل (الضغوط يف اجلنسية / اجلنسية الرضا عن  6-
 .خربات العالقة لكال الرشيكنيدراسة تاريخ   7-
 )الخ...الزوجية، األرسية،(قياس أطوار احلياة الراهنة   8-

2.2 

مالحظات  واالستبيانات واالستقصاءاتاملتوفرة نشري إىل من أدوات التقييم 
 ). Birchler & Fals-Stewart,2006; Bodenmann,2005قارن (السلوك 
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 يعطي من الناحية اإلكلينيكية معلومات أكثر دقة وعادة Explorationفاالستقصاء 
إال أنه ال يوجد حتى ). Banse,2003, P.35fللمزيد راجع (ما يتم تقييمه عىل أنه صادق 

 أدوات املقابلة املتعلقة Reliabilityاآلن أية بيانات مؤكدة حول صالحية ثبات 
 . باألزواج

 الستغناء عتها يف البحث، إال أن قوهتا التنبؤيةوتعد االستبيانات أدوات ال يمكن ا
وعىل املرء أن يتأكد بأال يكون كل . يف احلالة الفردية حمدودة بسبب ميول اإلجابة

 . رشيك من الرشيكني واقع حتت مراقبة اآلخر وتأثريه
 فلها صدق كبري، ألن املرىض يظهرون بعد وقت التفاعلأما مالحظة سلوك 

ًقصري سلوكا ممثال، إال أن تقييم اختبار .  أي أهنم ال يستطيعون التمثيل لوقت طويلً
 . السلوك وفق حمكات علمية بالغ التكاليف بشكل كبري

 -3 
الرضا : لتحليل املوقف الراهن يف العالقة عادة ما يتم قياس املجاالت التالية

الجتاهات والتفاعالت والضغوط والرصاعات ومظاهر االرتباط واالستعرافات وا
 والتواصل والكفاءة التواصلية وبنية العالقة وجمريات التفاعل أو التصعيدات واملخاوف

 .  ونسبة التواصل اإلجيايب والسلبيcomplementary anxietiesالتكاملية 
3.1 

 .يعد الرضا واستقرار عالقة ما من حمكات اجلودة األساسية
ًجل تدريج الرضا غالبا ما يتم استخدام مقياس ليكرت من واحد ومن أ:الرضا
 لالستبيانات التي ةأمثل) 1(ويعرض جدول ).ًغري سعيد حتى سعيد جدا(حتى ستة 

تقيس نوعية الزواج واالقتصادية يف التعبئة من حيث الوقت وذات النوعية اجليدة يف 
 ). Klann et al.,2003غريها يوجد لدى (القياس 
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(1) 

 املقاييس الفرعية املؤلفون االسم
االتساق 
 الداخيل

 قائمة الرضا الزواجي 
Marital Satisfaction 
Inventory MSI-R 

Klann, Hahlweg, 
Limbird& 
Snyder, 2004 

 جمــال مــن الرضــا 11
 العالئقي 

α 0.80 بني 
 0.97و

 اختبار التأقلم الثنائي 
Dyadic Adjustment 
DAS Test  

Spanier,1976; 
Klann, 
Hahlweg&Heinri
chs, 2003 

االنسجام، التعبري عـدم 
ـــشاعر، االســـتجابة  امل

 ، التعاضد )التحقق(

α= 0.90 
α= 0.73 
α= 0.94 
α= 0.86 

 استبيان الرشيكني 
Parnerschafts- 
fragebogen  
PFB 

Hahlweg,1969  ،ــزاع ــوســلوك الن ، ّاحلن
  املعية، التواصل، ككل

α= 0.93 
α= 0.91 
α= 0.88 
α= 0.95 

 

ً وهنا من املمكن أيضا أن يتم استخدام مقياس ليكرت حول قوة :االستقرار
أما املعلومات الصادقة حول هوامات االنفصال .  (Zimmer,1985)رغبات االنفصال

أما . فإن احلصول عليها من خالل السرب يف جلسات فردية أو زوجية يكون أسهل
كلينيكية عىل نوايا االنفصال غري املرصح هبا يف الغالب فيمكن إجيادها يف الدالئل اإل

 . نوع من العمل التعاوين بالدرجة األوىل
 تعد تصعيدات اخلصومات واالستسالمات واالنسحابات االنفعالية أو :السلوك

ة اخلارجية أو تزايد سلوك التذمر املتكررة والشديدة والصعبة اإلهناء دالئل غري مبارش
 ]. اإلرهاق[عىل مقدار قابلية عالقة ما للضغط 

3.2 

تتعدد املضامني التي ينزلق حوهلا األزواج يف نزاعات وتتضح يف اجللسات العالجية 
وكاستبيانات لفرز مثل هذه . األوىل كرغبات متباينة أو ترصفات مرهقة متبادلة
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ا الكلية حساسة للتعديل هالتي تعد قيمتوت ًاملواضيع غالبا نشري إىل قائمة املشكال
Cronbachs α=0.83(Halweg,1969)  . 

 بام أن كثري من مواضيع النزاع تبدو تافهة، فسوق حياول :املواضيع اخللفية
اإلكلينيكيون من خالل السرب توضيح فيام إذا كان باإلمكان تصنيف املضامني امللموسة 

 : ملواضيع أو احلاجات املجروحةوقد تكون مثل هذا ا. يف مواضيع عليا
 الرغبة باحرتام الذات والتقدير •
ًالرغبة بأن يكون املرء مفهوما أو مصادقا عليه  • ًValidationأو كليهام  
 ضامن جماالت االستقاللية أو  •
 ضامن األمان والطمأنينة •
 توضيح القواعد أو مساحات احلرية  •

. التحكم وgratification] املرسة[العدالة يف توزيع العمل األرسي، اإلهباج 
 . ويمكن استخالص مثل هذه احلاجات من مالحظات التفاعل

 3.3 

  بتجميع نتائج مهمة لكنها متناقضة حول البحث يف أنامط(Banse, 2003) قام بانس
 يتعلق باإلجراءات وال تتوفر حتى اآلن نصائح واضحة فيام. االرتباط لدى األزواج

 . التشخيصية
] أمان االرتباط[ أمان الثقة باالرتباط (Grau,1999)يقيس مقياس االرتباط لألزواج 

 (Halweg,1996) أما مقيايس استبيان األزواج هلالوفيج. عرب مقاييس القلق والتجنب
) ناهأنظر أد (communication التواصل/community واملعية] caressاملالطفة [احلنان 

 . فتستخدم لقياس االنفعاالت اإلجيابية
ويزداد سرب مشاعر االرتباط التي ماتزال قائمة صعوبة من خالل أن بؤرة االنتباه 
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والتذمرات ويؤثر الوجدان السلبي  ًعند املرىض غالبا ما تكون موجهة للشكاوى
 dissonanceوهبذا فإن امليل لتجنب التنافر . كمصفاة للمعلومات من احلارض واملايض

avoidance tendency to  إال أن هذه . ِّيصعب حتديد املشاعر اإلجيابية التي ماتزال قائمة
فالتنبؤ باملعاجلة ال ينبثق من الشكوى أو التذمر الراهن . عىل درجة خاصة من األمهية

بل من السؤال فيام إذا كان املرىض مازالوا قادرين عىل أن يعيشا مشاعر إجيابية متنافرة 
 .  (Gottman,1994)بعد 

 :أسئلة حول بدء العالقة
 كيف تعرفتام عىل بعضيكام؟  •
َما الذي جذبك يف زوجتك  •  ) ِزوجك(َ
 ًما الذي فعلتامه معا؟  •

وعىل املرء هنا أن ينتبه إىل جانب مضمون اإلجابة إىل التعبري غري اللفظي الذي قد 
 . جيعلنا نستخلص املشاعر اإلجيابية

 يمكن للمرىض أن ينظروا يف أيامهم أو أسابيعهم :ابية الراهنةسرب اخلربات اإلجي
 "الترصفات الصغرية لرشيكهم/األشياء"األخرية بعيوهنم الداخلية وحياولون تذكر 

ويمكن هلذا أن يفيد يف . (Zimmer,2000) "أسعدهتم، وأثرت فيهم بشكل طيب"التي 
 املخاوف ممكنة النقاش، والتي وإىل جانب االنفعاالت اإلجيابية تصبح. حتديد املعززات

إال أن املهم ليس االستفسار عن التقييامت . ًقد يصبح اإلنسان عند الترصيح هبا حساسا
)  باالسرتخاءاإلحساس باملتعة مع اآلخر،(اإلجيابية وإنام عن اخلربات اإلجيابية املشرتكة 

 .  اإلكلينيكيمن املنظورذلك أن هذا عىل درجة كبرية من األمهية بالنسبة للتنبؤ باملواصلة 
كيف حصل بأنك بعد سنني من التوترات مل تلجئا " :أسئلة أخرى مبارشة

وحسب اخلربات اإلكلينيكية فإن . "عالج النفيس؟مللمحامي من أجل الطالق وإنام لل
ًاملربرات من دون مضمون انفعايل متثل هنا متنبئا أكثر سوءا من املربرات اإلجيابية  ً
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ًزوجي يترصف دائام كالثور اهلائج، إال أين متعلقة به بشكل  أعرف ال". (الالمنطقية
 )."ما

  تشري اخلربات التي تم مجعها مع املحفزات لرفع التبادل:حماوالت العالج كتشخيص
ًأهنا ذات تأثري تنبؤي من الناحية التشخيصية وتعطي سببا للتحليالت  إىل اإلجيايب

   . )Hahlweg, Schindler & Revenstorf, 1998; Zimmer, 2000(املهمة للمشكلة 
ًفعندما يطلب املرء عىل سبيل املثال من األزواج استنادا إىل العالج الطويل املتوقع 

، أي )عىل الرغم املواضيع غري املحلولة (problem breakالتفكري يف باسرتاحات املشكلة 
بتحمل ة ومن ثم متنح القوة فرتات االسرتاحات التي تفيد يف التعايف من السلبية الدائمب

 املعاجلة املجهدة بشكل أفضل، يمكن للمرء أن حيصل يف تطبيقها عىل انطباعات
وهنا تتم حماولة القيام يف أحد مساءات األسبوع بنشاطات إجيابية مشرتكة . تشخيصية

والبد من التثمني اإلجيايب . عىل سبيل املثال وحتمل اخلصام من دون تتفيه املشكلة
. ًلفقداهنا حمسوسا يصبح التوق إلعادة إحياء اخلربات اإلجيابية الباكرة واحلزن عندما

اخلرباء سوف واإلكلينيكيون . وبالطبع فإن التحفظات االستعرافية واملخاوف مهمة
 . قديم املساعدة املتعلقة بذلك مبارشةتيستغلون هذه كمناسبة لتحليل املشكلة و

3.4 

يقوم املعالج يف العادة عن طريق السرب بتحديد االستعرافات أو استنتاجها من 
) Banse, 2003(ويشري بانس . (Baucom& Epstein,1990; Zimmer,1985)مالحظة التفاعل 

واملظاهر التالية ينبغي أخذها بعني . إىل بعض االستبيانات املهمة للبحث يف هذا املجال
 : االعتبار

 تتطور يف العالقات املرهقة توقعات وتنبؤات سلبية فيام يتعلق بسلوك :اتالتوقع •
 . أما االستثناءات اإلجيابية فهي تسقط من خالل املصفاة االكتئابية. الرشيك

داخيل إىل طبيعة أو شخصية الو) غري متغري(ثابت العام وال يعاش العزو :العزو •
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لرشيك الرايض أقرب للعزو سلوك مرهق للرشيك، يف حني أن اعىل أنه الرشيك 
عدا عن ذلك فإن علم النفس االجتامعي يعرف منذ فرتة . املتغري واملتعلق باملوقف

ِّاملترصففاملوضوع : طويلة مشكلة التشويه املنظوري يف التفاعل َ َ الشخص  [ُ
) "سلوكي هو جمرد استجابة عىل سلوكك"(ًيربر سلوكه الذايت خارجيا ] الفاعل

وهذا ما يقود إىل عزو خطأ ). "كتعبري عىل طبيعة اآلخر"(ًداخليا اآلخر ويفرس سلوك 
سيكون [كالنا سيكون حاله أفضل ": لكل زوج]  معطوب منترشإعزاء[منترش 

الفروق يف التوقعات  ووتتوفر لقياس التوقعات. "!لو أنك تغريت] حايل أفضل
  ) Klann et al.,2003قارن (أدوات خمتلفة 

 من الصعب بالنسبة للمرىض تقبل التناقض الشديد :ع اآلخرالتقييم الذايت وانطبا •
 األزواج فلدى. بني اخلربة الذاتية للمقاصد الذاتية وتأثري السلوك اخلاص عىل اآلخر

ًويف بداية العالج، ويف جمموعة املقارنة أيضا وجدنا تناقضا كبريا بني البيانات  ً ً
التفاعل وتقييم السلوك لنمط ) "القةالتقييم الذايت للتأثري الشخيص يف الع"(الذاتية 

 األزواج الذين فلدى الكثري من: املسجل عىل رشيط فيديو من خالل مقيم مستقل
ًلدهيم مشكالت ذكر كال الرشيكني بأنه شخصيا ال يمتلك الكثري من التأثري عىل 

ً اآلخر، إال أهنم يظهرون يف الوقت نفسه سلوكا مسيطرا أو اعتدائياسلوك ً ً 
(Zimmer,1983,1985) . 

  يوجد يف املراجع اإلكلينيكية عدد ال حيىص حول الفرضيات:نامذج العالقة غري الواقعية •
أو حول ) "...!هذا ما أتوقعه من زوجي"(األساسية حول دور الرجل واملرأة 

 ). Lazarus,1996عىل سبيل املثال ) ("!"عىل املرء أال يتكلم حول ذلك"(التواصل 
 من وجهة النظر العالجية فإن حماوالت تبني املنظور واإلحساس :املعرفة عن الرشيك •

 تعتقدونه، ما الذي": باآلخر مهمة وعادة ما يتم اختبارها من خالل التحفيز واألسئلة
 . "تغضب رشيكك؟/ما هي ترصفاتك التي حيبها 
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3.5 

ما حتتل نوعية التواصل أمهية تنبؤيه خاصة بالنسبة لثبات عالقة 
)Bodenmann,2001a( . 

 Communication in the بام أن استبيان التواصل يف العالقة الزوجية :االستبيان

Partnership مكلف جدا فقد قام كروغر وآخرين ً(Kroeger et al., 2000)   بنقل استبيان
 ، وهو مقياس اقتصادي وموثوق"استبيان لقياس نمط التواصل الزواجي"أمريكي لألملانية 
 كام PFBوهو يرتبط مع مقاييس استبيان الرشيكني ). 80-0.73ألفا بني (وصادق كفاية 

إنه جييز تقدير أويل حول املقدار النسبي للتواصل البناء عىل عكس التجنب . هو متوقع
 ) Klann et al.,2003أدوات أخرى لدى (أو االنسحاب واألنامط التواصلية اهلدامة 

ً استبيانا حول (Bodenmann,2000) بودنامن وضع :مواجهة الضغط الزوجي
 مقياس فرعي ذات 13 تتوزع عىل ًا بند62ضغط لدى األزواج يتألف من لمواجهة ا

 0.60 بالنسبة للدرجة الكلية وتوزع أللفا كرونباخ بني 0.94= كرونباخ ألفا(اتساق جيد 
 Stressرهق التواصل امل[ويتم قياس التواصل الضاغط ).  للمقاييس الفرعية0.89حتى 

Communication [ لكال الرشيكني تا وأنامط مواجهالضغوطوالرضا عن مواجهة 
ِّانفعايل، داعم، عدائي، مفوض ( َ ُdelegated .( 

 وتساعد مالحظة وتقييم سلوك التفاعل للرشيكني عىل تقدير الكفاءات التواصلية
ل الرشيكني  سواء للمرسل أم للمستقبل، من جهة، ومن جهة أخرى يمكن من تعام-

ومن ناحية ثالثة يتم استنتاج االجتاهات . التأثري واستخالص دالئل عىل توزيع السلطة
 . اإلشكالية حول العالقة يف سلوك الرشيكني

3.5.1 
 تشرتط حماوالت التحديد الدقيق ملحكات الكفاءات التواصلية معرفة باخلصائص

 حتتاج األحكام املسبقة للمعاجلني النفسيني للتصحيح من كام. الثقافية والفروق البيئية
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وعليه فلم يتم التمكن من برهان الفرضية القائلة بأن . خالل النتائج اإلمبرييقية
يغلب لدى األزواج  ] Meta Communicationما فوق التواصل [التواصل العايل 

ًيبدون سلوكا  ال وملفاجئتي بأن األزواج السعداء ُففي دراساتنا وجدت. السعداء
مقاطعة بعضيهام "ًتعاطفيا أكثر من األزواج يف العالج، أو كذلك عىل الرغم من أن فئة 

 تفصل بني املجموعات بشكل دال إال أنه باجتاه "أخذ الكالم من اآلخر/بشكل متبادل
 ,Zimmer(أن األزواج السعداء قاطعوا أزواجهم أكثر من األزواج يف املعاجلة 

Oberdorfer, Sommer, Raschert& Weinert,1979( .وبام يشبه هذه املفاجئة يشري غومتان 
(Gottman,1994) إىل أن النزاع املتكرر وجتنب الرصاع عىل حد سواء ليسا متنبئات 

 . بالطالق، إذا ما متت موازنتهام بمقدار عال من التواصالت اإلجيابية
يام إذا كان الزوجان قادران فعىل أي يشء ينبغي لإلكلينيكي أن يركز؟ املهم هو ف

عىل اإلخبار بام يميلون إىل إخباره، وفيام إذا كانا قادرين كذلك عىل وصف املشاعر 
 إلعطاء تغذية راجعة حول ينواألفكار والرغبات بشكل دقيق، وفيام إذا كانا مستعد

يتم  الأو  من الطروح ممكنة،  ماهل صيغة. الكيفية التي يعيشان فيها سلوك اآلخر
ًبخيسها من اآلخر بالداع أو غري مزعجة؟ وعىل ما يبدو فإن التواصل يشرتط أيضا ت

إدراك دقيق للذات واالستعداد لالنفتاح الذايت، أي الثقة والشجاعة، وهو غري وجود 
ومن ناحية املستقبل يتم تقييم االستعداد والقدرة . قابل لالختزال إىل كفاءات سلوكية

ساس باآلخر بشكل إجيايب، كاالستعداد للتخيل عن عىل تبني وجهة النظر ولإلح
أما أهداف تدريب املهارات . ًالتعابري الذاتية إىل أن يصبح توضيح طرح املرسل ممكنا

والبد من فحص قدرات . ادة الصياغة واالستفسار الفاعلفهي التلخيص الشارح وإع
ية أو فوق  وتصميم اجللسة من خالل اإلشارات غري اللفظ، كال الرشيكني كذلك

 بحيث يصبح التبادل بني اإلخبار واإلصغاء nonverbal & Para verbal Signalsاللفظية 
 . ًممكنا

 إذا أراد اإلكلينيكيون اختبار مدى وضوح الكفاءات يقومون :اختبارات السلوك
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وهنا أرغب بوصف ترتيب جتربة . ًبخلق مواقف جتعل من هذا السلوك ملحوظا
 :  (Zimmer,1983)إلحدى دراسايت 

وكان عىل الورقة . تم إعطاء الزوجني الذين تم تسجيلهام عىل فيديو، ورقة وقلم
كم من الوقت "، "كيف نرصف النقود"(حوايل عرشة مواضيع من اخلالفات املمكنة 

ًكم ينبغي للمنزل أن يكون نظيفا ومرتبا"، "حيتاج كل واحد لنفسه كم مرة نزور "، "ً
وقد تم بداية الطلب من الزوجني )الخ ..." نريب األوالدكيف"، "الوالدين واحلمويني

بناء االتفاق "(االتفاق حول أي من املواضيع هي يف الوقت الراهن األهم بالنسبة هلام 
، واحلديث يف النهاية حول األفكار )"عىل الرغم من األولويات املختلفة يف العادة

 ). "التواصل"(وع واملشاعر والرغبات التي يمتلكها كل واحد حول املوض
ينفذوهنا كذلك يف مواضيع  وًكام يمكن للمعاجلني أن يلعبوا أدوارا تشخيصية

 : منتقاة
  .التغذية الراجعة/التعبري عن املشاعر اإلجيابية •
  .التعبري عن املشاعر السلبية وحوارات رصاع •
 .احلاجات، احلوارات حول اهتاممات متناقضة/التعبري عن الرغبات •

 دقيقة وينصح بسبب التوتر 15رات السلوك أال تستمر ألكثر من ينبغي الختبا
 . املمكن بالتخطيط لرتك وقت للجلسة العالجية يف النهاية

] أبحاث األسس[كيف يتم تقويم املالحظات؟ تسود يف األبحاث األساسية 
 Communication Sequenceوهنا يتم تصنيف سياق التواصل .  تقويم فئويةمنظومات
التفاعالت ] تعداد[وقد اشتهرت منظومة تسجيل . مضمونية وفئات غري لفظيةإىل فئات 

 أو منظومة فئات التفاعل (Krokoff, Gottman& Hass,1989) )1(الزوجية الرسيعة

                                                   
)1(  rapid couples interaction scoring system 
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ًونظرا لالستهالك الكبري من الوقت البالغ سبع ساعات . (Hahlweg, 1086) )1(الزواجي
ه البد من توفر بدائل أخرى للتقويم بالنسبة أو أكثر بالنسبة لتقويم ساعة الفيديو فإن

 . للمامرسني
، (Zimmer,1983)أما مقاييس التقدير جلودة التواصل فهي أقل تكلفة إىل حد ما 

والتي قد تتمتع بالصدق والثبات، غري أهنا ال تتيح لنا إجراء تقويم الحتامالت التغري يف 
ن مقاييس التقدير بشكل ضمني ني يستخدمويإال أن اإلكلينيك. )2(سياقات التواصل

أو التواصل املبارش وغري املبارش ] دقتها[ ومتايزها ترصحياتمن أجل تقويم وضوح ال
 . لترصحياتأو مقدار التعميم والتوقعات يف ا

إذا ما مل يكن باإلمكان استخدام أدوات تقييم : تقويم لعب األدوار التشخيصية
دوار من خالل األسئلة التالية، والتي يمكن  األبمكلفة فيمكن لإلكلينيكيني تقييم لعل
ًأن تكون سببا ملزيد من السرب أيضا ً : 

 هل عرب املفحوص عن مشاعره؟  •
إذا كانت اإلجابة نعم، فهل حدث هذا بشكل مبارش أم غري مبارش ، وهل حصل  •

 ذلك بالشدة التي شهدها فيه؟ 
 هنا؟] أصيلة[كم كانت لغة اجلسد منسجمة  •
  االستعرافات املنتمية لالنفعاالت بشكل مفهوم؟ هل تم اإلخبار عن •
 مواضيع خلفية مل يتم اإلخبار عنها؟ /هل يوجد دالئل عىل انفعاالت •
 هل يمكن ربام صياغة رغبات مشاركة؟  •
هل كان هناك كلامت استثارة، شكاوى، اهتامات، قد جتعل من الصعب عىل اآلخر  •

 ؟ ]أصيل[إجراء حوار منسجم 

                                                   
)1(  CategoriesSystem for PartnershipInteraction 

)2(  Changeprobability of Communication sequence 
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3.5.2 

ًتنشأ يف لعب األدوار أيضا صورة من التوجيه املتبادل للحديث متساوي التأثري أو 
فهل يستطيع الطرفان التكلم واإلصغاء بالتبادل، هل يستطيع كل . غري متسق التأثري

 واحد الكالم عن نفسه هو وأن يعرب عن التقدير واالحرتام لآلخر؟ هل التأثري رصيح
ومبارش وشفاف أم خمفي وغري مبارش من خالل التعبري عن املعاناة الذاتية وتوصيل 

 مشاعر الذنب؟ 
  كام يمكن احلصول عىل مثل هذه االنطباعات من خالل ما يسمى اختبار بنية العالقة

Relationship Structure Test .وفيه يتعلق األمر بمهام تقرير خمفي لالتفاق: 
 "هل يزعجكام أن أسجل اجللسة عىل رشيط فيديو؟"، "؟ما الذي قادكام إيل"

وهنا عىل املعالج أال يبدأ ). consensus Reaching توافق اآلراء ًأنظر أعاله أيضا مهام بناء(
 الطلب بشكل غري لفظي، من خالل النظرات عىل سبيل مع أي واحد من الرشيكني

جهاز التسجيل بالفيديو طيف وقد توضح اإلجابتان التاليتان عن السؤال عن . املثال
 : االستجابات املمكنة

 ."يزعجنا كالنا التسجيل عىل رشيط فيديو ال، ال": الزوجة): أ(الزوج   -
 ."أتقصدين أن هذا قد يزعجني؟": يسأل الزوج زوجته): ب(الزوج   -
3.5.3 

. ب عنها بصورة تبادليةإلسهامات التفاعل اإلجيابية والسلبية امليل ألن جيا
وينطبق هذا بشكل خاص عىل السلوك السلبي، بحيث أن املسامهات التنافسية تقود إىل 

وهنا يكون خطر التصعيد . competitiveأن يتبدل اآلخر املتعاون إىل أسلوب تنافيس 
غري أنه . نجده يف الزجيات السعيدة وغري السعيدة عىل حد سواءوقد انبثق،  واألرجحة

 يف الزجيات املستقرة القدرة عىل اخلروج من مثل هذه التصعيدات برسعة، توجد
 وعىل التصالح ثانية anticyclicوإعادة توجيهها، وإبداء سلوك معاكس للدوران 
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(Rovenstorf, Hahlweg & Schindler,1981)  .قلام يستطيع توجد معايري و وحول هذا ال
بحث لتحليل السالسل الزمنية وحساب  يف الملستعملةالطرق ااملامرسون استخدام 
 اهلدامة وفيام إال أنه عىل اإلكلينيكيني أن يستقصوا كم متتد التفاعالت. احتامالت االنتقال

 .إذا كان كال الرشيكني يسهامن يف إعادة التوجيه والتصالح أم ال
 3.5.4 

 خاص االستعداد لإلصغاء التعاطفي،قد يشري اهنيار املهارات التواصلية، وبشكل 
فاملشاعر املشاركة شديدة والتنازل . إىل رصاعات متناقضة قطبية أو إىل خماوف راهنة

سوف يعاش عىل أنه هتديد ملشاعر القيمة الذاتية وهتديد لألهداف الذاتية املهمة يف 
 . سياق تاريخ احلياة

بل االقرب مق/األمان) أ( وأغلب الرصاعات التكاملية هي عبارة عن رغبات لـ
ويمكن . العفوية/مقابل احلرية] األمانة[الثقة /النظام) ب(التباعد أو لـ/االستقاللية

ًخوفا تكامليا أن تنشط ) كاخلوف من اهلجر عىل سبيل املثال(للمخاوف املعرب عنها  ً
 عن هذا ريوالتعب). تضييق االستقاللية وفقداهنا عىل سبيل املثالمن (لدى الرشيك 

 . وف من ناحيته هو سبب ونتيجة للقلق املعرب عنه يف البدايةاخل
 وعىل خلفية سيكوديناميكية مصطلح التواطؤ (J. Willi,1975) ويليل. أدخل ج

Collusionتعبريا عن ذلك، مرتبطا مع الفرضية القائلة أنه عند انتقاء الرشيك تقود ً حماوالت  ً
ً، تصبح الحقا سببا للتوتر الزواجالشفاء الذايت النتقاء رشيك بحاجات تكاملية  . يً

3.5.5 
تقول إحدى النتائج األخرى لألبحاث األساسية أنه ال يمكن بشكل أسايس 

 التواصل السلبية، بل من خالل نسبة التواصالت السلبية إىل أنامطالتنبؤ بالطالق عرب 
 فإن النسبة البالغة من مخسة إىل واحد (Gottman,1994) فوفق بيانات غومتان. اإلجيابية

 . ترتبط مع الرضا عن العالقة واستقرارها)  اإلجيابية إىل السلبيةلترصحياتا(
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 -4 
إنه يساعد املرىض يف إعادة ترتيب . يفيد تاريخ املشكلة يف تطوير فرضيات نشوئية

ثم فإن له آثار عالجية بوصفه يمكن أن يقود إىل تاريخ التعلم عند كال الرشيكني ومن 
 . تفهم أعمق كال الرشيكني لبعضيهام

واملنطلق هو النمط أو التصويرة التي ينبغي توضيحها، والتي تصف االنفعاالت 
 األسايس واالستعرافات وأنامط التواصل النمطية عند كال الرشيكني فيام يتعلق باملوقف

 : تلك هنا ثالث نقاط أساسيةوالبد للتاريخ أن يم. احلرج
 .إعادة البناء من بداية السوء وجمراه حتى العالقة الراهنة  1-
) الوالدان، األخوة، اآلخرين(اخلربات يف األرسة املنبع مع األشخاص املهمني   2-

نامذج ألدوار النساء والرجال، األمان، االستقاللية، القواعد، إدارة (واملواضيع 
 .)الرصاع، االنفصال

 تاريخ الزواج نفسه  3-

-5 
) Halweg,1986 (بالنسبة للتقويم يف البحث برهن استبيان الرشيكني هلالفيج

وبالنسبة لقياس التواصل يمكن استخدام مقياس . صدقه وثباته وحساسيته للتعديل
فإذا ما ). 0.80=كرنباخ ألفا ((Kroeger et al.,2000)الزواجي املقتصد للوقت  التواصل

 باستخدام ًكان اهلدف قياس وجوها منفردة للتفاعل فإنه ينصح وحسب ما نريد معرفته
 .  أو مقاييس التقدير لتحليل مقاطع وعينات من التفاعلالفئاتمنظومات 

ومن أجل تقويم املعاجلات الزوجية املنفردة فيمكن كذلك استخدام مقياس 
 واملعالج فيام إذا كان هناك نمو يف املشرتكات األهم من هذا يبدو تقدير املرىض. هالفيج

اإلجيابية أو االستقاللية أو كليهام، ويف الرصاحة والشجاعة عىل مناقشة الرصاعات 
 . نامجة عن العالج
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. ومما هو جدير بالنقاش السؤال فيام إذا كان ال بد من تقييم االنفصال كفشل أم ال
 . لفردي بشكل أشد من استمرار الزواجفكثري من املعاجلني يقيمون نمو التعلم ا

ًوبام أن العالقات تتضمن دائام حلوال وسط وتنازالت، فسوف يقوم املعاجلون  ً
واملرىض ذوي احلاجة الشديدة لتحقيق الذات واالستقاللية هنا بتقييم غري تقييم الناس 

 . الذين يلقون قيمة كبرية خاصة عىل األمان واالرتباط
ًالصعب طرائقيا قياس األهداف التالية، التي أصبحت وحتى اآلن مازال من 

 : بالنسبة يل مهمة يف العالج الزواجي
كام لو كانا يعيشان "تقبل، أن الزوجني حتى يف العالقات املتينة يف بعض األحيان  •

 ولدهيام تفسريات خمتلفة كلية ووصف خمتلف للتاريخ ومشاعر "يف عوامل خمتلفة
 . يشعرا بأهنام مبخسان من خالل هذه احلقيقةورغبات خمتلفة، من دون أن 

ًقبول، أن احلياة املشرتكة يف بعض األحيان قد حتمل يف طياهتا أوقاتا عصيبة يصعب  •
 . حتملها

التسامح مع نقاط الضعف التي ال يمكن دائام تغيريها لكال الرشيكني، وحتمل  •
 . االختالفات التي ال يمكن ردمها

 .  فقطمثايلربنامج  التفكري بعىلالشجاعة، ليس  •

 كام يمكن للمرء أن يرى يف ذلك مهمة حماولة حل املشكلة املحافظة عىل استمرارية
عرب سنوات ": فقد عرب مريض يف هناية العالج عن هذا عىل النحو التايل. املشكلة

اآلن وبعد أن بدأت ...غريب. طويلة حاربت كي تغري زوجتي نفسها، ومل أنجح
 . "بدأت بتغيري نفسهابتقبلها كام هي، فقد 
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 48، والزوج موظف إداري يبلغ من العمر 44الزوجة ربة منزل تبلغ من العمر 
 .  سنة16سنة، لدهيام ابنة تبلغ 

 : سبب الشكوى
هي مكتئبة، إال أهنا متوترة بشدة يف الوقت نفسه، وتشكو من نوعية العالقة، 

. ً وتشعر أهنا غري حمبوبة ومرتوكة كثريا لوحدهاباهتامها لزوجها بأنه ال يستطيع الكالم
ًوقد متت مصادقة هذه الشكاوى من خالل القيم املرتفعة التي حصلت عليها أيضا عىل 

ويف قائمة .  من استبيان تقدير العالقة الزوجية واألرسة"التواصل الوجداين"مقياس 
راغ، اهتامم وقت الف"املشكالت أظهرت قيم رصاع عالية بشكل خاص يف جماالت 

 . "الزوج والتواصل
 ويف الوقت نفسه يشكو من أنه منهك ومكتئب. وهو يتهمها بأنه يشعر أهنا التفهمه

َمستنزفو ْ َ ْ وظهرت ). اضطرابات انتصاب( ولديه يف بعض األحيان مشكالت جنسية ُ
عدم الرضا "ًهذه املشكلة اجلنسية أيضا يف من خالل القيم غري املالئمة يف مقياس 

 . "يساجلن
 : اإلجراء التشخييص

قاد السرب يف اإلطار الفردي والزوجي ومالحظات السلوك يف لعب األدوار إىل 
 )يوجد بينهام عدم مساواة فيام يتعلق باالستعداد لالنفصال: التقدير التشخييص التايل

وكالمها ). 2= الزوج ولدى5= الزوجة ىالقيمة لد]: 6-1املقياس [أفكار االنفصال 
كالمها حصل عىل (، مع العلم أن هذا أوضح لدى الزوجة  عن زواجهغري راض

 ). درجات مرتفعة يف مقياس استبيان الرشيكني
لقد متت : وفيام يتعلق بتصويرات االرتباط لكال الرشيكني ظهرت الصورة التالية

ًاملصادقة مرارا وتكرارا عىل فرضيتها األساسية القائ  من خالل "أنا غري حمبوبة"ة لً



158 IV 
 

 

وعىل الرغم من نقص االستعداد إلهناء الزواج فإن اخلوف . مهال املعاش من الزوجاإل
ومن أجل جتنب هذا اختارت اسرتاتيجية حل . من أن يتم التخيل عنها يالحقها

للمشكلة تتمثل يف ضامن االستقرار يف الزواج واألرسة من خالل حياة ربة البيت 
جة هذه املساعي كانت سلبية، إذ ظلت إال أن نتي. املضحية ورعاية زوجها وابنتها

    . حاجاهتا للقرب واحلب واالنسجام دون ارتواء
ًويف السلوك التواصيل بدت صامتة يف البداية لتصل الحقا إىل الشكاوى املربكة 

ومن خالل التقرب وحماوالت االحتكاك الضئيلة منه واالهتامم ). ً"أنت الهتتم يب أبدا"(
ً تم تعزيز شكاواها إجيابا وسلبااملتزايد من خالل البنت وبالعكس متت تقوية سلوك . ً

 . االهتامم لدى الزوج من خالل أنه يستطيع إهناء الشكوى بني احلني واآلخر
أنا ال أستحق احلب يف الواقع؛ أنا ": تتصف تصويرات العالقة بالنسبة للزوج

حالته االنفعالية من كام تتصف . "ًلست عىل قدر زوجتي لفظيا؛ أنا ال أحتمل النزاعات
وتتمثل . خالل اخلوف من النقد هلذا فإن اهتامات زوجته له منفرة بشكل خاص

اسرتاتيجيته يف حل املشكلة يف االلتزام الشديد بالعمل واالهتامم بالدرجة األوىل 
ً وتعويضيا عن سلوكه الزوجي وكذلك من أجل التملص من -بالرتقي املهني 
وعىل الرغم من أن ). املال، السيارة، األمالك(بالقيم املادية بتدليلها -انتقادات زوجته

إال أن الوضع بقي عىل ) عىل املدى القصري(هذه األخرية قد قادت لتسكني الوضع 
وعىل سبيل . املدى املتوسط بسبب غياب القرب عند النقد والتبخيس من خالهلا

ان والطمأنينة يف العالقة التناقض اشتكى هو يف مكان آخر من أنه ال جيد األمن واألم
ً دائام إىل تدليلها ماديا أدىكام أن هذا قد. وهو ما يتوق إليه بشدة وكان يتجنب . ً

أما الوئام فقد حاول حتقيقه من خالل السلوك . احلاالت املقيتة من خالل طول العمل
اللفظي الدفاعي التضعيفي ومن خالل جتنب الرصاعات والتحكم الصارم باملشاعر 

ًقيم مقياس العدوانية يف استبيان الرشيكني كانت ضعيفة أيضا بام (وانية املمكنة العد
 ). ينسجم مع ذلك
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 : اخللفيات التاريخ حياتية
ًإهنا األكرب بني أربعة أخوة وكان عليها دائام أن تكبت رغباهتا بسبب املسؤولية 

ل الغياب وقد ازداد هذا صعوبة بشكل خاص من خال. الكبرية امللقاة عىل عاتقها
نفيس املتكرر وتلقيها العالج لالكثري لألب عن املنزل بسبب العمل ومرض األم ا

وكانت النتيجة . الطبي النفيس يف املستشفى، ومن ثم مل تكن تتحمل أعباء كثرية
تويل دور األم مع أهنا كانت تأمل، دون جدوى، يف  واحلرمان االنفعايل الشديد

إهنا تصف . ا تنجح يف املهام املرهقة لرتبية أخوهتااحلصول عىل احلب األمومي عندم
يف القدرة  وتاريخ حياهتا وكأهنا قد عملت دورة تدريبية مكثفة بالتنازل عن حاجاهتا

 . عىل التحمل
كان الزوج من جهته االبن الوحيد ألب غري مساند ويرشب الكحول، الذي 

املراعاة واملساعدة امللموسة من تطلب يف فرتة اضطرابات ما بعد احلرب العاملية الثانية 
وكان . أما أمه فقد وصفها بأهنا ضعيفة وميالة لالكتئاب. قبل ابنه املراهق يف الزراعة

األمر يتعلق بشكل خاص باستيفاء الواجبات املرهقة حتى اإلهناك، من أجل أن يتم 
 . تركه فيام بعد يرتاح

 ُوساعدتفإن نسيت نفيس اليوجد مكان حلاجايت؛ : وكانت خرباته التي يتذكرها
وعىل هذه اخللفية . ًحتى اإلهناك فسيتم تركي بحايل وربام أحصل عىل االعرتاف أيضا

تطور لديه هدف حياة مسيطر يتمثل يف جتنب الفقر من خالل السعي املتزايد، ومن 
ًخالل اسرتاتيجية جتنب النزاع أيضا، ويف الوقت نفسه تأمني األمان املادي ومستوى 

 . املرتفعاحلياة 
 : أفكار املعالج حول اهلدف 
 : كهدف مشرتك يربز

 خلق تفهم متبادل للحاجات والرغبات املجروحة  1-
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 بناء تطور تاريخ حيايت للتصويرات التفاعلية  2-
ًوينبغي أن يتم حتقيق هذا من خالل أن يتعرف كالمها عىل أن جزءا من املشكالت 

نمط التفاعل  و تشكلت الرتكيبة الزوجيةاملعاشة ليست نامجة عن أحدمها، وإنام قد
 . املبني عىل أساس التعويض التاريخ حيايت

غي أن يصبح املزيد من الرصاحة واالستعداد للنزاع وبشكل خاص التبادل بكام ين
وينبغي مساعدة الزوج عىل مواجهة خماوفه من النقد، والتعامل . ًاإلجيايب ممكنا لدهيام

ية يف تواصل رصيح، واإلحساس بالرغبات والسامح هلا بشكل أفضل مع املشاعر السلب
، وإبداء التفهم املتعاطف وحتسني ظروف التبادل غري املالئمة من خالل ]تقبلها[

 . نشاطات وقت الفراغ املشرتكة، األكثر إجيابية
وعىل املرأة أن تتعلم، التعبري عن الرغبات قبل أن تتفاقم مشاعر اإلحباط، 

وكرس دورة تفاعل االبتزاز االنفعايل من خالل سحب  حتتاجهوالتواصل بوضوح عام 
االهتامات والنقد مع القيام بسلوك تقارب يف الوقت نفسه وبشكل خاص عندما يبدي 

 . ًالزوج سعيا باجتاه التواصل اإلجيايب والتفاعل
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  الشخصية اضطرابات32- 
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-1 
 .دي.يس.ياآل وDSM-IV الرابع .أم.أس.ديتستند كل املحكات املذكورة يف ال

ً لتشخيص اضطرابات الشخصية تقريبا عىل خربة وترصفات الناس يف ICD-10العارش 
جيه يمكن النظر لكل املشكالت املوصوفة ومن هنا ولسبب و. تفاعلهم مع اآلخرين

ويتم . interpersonal )1(ضمن هذا العنوان عىل أهنا اضطرابات تفاعل بني شخصية
توجيه التفاعالت البني إنسانية من ناحيتها بدوافع خمتلفة للمترصف، مع العلم أن هذه 

ترصفات الدوافع تتعلق بتاريخ حياة الفرد وبرؤية الشخص نفسه وتفسري األحداث و
 ى هنا فإن األمر الفاصل لفهم املرىض الذين حيققون حمكات أحدومن. اآلخرين

اضطرابات الشخصية أو عدة اضطرابات منها هو أنه يف مثل هذه احلاالت ليس 
هو املضطرب، بل هو ) "اضطراب الشخصية"باملعنى الضيق ملفهوم (الشخص نفسه 

 ;Fiedler,2001قارن ( إنسانية وجود اضطراب مركب لسلوك وخربة العالقات البني

Fydrich,2001; Sachse,1997 .( ،وهذا يعني أنه توجد أنامط اخلربة والتفسري الفردية
وهذه ). معطوبة يف الغالب(ترتافق مع ترصفات والتي وربام املميزة الضطراب ما، 

ناة الترصفات واخلربات إما أن تقود لدى الشخص نفسه أو يف حميطه االجتامعي إىل معا
ومن ثم فإنه ال ينبغي النظر لترصفات األشخاص التي . مهمة أو تقييدات أساسية

حتقق املحكات الضطراب أو لعدة اضطرابات من الشخصية عىل أهنا رضوب من 
الشخصية للمعني غري قابلة للتعديل أو غريبة أو حتى رشيرة وإنام عىل أهنا نمط خاص 

ًإال أنه غالبا ما تقود هذه . فاعالت التابعة لهمن تفسري العالقات البني إنسانية والت
ًالتفاعالت إىل مشكالت وصعوبات يف العالقات مع اآلخرين ومن هنا غالبا ما ترتافق 

 . مع معاناة فردية أو مشكالت وضغوط واضحة للمحيطني

                                                   
 .بني الشخص واآلخرين  )1(
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-2 
نظمة الصحة العاملية وفق سامت التحديد الواردة يف الفصل اخلامس من دليل م

 DSM-IV الرابع .أم.أس.ديً، وما يشبه ذلك أيضا يف الICD-10 العارش .دي.يس.ياآل
ًفإن اضطرابات الشخصية صور من احلاالت املستمرة طويال وأنامط سلوكية متجذرة 
بعمق ومن ثم ثابتة إىل حد كبري، والتي هي عبارة عن تعبري لنمط احلياة الفردي املميز 

وتتجىل هذه الترصفات كاستجابات جامدة عىل . ت الشخص نحو ذاتهواجتاها
وباملقارنة مع غالبية السكان املعنيني . األوضاع احلياتية االجتامعية والشخصية املختلفة

تنحرف أنامط خربة وترصفات الشخص فيام يتعلق باإلدراك والتفكري والوجدان 
 . "الطبيعي"والعالقات بالناس اآلخرين بشكل واضح عن السلوك 

مستوطنة يف األنا [ األنا معوتعد اضطرابات الشخصية عىل األغلب بأهنا متسقة 
Ego Syntonic[ وهذا يعني أن األنامط املنحرفة أو غري املألوفة للخربة والسلوك تبدو 

 من وجهة النظر الذاتية وكأهنا جزء من الشخص ذاته وتنتمي إليه ومن ثم فهي ال
باملقابل فإن اخلصائص فيام . أهنا مزعجة وال عىل أهنا منحرفةتعاش يف العادة عىل 

من نحو االضطرابات الوجدانية أو الرهابية عىل (يسمى باالضطرابات األعراضية 
، ]Ego-Dystonicغريبة عن الذات [تعاش عىل أهنا غري متسقة مع الذات ) سبيل املثال 

ًتنتمي للشخص ذاته أو ليست جزءا مناسبا لذا أي ال إال أن املعرب بني االتساق مع . تهً
 عىل األقل بالنظر -فكثري من اضطرابات الشخصية متتلك . األنا والغربة عن األنا مطاط
ومثال ذلك هنا عدم الثقة .  صبغة الغربة عن األنا بوضوح-ألعراض أو حمكات معينة

 أو بالنفس يف اضطراب الشخصية اخلوافة التجنبية أو اإلحساس باخلواء الداخيل
كذلك .  املثال تأرجحات املزاج الشديدة يف اضطرابات الشخصية احلدودية عىل سبيل

] املستوطنة باألنا[يوجد أجزاء واضحة من أنامط اخلربة والسلوك املنسجمة مع األنا 
يف االضطرابات األعراضية، كالتصورات اهلذيانية يف الفصامات أو التعداد التدقيق 

 . ذين يعانون من اضطرابات طعام معينة عىل سبيل املثالللحريرات لدى األشخاص ال
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-3 ICD-10
DSM-IV 

 الرابع .أم.أس.ديتم تقسيم اضطرابات الشخصية املنفردة يف منظومة تصنيف ال
DSM-IVالعناقيد [ات ف إىل ثالثة جمموعات، ما يسمى باملصفوCluster .[ فسميت
وتشمل اضطراب الشخصية eccentric، الشاذة strange  األطواربالغريبة" (A)املصفوفة 

 واضطراب الشخصية من النمط الفصامي Schizoidوالفصامانية ] البارانوئية[الزورية 
Schizotype  . وسميت املصفوفة(B)  أو املأساوية، الدراماتيكية(باملرسحية dramatic( ،

  أو التمثييلاملرسحي[لية، املتقلبة، وتشمل اضطراب الشخصية االستعرايض االنفعا
histrionic[واضطراب الشخصية النرجيس واضطراب الشخصية املضادة للمجتمع  

اخلوافة، تم -التي سميت القلقة و(C)ويف املصفوفة . اضطراب الشخصية احلدوديةو
ويف ملحق . قة والقهريةوضع اضطراب الشخصية غري الواثقة من نفسها واملتعل

 تم اقرتاح اضطرابني آخرين للشخصية، اضطراب DSM-IV الرابع .أم.أس.ديال
 . اضطراب الشخصية االكتئابية وPassive-aggressiveالسلبي -الشخصية العدواين

وعند التشخيص التصنيفي الفئوي الضطرابات الشخصية البد من األخذ بعني 
يتم استيفاء السامت املجدولة لالضطرابات املنفردة االعتبار أنه ليس بالرضورة أن 

فحسب بل البد باإلضافة إىل ذلك من التأكد من سلسلة من املحكات األساسية املهمة 
يمكن ال ًوطبقا لذلك ). ICD-10 العارش .دي.يس.ي وفق اآلGوهي حمكات (

 : عندماإال تشخيص اضطراب الشخصية 
 اإلدراك، االجتاهات،(االستعراف : ًالتالية مصابايكون جمالني عىل األقل من املجاالت  •

 ، الوجدان، التحكم بالدوافع وإشباع احلاجات، بناء العالقات، )التفسريات

يظهر السلوك يف طيف واسع من املواقف االجتامعية والشخصية ويكون هنا غري  •
 . مرن وغري متالئم وغري هادف

 .  تأثري مؤذ أو كليهام عىل املحيط االجتامعييقود السلوك املطابق إىل معاناة شخصية أو إىل •
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 . منذ الطفولة املتأخرة أو املراهقة ً لفرتة طويلة وقائامًاًيكون االنحراف ثابتا ومستمر •

 ال يمكن تفسري الصفات بنتيجة اضطراب نفيس آخر أو من خالل وجود اضطراب •
 نفيس آخر

 . باإلضافة إىل ذلك فإن السامت ليست نتيجة مرض عضوي •

ًغالبا ال يمكن تشخيص اضطراب الشخصية بناء عىل املقابالت التشخيصية و
 من مصادر ًابل البد للتشخيص أن يأخذ بعني االعتبار عدد. اإلكلينيكية لوحدها

نها عىل سبيل املثال مالحظات السلوك وتقارير األقارب ومعلومات ماملعلومات 
 . املعارف وامللفات

 ICD-10 العارش .دي.يس.يتصنيف اآلوهناك بعض الفروق بني منظومة 
 فيام يتعلق بالتصنيف التشخييص ووصف اضطرابات DSM-IV الرابع .أم.أس.ديالو

 يعطي ثامنية فئات فرعية الضطرابات ICD-10 العارش .دي.يس.يفاآل. الشخصية 
 ). 1أنظر جدول ( فئة 12 فهي DSM-IV الرابع .أم.أس.ديالشخصية أما يف ال

 إضافة فئات تشخيصية إضافية ICD-10 العارش .دي.يس.يكام متت يف اآل
 إىل جانب اضطرابات (F62.1) والفئة (F62.0)الشخصية حتت الفئة التصنيفية لتغريات 
 أو بنتيجة (F62.0) التغريات قد تظهر إما حتت الضغوط املتطرفة ه وهذ.الشخصية

 بالبدء وختتلف تغريات الشخصية عن اضطرابات الشخصية. (F62.1)مرض نفيس 
 يف املراهقة أو يف سن الرشد -ة تبدأ كام ذكرنا أعاله يفاضطرابات الشخص. واملجرى

املبكر وال يتم تشخيصها إذا كانت ناجتة عن مرض نفيس آخر باألصل أو عن إصابة يف 
 extremeالدماغ أو ضغط شديد أو مستمر لوقت طويل أو حرمان متطرف 

Deprivation  . يمكن تشخيص تغري يف الشخصيةويف مثل هذه احلاالت . 
 بوصف خمترص DSM-IV الرابع .أم.أس.ديًوسوف نقوم فيام ييل وطبقا لتقسيم ال

  .)Renneberg & Friedrich,2004مأخوذة عن (الضطرابات منفردة من الشخصية 
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3.1(A)strangeeccentric 

Paranoid Personality Disorder  

السمة األساسية هي نمط موجود باستمرار من الشك واحلسد، وكذلك تفسري 
 . الترصفات احليادية أو ذات القصد اإلجيايب لآلخرين عىل أهنا عدائية أو مؤذية أو مهينة

Schizoid Personality Disorder  

ة الضطراب الشخصية الفصامانية هي النقص يف التفاعلية السمة األساسي
يتبع الشخص .  سواء باالجتاه اإلجيايب أم السلبي- emotional Reactivityاالنفعالية 

ًبشكل قصدي نمط حياة اجتامعية منعزلة جدا، فيتميز الشخص بتباعد بني شخيص 
ون املواقف التي يشعر وًويعيش األشخاص حياة منسحبة جدا يف الغالب. وانفعايل

 . يتعاملون فيها مع الناس آخرين كثريين بأهنا أقرب للمرهقة
 

ًغالبا يتصف األشخاص الذين لدهيم صفات من النمط الفصامي أفكارا شاذة ً 

eccentric  ويؤمنون باخلوارق ) "احلاسة السادسة"(وإدراكات أو تصورات غري مألوفة
ويوجد . إهنم يشعرون يف املواقف االجتامعية بالضيق والغربة يف الغالب]. اتالغيبي[

ًنوع من الشبه مع الفصام ذي األعراض املنفردة، األمر الذي يتضح أيضا من خالل 
 . ICD-10 العارش .دي.يس.ي يف اآل(F2)وضع هذا التشخيص يف الفئة 

3.2(B)dramatic 

 
Dissocial or antisocial Personality Disorder  
تتصف الشخصية املضادة للمجتمع بترصفات تتمحور بشكل خاص عىل إشباع 

  متلكونوهنا يتم خرق القواعد والقوانني يف الغالب؛ فاألشخاص ال ي. احلاجات اخلاصة
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(1)ICD-10
DSM-IV-TR 

 ترميز
ICD-10 ICD-10 DSM-IV 

F60.0 الزورية الزورية 
F60.1 الفصامانية الفصامانية 
F60.2  الالجتامعيةDissocial   املضادة للمجتمعantisocial  
F60.3 ًغري املستقرة انفعاليا  

F60.30 1( اضطراب انفجاري متقطع النمط االندفاعي(  
intermittent explosible Disorder  

F60.31  احلدودية  النمط احلدودي 
F60.4 االستعراضية، املرسحية  ، املرسحيةاالستعراضيةhistrionc 
F60.5  القهرية(الوسواسية ( 

anancstic-obsessive  
  obsessiveالقهرية 

F60.6 غري الواثقة بنفسها -التجنبية )التجنبية(خلوافة ا 
F60.7 املتعلقة  املتعلقة 
F60.8  خاصة أخرى  

F60.80  النرجسية  النرجسية 
F60.81   2(]غري الفعالة[العدوانية السلبية(  

Passive-aggressive  
 ]غري الفعالة[العدوانية السلبية 

 Negativistic  )الشكاكة(
F60.9 غري املحددة بدقة ددة بدقة غري املح 
 )2(االكتئابية   
  اضطراب من النمط الفصامي؛( 

F21 )3(  
من النمط اضطراب الشخصية 

 الفصامي 

 .أم.أس.دي تم اقرتاحه يف ال(2).  عىل املحور األولDSM-IV-TR .أم.أس.دي تم ترميزه يف ال(1)
DSM-IV ،العارش.دي.يس.ي تم ترميزه يف اآل(3) يف امللحق  ICD-10 حتت F21 
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ًوغالبا ما يكون السلوك اندفاعيا ويرتافق مع . مشاعر ذنب وال يظهرون الندم ً
ضعف يف حتمل اإلحباط وعدم القدرة عىل التخطيط املستقبيل واملسؤول والترصف 

ًوغالبا ما نجد . يشعر به عىل اإلطالق وقلام يشعر الشخص باخلوف أو ال. ًطبقا لذلك
ًتارخيا طويال من ويالحظ السلوك اإلشكايل املهم قبل .  الرصاعات مع املربني والقانونً

 ).من خالل الدخول يف عراكات، الرسقة(سن الرابعة عرشة 
Borderline Personality Disorders  

ً اضطراب شخصية حدودي نمطا بالغ األثر من لدهيميبدي األشخاص الذين 
ًوهم غالبا . لعالقات البني إنسانية ويف صورة الذات ويف النشاطاتعدم االستقرار يف ا

ويتصفون باإلضافة إىل ذلك بالتقلبات املتطرفة يف . ما يكونوا شديدي االندفاعية
وتتجىل الترصفات االندفاعية يف . املشاعر والتصورات القيمية ويف صورة الذات

والسمة ). اجلنسية، القيادة للسيارةالعقاقري، الكحول، (الغالب يف املجاالت املختلفة 
 . اإلكلينيكية الغالبة املميزة هي إحلاق األذى بالذات والترصفات االنتحارية

histrionic Personality Disorder  

ًغالبا ما نجد انفعالية مبالغ هبا وتوق مفرط للحصول عىل االهتامم والتوكيد 
وكذلك . ًج املعنيون باستمرار لالعرتاف واملديح ويبحثون عنهام دائاموحيتا]. املصادقة[

ً؛ فغالبا ما يكون ملفتا للنظر)اللباس والظهور(املظهر  ًويف السلوك البني إنساين غالبا . ً
ما حتتل تقاريرهم ووصوفاهتم خلرباهتم وانفعاالهتم الذاتية مركز الصدارة ويبالغون يف 

  .ًإال أهنم غالبا ما يبدون لآلخرين يف هذا سطحيني. ماتيكيةوصفها ويصورهنا بصورة درا
narcissist Personality disorder  

يرى األشخاص باضطراب الشخصية النرجسية عىل أهنم عظامء ويكونوا مقتنعني 
دوافع ًوغالبا ما يرتافق مع هذا نقص يف القدرة عىل اإلحساس بمصالح و. بأهنم مميزون
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ويمتلكون وضعية مطلبية عالية، . وال يستطيع املعنيون التعامل مع النقد. اآلخرين
واضطراب . بمعنى بأهنم يستحقون كأشخاص أن يتم االهتامم هبم بطريقة خاصة

ًالشخصية النرجسية يعد من اضطرابات الشخصية التي تتضمن أجزاء قوية من 
 . االتساق مع األنا

3.3(C) 

 
anxious avoidant (self-unconfidence) Personality Disorder 

تتمثل لسمة األساسية يف عدم الثقة الكبرية بالنفس، تقود إىل جتنب الكثري من 
ويعد األشخاص املعنيون . ف االجتامعيةاملواقف االجتامعية أو إىل التجنب يف املواق

كام . وغري جذابني وأغبياء] ًملخومني اجتامعيا[ًأنفسهم عىل أهنم غري لبقني اجتامعيا 
ويمكن اعتبار . أهنم يترصفون يف العالقات الشخصية املقربة بخجل وحتفظ شديد

اضطراب الشخصية غري الواثقة بنفسها عىل أهنا شكل خاص شديد من الرهاب 
 . جتامعياال

Dependent Personality Disorder 

تتصف الشخصية التعلقية بعدم القدرة عىل اختاذ القرار بشكل مستقل، أي من 
 ًوغالبا ما يترصف األشخاص. دون أن ترجع إىل شخص مرجعي قريب وتأخذ موافقته

اآلخرين وهيابون الرصاعات كام أهنم يترصفون يف أمور احلياة اليومية وفق . بخضوع
ًوكثريا ما نجد لدهيم خماوف كبرية من فقدان الشخص املرجعي القريب . واملواجهات

 . منهم ويبدو للمعنيني أهنم غري قادرين عىل تصور فكرة أن يعيشوا لوحدهم
Obsessive Personality disorder  

فهؤالء يطرحون مطالب . مود والكامليةيتمثل لب هذا االضطراب بنمط من اجل
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عالية فيام يتعلق بإنجازهم الذايت ودقة مبالغ هبا وعدم القدرة عىل تكليف اآلخرين 
ًوغالبا ما ينشغل املعنيون بوضع قوائم دقيقة ويضيعون يف التفاصيل، بحيث . باملهام

يم األخالقية فإن كذلك فيام يتعلق بالق. أهنم ال يستطيعون يف النهاية إهناء واجباهتم
 . هؤالء األشخاص يمتلكون رؤى صارمة وجامدة

 تم اقرتاح اضطرابات إضافية من الشخصية DSM-IV .أم.أس.ديويف ملحق ال
 : للبحث

 
Negativistic (Passive-aggressive) Personality disorder  

ويسود . سلبي معارضتتصف هذه الشخصية يف السلوك البني شخيص باجتاه 
سلبي جتاه اآلخرين وبشكل خاص جتاه أشخاص السلطة  - لدهيا اجتاه أسايس نقدي

كنسيان "(ويف املجال االجتامعي كذلك يوجد ميل للمقاومة السلبية . أو املديرين
 ).  األشياء عىل سبيل املثال عندما ال يريد الشخص عملها يف الواقع"إنجاز

depressive Personality disorder 

يتصف األشخاص باضطراب الشخصية االكتئابية بنمط من التفكري والسلوك 
كام . السلبي املبخس لذاته ولآلخرين واجتاه دائم سلبي نحو احلياة اخلاصة واملستقبل

يتصفون بمشاعر دائمة من الذنب العميق والشعور بالتعاسة والتوقعات الدائمة 
 وال يكون األشخاص املعنيون قادرين عىل االستمتاع ويكونوا جدين بشكل .لألسوأ

وينقصهم إىل حد بعيد ] منشغيل البال[ًمفرط وغالبا ما يكونوا ساخطني ومتأملني 
 . حس الفكاهة

-4 
ًتشري دراسات حول انتشار اضطرابات الشخصية يف السكان عموما إىل نسبة تقع 

.  (Fydrich et al.,1996; Maier et al., 1992; Zimmerman & Coryell,1990)% 13-5بني 
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، بحيث أنه قد تكون هنا )أنظر أعاله( بعني االعتبار (G)إال أنه هنا مل تؤخذ املحكات 
ويف عينات . ًبني السكان عموماالشخصية مبالغة يف تقدير نسبة انتشار اضطرابات 

ًخصية أكرب بكثري مما هو احلال لدى السكان عموما، إكلينيكية فإن انتشار اضطرابات الش
وباختصار تشري الدراسات هنا إىل )  Co-Prevalenceًغالبا انتشار خمتلط (كام هو متوقع 

وهنا توجد اضطرابات الشخصية يف الغالب بني %. 60 و%15نسبة انتشار تقع بني 
وجدانية واضطرابات املرىض باضطرابات نفسية طويلة األمد يف جمال االضطرابات ال

القلق واضطرابات الشخصية وأقل لدى األشخاص باضطرابات جسدية الشكل 
ويف . )Fydrich et al.,1996; Merikangas & Weissman,1996; Weissman, 1993قارن (

العينات اإلكلينيكية تتكرر أكثر ما تتكرر اضطرابات الشخصية من جمال ما يسمى 
 . باملصفوفة اخلوافة

ًالقول عموما أن اضطرابات الشخصية متكررة لدى الرجال والنساء؛ إال ويمكن 
فاضطرابات الشخصية . أنه توجد فروق فيام يتعلق باضطرابات الشخصية املنفرد

ًاالستعراضية واحلدودية أكثر انتشارا لدى النساء يف حني أن اضطرابات الشخصية 
). Fiedler,2001قارن (ال ًاملضادة للمجتمع والنرجسية أكثر انتشارا لدى الرج

وبالنسبة لكل اضطرابات الشخصية يرسي بالتحديد أهنا تبدأ يف املراهقة أو يف سن 
وهذا يعني . الرشد املبكر وهبذا فإن األمر يتعلق بأساليب ترصف وخربة طويلة األمد

وبالنسبة لبعض . بأنه البد من االنطالق من وجود جمرى مزمن يمتد لسنوات طويلة
ًت الشخصية يرسي أيضا أنه مع التقدم يف العمر يقل بروز املشكالت اضطرابا

وعليه تتناقص عىل سبيل املثال يف اضطرابات الشخصية احلدودية . واخلصائص املميزة
إال أن الدراسات املنهجية حول املجرى . شدة التقلبات االنفعالية ودرجة االندفاعية
 . لبية اضطرابات الشخصيةطويل األمد مازالت غري متوفرة بالنسبة لغا
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-5 

5.1 

تتوفر يف املحيط الناطق باألملانية ثالثة أدوات مبنية لتشخيص اضطرابات 
 (SCID-II)  اضطرابات الشخصية- .أم.أس.دياملقابلة اإلكلينيكية املبنية لل. الشخصية

(Fydrich et al.,1997)لفحص العاملي الضطرابات الشخصية  واInternational 

Personality Disorder Examination)  اختصارIPDE ((Mombour et al.,1996) وقائمة 
 International Diagnosis Checklist forاألعراض العاملية الضطرابات الشخصية 

Personality Disorders) اختصار IDCL-P ) (Bronisch, Hiller, Zaudig & Mombour, 

1995.( 
 (SCID-II) اضطرابات الشخصية - .أم.أس.ديواملقابلة اإلكلينيكية املبنية لل

عبارة عن أداة ذات مرحليتني، تتألف من استبيان متثل بنوده حمكات اضطرابات 
ويف مقابلة تالية تعقب ذلك . DSM-IV-TR .أم.أس.ديالشخصية االثنا عرش وفق ال

ًومن املمكن أيضا إجراء . ينيكية للبنود املجاب عنها بنعميتم فحص األمهية اإلكل
 . املسبقة بوساطة االستبيان] الغربلة[املقابلة باعتبارها كل من دون الفرز 

وبطريقة مشاهبة يمكن الترصف مع النسخة األملانية من الفحص العاملي 
. لة للغربلة، إذ يمكن تطبيق استبيان قبل املقاب)IPDEاختصار (الضطرابات الشخصية 

ال تتجمع يف تشخيصات منفردة وإنام يف ستة (IPDE) فإن أسئلة (SCID-II)وعىل عكس 
العمل، الذات، العالقات البني شخصية، االنفعاالت، : جماالت من املواضيع واحلياة
 . اختبار الواقع وضبط الدافع

 International Diagnosesويف القائمة التشخيصية العاملية الضطرابات الشخصية 

Checklist for Personality Disorders)  اختصارIDCL-P ((Bronische et al., 1995)  تم
ذكر كل املحكات املهمة الالزمة للتشخيص، ويرتك للمفحوص احلرية يف الكيفية التي 
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وعادة ما يبلغ زمن التطبيق فرتة أقل مما هو احلال . حيصل فيها عىل املعلومات الالزمة
إال أنه ال يتم هنا سوى اختبار التشخيص املشكوك به فقط  ،IDCL و SCIDيف 

 ) Confirmatory Diagnostic يالتشخيص التوكيد(
5.2 

يتعلق األمر بشكل  يف التصميم القائم عىل السامت الضطرابات الشخصية ال
ًترصفه وخربته السائد مضطربا أم ال ًأسايس باالستنتاج فيام إذا كان شخصا ما يف شكل 

 وإنام حتتل يف التشخيص ،- يف مقتىض احلال"لديه" وأي نوع من االضطراب -
الذي يقوم عىل أساس فرضية االستمرارية و dimensional Diagnosticي ِدُْعبال
السؤال عن درجة وضوح السامت، والتي قد تكون يف حضورها القوي ] املتصل[

ويقوم . ومسببة للمعاناة بالنسبة للمعني أو حميطه أو كليهام] وظيفةخمتلة ال[معطوبة 
 تشخيص إذ يتم: ُاملفهوم البعدي عىل تقاليد علم النفس التفريقي وعلم نفس الشخصية

االجتاهات والترصفات بحيث يمكن أن يتم استخالص درجة  والسامت واخلصائص
االنطالق من أنه ال يمكن التمييز وفيام يتعلق باالضطرابات النفسية يتم . بروز السمة
 إال بشكل كمي - وحتى تلك املميزة لألشخاص باضطرابات شخصية-بني السامت 

وأن هذه السامت يمكن أن نجدها حتى لدى أولئك غري املضطربني باضطرابات 
 . شخصية

لتشخيص التصنيفي الضطرابات الشخصية عىل شكل التفريق اوتكمن أمهية 
 من منظور فرضية االستمرارية من خالل أنه "املضطرب" و"يالطبيع"النوعي بني 

يمكن من خالل ذلك الوصول إىل حتديد لدرجة بروز سمة معينة من سامت الشخصية 
ومن ثم يتم استخالص وجود ]. اخللل الوظيفي فيها[واحتامل حتديد مقدار معطوبيتها 

 الشدة أو من درجة  معني عندما يتم الوصول إىل درجة معينة أو أكثر من"اضطراب"
 . الربوز
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ذات (عرب سامت الشخصية ) dimensionalالبعدية (ومن خالل اختزال املعلومات 
 يتم تقييد املعلومات "مضطرب" و"بغري مضطر"إىل فئات )  بالنسبة لالضطرابالصلة

وهذا قد يكون يف سياق البحث ويف التشخيص . التشخيصية املوجودة بوضوح
فمن خالل حتديد السامت املميزة عىل خلفية نموذج . ة مهمةًاإلكلينيكي أيضا ميز

ًاالستمرارية فإنه من املمكن أيضا حتديد األشكال من التفكري واخلربة والترصف، يف 
 بالنسبة للتفاعالت البني وذات الصلة املميزة Personality styleشكل أساليب شخصية 

 ) Sass et al. 2003قارن  (- بغض النظر عن تشخيص االضطراب-شخصية 
وعىل أساس هذه األفكار تم يف السنوات األخرية تطوير عدد من األدوات 

 العارش .دي.يس.ياآل وDSM-IV الرابع .أم.أس.ديالتشخيصية تسرتشد بفئات ال
ICD-10إال أهنا تتبع طرائقيا املبدأ البعدي ،ُ ً . 

 تتيح (SCID-II)ية  اضطرابات الشخص- .أم.أس.ديفاملقابلة اإلكلينيكية املبنية لل
 سواء بالنسبة الستبيان الفرز أم - إىل جانب حتديد وتصنيف اضطرابات الشخصية -

ُبالنسبة للمقابلة بيانات القيم البعدية بالنسبة لسامت اضطرابات الشخصية االثني عرش 
  ) Fydrich et al.,1997قارن  (DSM-IV-TR .أم.أس.دييف ال

 (Beck, Davis, Freeman & Associates, 2003)وقد قامت جمموعة عمل بيك 
 حيتوي DSM-IV-TR .أم.أس.ديبتطوير استبيان الضطرابات الشخصية املذكورة يف ال

 يشمل عىل االجتاهات واملواقف اخلاصة التي متيز اضطرابات الشخصية ًا بند63عىل 
 Beckوفق النموذج االستعرايف أطلقت عليه قائمة بيك للتصويرات االنفعالية 

Inventory for cognitive Schemata)  اختصارB-ICS ()Beck et al., 1999; Fydrich, 

أنا غري قادر ": ومن أحد البنود املميزة للشخصية املتعلقة عىل سبيل املثال. )2002
 التي تعرب عن "ال يمكن للمرء الثقة باآلخرين": ، وعبارة" عىل اختاذ القراريلوحد

 .األشخاص ذوي التفكري الزورياملوقف الشكاك واحلذر لدى 
  ألساليب الشخصية(Kuhl & Kazén, 1997)وكذلك حتاول قائمة كول وكازين 
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 تكميم درجة أساليب Personality Styles and Disorders Inventoryاالضطرابات و
 بند تقيس فيام تقيسه كذلك املطابقات غري املرضية 140الشخصية وتشمل عىل 
اليب الشخصية أو الصفات التي تأخذ بعني االعتبار وجهة للشخصية، أي تقدير أس
 . النظر القائمة عىل املوارد

 ,Leichsenring (وعىل أساس تنظيامت الشخصية احلدودية لكرينبريغ طور اليشسنرنغ

 بند تنقسم إىل 53ويتألف املقياس من . قائمة اضطرابات الشخصية احلدودية )1997
آليات الدفاع األولية "، "اهلوية-الغرتاب وانتشارخربات ا": أربعة مقاييس فرعية
وتتوفر قيم قطع  . "اخلوف من القرب" و"نقص اختبار الواقع"، "وعالقات املوضوع

Cut-of-Points للتمييز بني االضطراب احلدودي عن العصاب من ناحية وبني الفصام 
 . من ناحية أخرى

 Millonلينيكية متعددة املحاور ويف املحيط األنجلو أمريكي فإن قائمة ميلون اإلك

Clinical Multiaxial Inventory)  اختصارMCMI-III ((Milon, Davis & Milon,1997) 
وتوجد مقاييس لقياس . السياق اإلكلينيكي عىل حد سواء وواسعة االنتشار يف البحث

أو سمة من سامت الشخصية الضطرابات الشخصية يضاف إليها /ًا نمطأربعة عرشة
، املحور DSM .أم.أس.ديا يسمى بمقاييس املتالزمات، تعتمد عىل حمكات المل عرشة

وقد تم تطوير القائمة عىل أساس النظرية التي طورها ). اضطرابات األعراض(األول 
 (Millon,1996)مايلون يف ثامنينيات القرن العرشين حول اضطرابات الشخصية 

 . DSM-IV .أم.أس.ديوتسرتشد بمحكات ال
5.3 

) DIPاختصار  ()1(تعد املقابلة التشخيصية الضطرابات الشخصية احلدودية

                                                   
)1(  Diagnostically Interview for Borderline Personality Disorders 
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(Gunderson et al.,1981)أداة مقابلة خاصة لتشخيص اضطرابات الشخصية احلدودية  .
 وقائمة  (Gunderson et al., 1990) )1(كام تقوم املقابلة التشخيصية للمرىض النرجسيني

.  عىل أساس سيكوديناميكيNI ((Denke & Hilgenstock,2000)صار اخت( )2(النرجسية
كام توجد أدوات إنجليزية أخرى مطورة الضطرابات نوعية إىل حد ما منها عىل سبيل 

 وقائمة PDQ-4 ((Hyler et al.,1994)اختصار ( )3(املثال استخبار اضطرابات الشخصية
 )5(وقائمة الشخصية (Huprich et al. 1996)) DIPاختصار ( )4(الشخصية االكتئابية

 وهي أداة لقياس سامت اضطرابات الشخصية التفككية، PCL ((Hare,1991)اختصار (
املقابلة املبنية  وSIS ((Kendler et al.,1989)اختصار ( )6(واملقابلة املبنية للنمط الفصامي

 . SIDP ((Pfohl et al.,1995)اختصار ( )7( الرابع الضطرابات الشخصية.أم.أس.ديلل
5.4 

يمكن تلخيص نتائج الدراسات حول ثبات تشخيص اضطرابات الشخصية عىل 
 : النحو التايل

) Reliableثابتة ( أدوات موثوقة Checklistsوالقوائم  املقابالت اإلكلينيكية املبنية    1-
وهنا ال بد من االنطالق بأن . أكثر من األدوات اإلكلينيكية غري املبنية

املشاركني يف الدراسات اإلمبرييقية عادة ما يكونوا قد ] القائمني باملقابلة[ِقابلنيُامل

                                                   
)1(  Diagnostically Interview for narcissistic Patients 

)2(  Narcissism Inventory 

)3(  Personality Disorders Questionnaire 

)4(  Depressive Personality Inventory 

)5(  Personality Checklist 

)6(  Structured Interview for Schizotypy 

)7(  Structured Interview for DSM-IV Personality Disorders 
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ًتلقوا تدريبا خاصا ويكونوا عارفني بأهداف الدراسة ومن هنا فإهنم يراعون  ً
 .القواعد التشخيصية بشكل دقيق

 يةفيام إذا كان اضطراب الشخص] العام[يمكن الوصول إىل التقدير التشخيص اهلش     2-
ثر من التقدير الدقيق وفق التشخيصات كرب وبشكل متطابق أكًموجودا أم ال بدقة أ

وكام هو متوقع فإن قيم دقة التشخيص يف اضطرابات الشخصية املنفردة . منفردة
 .تبلغ أقل بوضوح من احلكم حول الوجود املجرد ألي اضطراب يف الشخصية

 عند احلكم عىل املقابالت Interrater-Reliabilityالقيم بالنسبة ملوثوقية املقيمني     3-
-Test-Retestاملسجلة عىل رشيط تسجيل أعىل من معامالت إعادة االختبار 

Coefficients  .توجد مصادر اخلطأ التي قد تكون  فعند احلكم عىل التسجيالت ال
باإلضافة إىل ذلك ال . مرتبطة باالختالف يف إجراء املقابلة يف االختبار وإعادته

التي يتم يوجد عند احلكم عىل مقابلة حمددة تباين من خالل التغري املمكن للسامت 
 . وال توجد فروق تعزى إىل اإلجابات املختلفة للمفحوصالسؤال عنها 

تتناقص معامالت االختبار وإعادة االختبار بالنسبة لتطابق التشخيصات مع طول     4-
ويمكن عزو هذه النتيجة إىل . قابلتنيالفرتة الزمنية الفاصلة بني إجراء كلتا امل

التذبذب املرتبط بالوقت للسامت منفردة وإىل التأثري الضئيل لتذكر املقابلة املاضية 
 .من جانب املفحوص

 أم DSM-III .أم.أس.دي وفق الSCID-II سواء حول -يف الدراسات املختلفة     5-
 يف األحكام ً ظهرت تطابقات منفردة جيدة جداDSM-IV .أم.أس.ديوفق ال

إذ تبلغ بالنسبة لتشخيص اضطراب . ة املنفردةيالتشخيصية الضطرابات الشخص
-Kappaويف دراسات خمتلفة تقع معامالت كابا %. 90عىل األقل حوايل يف الشخصية 

Coefficientsالضطرابات الشخصية منفردة بني  k=0.55 & k=1.00 ترتاوح 
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 Y=0.72تقلة عن النسب األساسية بني  املسYule-Coefficients(1)معامالت يول 
 Arntz et ( جيدSCID-IIًوعموما يمكن اعتبار أن ثبات املقيمني يف . Y=1.00و

al.,1992; Fydrich et al., 1996; Maffei et al.,1997; Zimmerman,1994( . وكام هو
  ) k=0.45 & k=0.70يف املجال بني(متوقع فإن قيم ثبات إعادة االختبار كانت أقل 

Osone & Takakashi,2003; Weertman et al.,2003)(. 
 لقياس سامت اضطرابات الشخصية أعىل من dimensionalثبات األدوات البعدية     6-

 ,Fydrich et al., 1996; Heumann & Morey (ثبات األحكام التشخيصية الفئوية

1990; Sass et al., 1996; Widiger,1992.(  
5.5 

يف تشخيص الشخصية يتم حساب الصدق، من بني أمور أخرى، من خالل 
 convergentالصدق التقاريب (العالقة بني طرق القياس املختلفة بالنسبة للبناء املبحوث 

Validity  .( وباختصار فإن النتائج حول الصدق التقاريب يف تشخيص اضطرابات
 التشخيصية املختلفة غري باعثة عىل الشخصية تشري إىل أن االرتباطات بني األدوات

فحتى التطابق فيام يتعلق باملحك الثنائي فيام إذا كان هناك اضطراب يف . الرضا
ففي املراجعة التي قدمها فيدريش وجمموعته . ًيبعث عىل الرضا أبدا الشخصية أم ال، ال

(Fydrich et al., 1996) بلغ وسيط التطابق يف هذه املسألة k=0.38يط كل  أما وس
. k=0.30معامالت كابا بالنسبة الضطرابات الشخصية املنفردة فقد بلغ أقل من ذلك 

وعند التحليل الدقيق لقيم للصدق التقاريب لألدوات التشخيصية املختلفة يتضح أن 
االرتباطات املنخفضة يمكن أن تعزى إىل حد ما إىل الفروق بني الطرق املستخدمة 

(Arntz,1999; Renneberg et al.,1992)  

                                                   
 .أحد معامالت التوافق  )1(
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كام هناك دالئل عىل عدم دقة الصدق التمييزي الضطرابات الشخصية املنفردة 
 ومن ثم التداخل الكبري بني كثري من "االختالطية الداخلية"تتمثل يف وجود ارتفاع يف 

ففي القياس املنهجي الضطرابات الشخصية هناك احتامل كبري أال تنطبق . املحكات
وهذا . اضطراب واحد يف الشخصية وإنام عىل عدد من االضطراباتاملحكات عىل 

ُيظهر كذلك يف دراسات التحليل العاميل، التي يتم وفقها عند التقييم البعدي 
dimensional قسامت " للمعلومات التشخيصية برهان وجود ارتباطات عالية بني

features") مثال (اضطرابات الشخصية ) صفاتRodebaugh et al., 2005 .( 
كام أنه عىل درجة من األمهية بالنسبة لصدق التشخيص بوساطة االستبيانات 
وأساليب املقابلة أنه يتم يف بعض التشخيصات السؤال عن الترصفات غري املرغوبة 

ومثال ذلك يف . ًاجتامعيا والتي ال يمكن إعطاء إجابة صادقة عنها إال بصعوبة
لآلخرين ] تتملق[ًأحيانا أن تتزلف هل حيصل "(اضطراب الشخصية النرجسية 
هل "(أو يف اضطراب الشخصية املضادة للمجتمع ) لتحصل منهم عىل ما تريد؟

 ).شعرت بأن لك احلق يف الرسقة أو رضب اآلخرين أو إساءة معاملتهم؟
وعند القياس املتكرر للصفات النفسية فإن ثبات اخلصائص املقاسة عىل درجة 

طفيفة يف معامالت الثبات قد تشري إىل تغري يف الصفات فالتغريات ال. من األمهية
ًغري أنه يفرتض نظريا ملصدر التباين هذا أال يلعب دورا أو أن يكون له دور . املفحوصة ً

 -ًحمدود جدا بالنسبة ملجال تشخيص اضطرابات الشخصية، ألن ما ينبغي قياسه 
عدا . لوك واالجتاهات هو الصفات املستمرة ملدى طويل من اخلربة والس-بالتحديد

 وبشكل خاص -عن ذلك أمكن يف بعض الدراسات برهان أن للظروف املوقفية 
 تأثري عىل تقديم الذات سواء يف املقابالت اإلكلينيكية أو يف اإلجابة عن -االكتئابية

ًاالستبيانات وأن صفات اضطرابات الشخصية أقل ثباتا مما هو متوقع من حمكات 
 O‘Boyle & Self,1990; Reich & Noyes,1987; Sheaمثال (نظري التعريف والنموذج ال

et al.,2002( 
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ه املشكالت بعني االعتبار ذ تم أخذ هDSM-IV .أم.أس.ديوعند إعداد ال
إال أنه وحسب املستوى الراهن من املعرفة ما يعد أكثر بالنجاح من . وحتسينها

طبي النفيس الضطرابات الشخصية ًالتي تطورت تارخييا يف املجال الالتصنيفات الفئوية 
وهنا .  Dimensional اضطرابات الشخصية باجتاه املبدأ البعدي هو تعديل تشخيص

ُالبد من اإلجابة عن السؤال املتمثل فيام إذا كان سيتم أخذ مثل هذا املبدأ البعدي يف 
 DSM-V اخلامس. أم.أس.ديمنظومات التصنيف القادمة بشكل أفضل، أي يف ال

 . ICD-11  احلادي عرش.دي.يس.ياآلو

-6 
MIIM 

يف التشخيص القائم عىل التعديل وبناء العالقة وفق نموذج التدخل والتأثري 
لعالج االستعرايف ً الذي تم تطويره استنادا لMIIMالقائم عىل الدافعية الذي خيترص بـ 

 لعالج األشخاص باضطرابات (Beck et al.,1999)الذي طوره بيك والعاملني معه 
 ,Beck et al.,1999; Fydrichقارن ( أساسية ضياتالشخصية يتم االنطالق من ثالثة فر

2001; Pretzer,1996; Renneberg & Fydrich,2003 .( 
من اضطرابات الشخصية بناء َّطور األشخاص ذوي الصفات شديدة الوضوح     1-

 صبغت أسلوهبم Cognitive Schemataعىل خرباهتم احلياتية تصويرات استعرافية 
وهذه . أنفسهم والعامل من حوهلم] يعوا[حول الكيفية التي يفرتض هلم أن خيربوا 

التصويرات يمكن اعتبارها تصويرات معطوبة من حيث كوهنا مزعجة أو معيقة 
 .أو بالنسبة لتفاعالته مع اآلخرينبالنسبة للشخص نفسه 

أو االجتاهات  ("املصفاة "يمكن تعريف التصويرات االستعرافية عىل أهنا نوع من     2-
يوجهون سلوكهم  ويدرك ويفهم من خالهلا الناس حميطهم ويقودون) األساسية

  بالدوافع األساسية"املصايف"وترتبط . اخلاص عىل أساس هذا اإلدراك وتفسرياهتم
 .املوجهة للترصف، التي تؤثر بدورها عىل خربة وترصفات الناس] دوافع املنبعال[
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ومن ثم فإن خلربة التفاعالت اإلنسانية والدوافع املرتبطة هبا وظيفة موجهة     3-
ًوطبقا لذلك ).  Interpersonalالبني شخيص (للترصف ويمكنها أن تفرس السلوك 

لني من التصويرات االستعرافية فإن السلوك والترصف يتحددان من خالل جما
 : وهذه العوامل الثالثة هي). Interactionalالتفاعلية (ومن خالل الدوافع 

   )Schemaتصويرة (صورة الذات   - أ  
 )تصويرة(الصورة حول األشخاص اآلخرين    -ب
 ) البني شخيص( للسلوك األساسيةالدوافع   -ج

. ل اضطرابات الشخصيةويمكن حتديد مثل هذه التصويرات بشكل نوعي لك
 ): بارانوئية(واملثال التايل يوضح ذلك بالنسبة لشخص لديه سامت زورية 

 أنا إنسان غري مؤذ، غري مذنب، صالح، حساس: صورة الذات •
متطفلون، يقحمون أنفسهم فيام ال يعنيهم، ال هيتمون إال بمصاحلهم : اآلخرون •

 . عىل خطأ وخبثاءوهم اخلاصة، 
البد لك من أن حتمي نفسك من أن يتم استغاللك ": لسلوكيالدوافع اجلوهرية  •

 ."منهم ومن أن يؤذك وأن يظلموك، وخيدعوك
وتتكون الترصفات النامجة عن ذلك هنا من سلسلة مكونة من اليقظة املتزايدة 

 . والشك وجتنب القرب واحلميمية واالنسحاب
ائمة عىل الكفاءة ويف سياق التشخيص القائم عىل الدافعية فإن وجهة النظر الق

للمقارنة أنظر التشخيص من خالل قائمة بيك للتصويرات (ًمهمة أيضا لفهم املرىض 
عرض ) 2(، وقد تم يف جدول )Beck Inventory for cognitive Schemataاالنفعالية 

من الشخصية املوجودة يف لالضطرابات العرشة ) اإلمراضية(مقارنة للعالقات 
قارن (ًطبقا هلذا املبدأ ) اإلجيابية (اإلعزاءات  معICD-10 العارش .دي.يس.ياآل

Fydrich,2001; Kuhl & Kazén,1997; Oldham & Marris,1992( 
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(2) 

 Personality styleاألسلوب الشخيص  اضطراب الشخصية
  استقامةحذر، يقظ، ) البارانوئية(الزورية 
 ، قنوع)متحفظ(منسحب  الفصاماين

 ، حساس، عميق الغورمرتاب من النمط الفصامي
 متقلب، عفوي، اندفاعي، غري تقليدي احلدودي
 طموح، يشء خاص النرجيس

، eccentric، غريب األطوار )دراماتيكي(مرسحي  االستعرايض
 ًحارض انفعاليا

ُ، مصحح ] رأسهقراراته من[مغامر، مقرر  املضاد للمجتمع
 .ُ، مطالب]مستدرك[

 حساس، ناقد لذاته، متحفظ، ذو حياء ) غري الواثق(التجنبي -اخلواف
 مرتبط، خملص، ذو والء املتعلق
 دقيق، منضبط، موثوق القهري

َمل-غري االكتئايب    ، عميق، منتظرِّفقُ
 1، ناقد، مستقل]متكاسل[مهمل   Negativistالسلبي 

 

ينطلق من أنه  MIIM والتدخل القائم عىل الدافعية )1(وذج التدخلوبالتايل فإن نم
يمكن تفسري الترصف الشخيص من خالل وجهة نظر الشخص نفسه ومن خالل وجهة 

 العالجي ومن املهم يف السياق.  نظر األشخاص اآلخرين ومن خالل الدوافع األساسية
 . ا موجهة ضد شخص املعالجأال يتم تفسري الترصفات الصعبة يف الغالب للمرىض عىل أهن

                                                   
 Indicationالدالئل   )1(
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وبام أن وجود اضطراب يف الشخصية يف العادة ال يكون هو السبب يف اللجوء 
للعالج فإن انتقاء األهداف العالجية يسرتشد بشكل أسايس بالدوافع العالجية أو 

إال أن سامت . Symptom Disorderبالتكليف العالجي، املحدد باالضطراب األعرايض 
ًابات الشخصية يمكن أن تشكل هدفا مبارشا للتعديالت املقصودةمنفردة من اضطر ً .

الضطرابات التفاعل أمهية ) Ego-Syntonicاملتسقة مع األنا يف الغالب (وحتتل الدوافع 
ومن اجلانب العالجي ينبغي بشكل . خاصة بالنسبة لتوقعات املريض من املعالج

 . ة العمل العالجيةخاص أخذ هذا بعني االعتبار عند بناء وتشكيل عالق
يقوم التشخيص القائم عىل التعديل وبناء العالقة وفق نموذج التدخل والتأثري 

ُ عىل أساس تشخيص بعدي مرتبط بالعالج وقائم عىل MIIM القائم عىل الدافعية
ومن خالل استخدام قائمة بيك للتصويرات االنفعالية يمكن احلصول . )1(الترصف

لينيكية كبرية قابلة لالستخدام املبارش يف العملية عىل معلومات ذات أمهية إك
 وإىل جانب املعلومات التي يتم احلصول عليها حول األشخاص وتاريخ .العالجية
إشكاليتهم فإن املعلومات التشخيصية القائمة عىل التفاعل توسع النظرة إىل  وحياهتم

املريض بشكل -عالجالدوافع املهمة للمرىض وتشكل بالتايل األساس لصياغة عالقة امل
 . خاص

-7 
ُعىل عكس التشخيص الفئوي التقليدي يتزايد باطراد احتالل املفاهيم البعدية 
ومعها املفاهيم القائمة عىل الكفاءة والدافعية لسامت الشخصية الواضحة واضطرابات 

مع وقد متثلت خلفية هذا التطور يف أن هذه الرؤية ترتبط . الشخصية مركز الصدارة
دالئل التدخل بالنسبة لبناء العالقة العالجية بشكل أكرب من التشخيص التقليدي 

 ومن املؤكد فإن وجهة النظر البني شخصية لبينيامني.  deficitالقائم عىل القصور 

                                                   
)1(  therapy relevant and action oriented dimensional Diagnostic 
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(Benjamin,1995) حول اضطرابات الشخصية باعتبارها اضطرابات تفاعل تؤثر 
 . يف هذا السياق ةباطراد عىل الرؤية التشخيصية والعالجي

 Conceptualize of Personalityويشري النقاش العلمي لتصميم اضطرابات الشخصية 

Disorders إىل أن الفئات والتشخيصات التي تتصف بشكل أشد بخربات وترصفات 
سوف حتسب يف املستقبل أكثر من ضمن اضطرابات   Ego dystonicمنسجمة مع األنا 

وتنطبق هذه النقاشات عىل األقرب عىل اضطرابات .  Symptom Disordersاألعراض
ًالشخصية التجنبية غري الواثقة، والتي يمكن عدها، استنادا إىل األعراض، من ضمن 
اضطرابات القلق واضطرابات الشخصية احلدودية والتي متتلك الكثري من الشبه مع 

تظار ما هي الطريقة وعلينا االن. االضطرابات الوجدانية أو اضطرابات التحكم بالدافع
 اخلامس .أم.أس.ديالتي ستقوم فيها جمموعات العمل يف الطبعات اجلديدة من ال

DSM-Vاحلادي عرش .دي.يس.ياآل و ICD-11 باقرتاح احللول . 
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  اضطرابات في سن الطفولة  33-

 

Selvia Scfhneider & Veneta Tuerke-Teubner 

-1    
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-4    

   
 

-1 
فحوايل ثلث . ًواسعاًتنترش االضطرابات النفسية يف سن الطفولة واليفوع انتشارا 

 ,Lewinsohn, Hops, Roberts)األطفال يعاين حتى سن اليفوع مرة من اضطراب نفيس 

Seeley & Andrews,1993) . ،ولدى جزء كبري من األطفال املعنيني حيصل جمرى مزمن
للطفل وأرسته وعواقب ] Stressاإلرهاقات [األمر الذي يعني الكثري من الضغوط 
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  املوثوق املبكرويساعد التعرف.  التطور الطبيعي للطفل للخطربعيدة املدى، تعرض
reliable واحلقيقي valid عىل  املرتبط بالعالج النوعيعىل االضطرابات النفسية و

 . الوقاية من مثل تلك املجريات غري املالئمة
 ًتشمل االضطرابات النفسية األكثر تكرارا يف سن الطفولة عىل اضطرابات ظاهرة

] الرصحية[ففي االضطرابات الظاهرة . expansive& internalized Disordersضمنية و
 املفرطة أو فرط ةيتعلق األمر بمشكالت سلوكية موجهة نحو اخلارج، كالعدواني

أما يف االضطرابات الضمنية فإن األمر أقرب . النشاط أو صفات سلوكية شاذة أخرى
اضطرابات القلق (تامعي لترصفات موجهة نحو الداخل ترتافق مع انسحاب اج

ويف الفصل الراهن سوف ). . واالضطرابات الوجدانية واالضطرابات جسدية الشكل
ضطرابات واالاالضطرابات الرصحية، : نتعرض لالضطرابات النفسية يف سن الطفولة

وهنا سوف نتطرق لإلجراء التشخييص لسلس . بقلق االنفصال واضطرابات اإلخراج
ر، ألن األعراض املعنية يف كال االضطرابني جتعل التشخيص البول واإلخراج باختصا

أما فيام يتعلق بالعرض التفصييل الضطرابات قصور االنتباه وفرط . ًواضحا باملقارنة
.  فسوف يتم التعرض له يف الفصل اخلامس والثالثني من هذا الكتاب(ADHS)النشاط 

ليفوع التي سنعاجلها يف تصنيف االضطرابات يف سن الطفولة وا) 1(ويعرض اجلدول 
 . هذا الفصل من خالل منظومتي التصنيف السائدتني

 وحمكات] انتشار[وجائحة ] وصف[وفيام ييل من احلديث سوف نتعرض لظواهرية 
 التشخيصية ًوسنقدم بعد ذلك عرضا لإلجراءات. تشخيص االضطرابات املعروضة هنا

ا معلومات حول بناء العالقة وسوف نقدم هن. لالضطرابات النفسية يف سن الطفولة 
وأهم األدوات التشخيصية املتوفرة يف املحيط الناطق باألملانية لألطفال والوالدين 

 . ًكام تم عرض هذه األدوات أيضا يف فهرس املراجع يف النهاية. واملعلمني
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(1)
DSM-IVICD-10 

 ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل DSM-IV الرابع .أم.أس.ديال

اضطرابات االنتباه واضطرابات السلوك 
 الظاهرة 

F9  ــطرابات ــسلوك واالض اضــطرابات ال
 االنفعالية مع بداية يف سن الطفولة واليفوع 

 اضطرابات االنتباه وفرط النشاط 314.00
 Attention-& Hyperactivity 

-Disorders  

F90 اضطرابات فرط االنتباه 
 Hyperkinetic Disorders 

ــع  F91.3 اضطرابات مع سلوك معارض 313.81 ــي م ــسلوك االجتامع اضــطرابات ال
 . سلوك معارض، معاند

 اضطرابات السلوك االجتامعي  F91 اضطرابات السلوك االجتامعي  312.80
املبكـرة اضطرابات أخرى يف سن الطفولـة 

 وسن الطفولة واليفوع 
F93 اضطرابات انفعالية يف سن الطفولة 

 اضطراب انفعايل بقلق االنفصال F93.0 اضطراب بقلق االنفصال  309.21

اضطرابات سلوك أو اضطرابات انفعاليـة  F98 اضطرابات اإلخراج 
 أخرى مع بداية يف الطفولة اليفوع 

 ري العضوي السلس غ F98.0 السلس الوظيفي  307.6
 اإلخراج غري العضوي F98.1 اإلخراج الوظيفي  307.7

-2 
2.1 

بداية يف   ADHSًغالبا ما يتم تشخيص اضطرابات نقص االنتباه وفرط النشاط 
ن االنتباه مما هو عليه سن التعليم األسايس، حيث يتطلب السياق املدريس درجة أعىل م

ويفرتض أن انتشار االضطراب لدى أطفال سن التعليم . احلال يف سن الطفولة األوىل
، مع العلم أن انتشار االضطراب لدى الصبيان أعىل مما هو %5 إىل 3األسايس يقع بني 
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ويف دراسة ). DSM-IV .أم.أس.ديال) (بني أربعة إىل تسعة أمثال(عليه لدى البنات 
 ، تم احلصول17 حتى سن 12 لليافعني التي تم فيها دراسة يافعني من سن Bremen بريمن

 )1(ويف دراسة زيورخ اجلائحية. (Essau et al., 1999)فقط % 0.2عىل نسبة انتشار تبلغ 
وهنا كان .  سنة17 حتى 6متت دراسة أطفال ويافعني بني عمر ) ZESCAPاختصار (

والتشخيص لدى األطفال الصغار . (Steinhausen et al.,1998)% 5.25االنتشار حوايل 
ًويف سن ما قبل املدرسة صعب، ألن سلوكهم متغري مقارنة باألطفال األكرب سنا 

؛ Rapport et al.2006قارن (ويمكن أن يتضمن صفات تشبه صفات فرط النشاط 
إضافة إىل ذلك أنه من النادر أن يطلب من ).  من هذا الكتاب35وقارن الفصل 

أما يف سن املدرسة فإن عدم . ًطفال األصغر سنا أن يكونوا منتبهني لفرتة طويلةاأل
واألطفال مفرطي . االنتباه يؤذي األداء املدريس ومن ثم فهو يلفت النظر بشكل أكرب

النشاط األصغر يتحركون بشكل مفرط ومن الصعب جعلهم جيلسون هادئني يف 
  للمالحظة،لنشاط احلركي الواضح أندريكون هذا افأما لدى األطفال األكرب . مكان

ويمكن ألعراض فرط النشاط عندئذ أن تقترص عىل الشعور الداخيل باالستثارة وعدم 
 . اهلدوء

2.2  

 تربر تشخيص  التي فإن الترصفاتICD-10 العارش .دي.يس.يحسب اآل
ة من العراكات واالستبداد درجة متطرف"اضطراب السلوك االجتامعي هي وجود 

والقسوة جتاه اآلخرين أو احليوانات، وهدمية عالية جتاه امللكية اخلاصة وإشعال 
احلرائق، والرسقة، والكذب املتكرر، واهلرب من املدرسة واهلروب من البيت ونوبات 

 .دي.يس.ياآل ("الغضب املتكررة بشكل غري مألوف أو الشديدة وعدم الطاعة
تكفي من  وهنا يتم التأكيد عىل أن الترصفات الال اجتامعية املنفردة ال). ICD-10العارش 

                                                   
)1(  Zürich Epidemiological Study 



189 -33 
 

 

يعطى التشخيص إال عندما يستمر السلوك املوصوف  إذ ال. أجل طرح التشخيص
 . لستة أشهر عىل األقل

ويف العادة خيفي اليافعون املعنيون مشكالهتم السلوكية بحيث حيتاج الفاحص 
وتنبثق التنبؤات . اآلخرين، كالوالدين واملعلمنيملعلومات إضافية من األشخاص 

فإذا ظهرت األعراض قبل سن . املختلفة من االرتباط مع سن بداية االضطراب
فإن احتامل أن يتطور اضطراب دائم يف السلوك ) البدء يف الطفولة(العارشة من العمر 

بدأ االجتامعي أو حتى اضطراب شخصية مضادة للمجتمع أكرب من االحتامل لو 
والبداية يف حوايل سن اخلامسة أو ). بداية يف املراهقة(االضطراب بعد سن العارشة 

ًوغالبا يبدأ اضطراب السلوك االجتامعي يف . السادسة ممكن إال أهنا أقرب للنادرة
ويبلغ االنتشار لدى الصبيان أعىل منه لدى البنات . الطفولة املتأخرة أو املراهقة املبكرة

 ,.Cohen et al (للبنات% 9 حتى 3للصبيان مقابل نسبة بني % 16 حتى 7 بنسبة تبلغ بني

ويف دراسة بريمن لليافعني فقد تم احلصول عىل انتشار عىل نسبة انتشار . )1993
وهنا يظهر الصبيان عدوان مبارش يف شكل العراك . (Essau et al., 1999)% 5مقدارها 

يف حني أنه يوجد لدى ] vandalismات التخريب املتعمد للممتلك[والرسقة والوندلة 
البنات عدوان أقرب لغري املبارش كالكذب واهلرب من املدرسة، واهلرب من املنزلـ 

واجلزء األكرب من املعنيني يتحسن حتى سن الرشد غري أنه . وتناول العقاقري أو البغاء
 لدى جزء آخر جوهري من املعنيني تستمر الترصفات املضادة للمجتمع لتنتهي

 ;Loeber & Stouthammer-Loeber,1998(باضطرابات شخصية مضادة للمجتمع 

Moffitt,1993; Moffit et al., 1996.( 
فإذا ما حقق الطفل إىل جانب حمكات اضطراب السلوك االجتامعي حمكات 
االضطراب مع سلوك عناد معارض فإنه ال يتم تشخيص سوى اضطراب السلوك 

. عارض جزء أسايس من اضطراب السلوك االجتامعياالجتامعي، ذلك أن السلوك امل
 disorder withويرى كثري من املتخصصني أن االضطراب مع سلوك عناد معارض 
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oppositional obstinacy Behavior هو االضطراب األخف من السلوك االجتامعي وال 
ًيشكل نوعيا اضطرابا آخر   ) . ICD-10 العارش .دي.يس.يقارن اآل(ً

 مل يتم الربهان اإلمبرييقي ال للرؤية القائلة بوجود فروق نوعية بني وحتى اآلن
كال االضطرابني وال للفرض القائل أن الفرق بني االضطرابني هو جمرد فرق كمي عىل 

فلدى األطفال األصغر هناك دالئل بالفعل عىل أنه توجد جمموعتني من . حد سواء
). ICD-10 العارش .دي.يس.يقارن اآل (ًاالضطرابات املختلفتني نوعيا يف هذا املجال

والسمة األساسية الضطراب السلوك االجتامعي مع سلوك معارض معاند حسب 
العنادي  والعدائي ونمط من السلوك السلبي املستمر" ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل

واالستفزازي املتحدي الواقع بوضوح خارج حدود السلوك الطبيعي لدى طفل من 
واملحك التفريقي األسايس عن . "السياق الثقايف االجتامعي نفسهنفس العمر يف 

االضطرابات األخرى للسلوك االجتامعي هو غياب خرق القوانني أو احلقوق 
 . األساسية لآلخرين

وعىل عكس اضطراب السلوك االجتامعي فإنه ليس من النادر ألعراض سلوك 
 التفاعل مع األشخاص املوثوقني العناد املعارض أن تقترص عىل املجال املنزيل أو عىل

ًومن هنا فإنه ال يكون ملحوظا يف بعض األحيان يف ). DSM-IV-TR .أم.أس.ديال(
 .وحتى املعنيون عادة ما ال يقيمون سلوكهم عىل أنه عنادي معارض. الفحص اإلكلينيكي

ًوما يشبه احلال كثريا يف تشخيص اضطرابات السلوك االجتامعي فإنه البد للفاحص 
ويف هذا التشخيص فإن احلذر الشديد مطلوب يف . ن احلصول عىل معلومات إضافيةم

إعطاء التشخيص يف سن ما قبل املدرسة واليفوع، ذلك أن سلوك العناد يف هذه املرحلة 
 2وتشري الدراسات إىل نسبة انتشار ترتاوح بني . ًمن النمو يعد جزءا من هذه املرحلة

ويظهر هذا االضطراب . احلصول عىل املعلوماتحسب نوع العينة وطرق % 16حتى 
قبل البلوغ لدى الصبيان أكثر مما هو لدى البنات، وبعد البلوغ ال تعود توجد فروق 

ويف دراسة بريمن لليافعني سجل انتشار ). DSM-IV-TR .أم.أس.ديال(جنسية دالة 
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والبداية . )ZESCAP 2.1 %)Essau et al., 1999; Steinhausen, 1998ويف % 2.7مقداره 
ًالبطيئة يف العادة لالضطراب غالبا ما تكون قد حصلت قبل سن الثامنة ومتتد يف العادة 

 عناد ولدى نسبة دالة من املعنيني يسبق االضطراب مع سلوك. لعدة أشهر أو حتى سنوات
  ). Freeman & Hoganson,2006ن ككل قار(معارض اضطراب السلوك االجتامعي 

 

وعندما كان عمره .  سنة من العمر، وهو اآلن يف الصف السابع14حسان يبلغ 
الذي تركه بعد بعض الوقت ومخس سنوات تنازلت أمه املدمنة عىل الكحول للملجأ، 

ويف هذا الوقت كذلك كانت هناك مراجعات . للعيش مع والده الذي تزوج من جديد
لمة كانت تالحظ آثار اإلمهال قامات متكررة يف امللجأ، ألن املعإملركز اليافعني و
فقد انتسب . ًويف هذه األثناء كان حسان قد أصبح معروفا للرشطة. وعالمات الرضب

ًلعصبة من الشباب وبدأ هنا بالرسقة من املحالت، ودخل مرارا يف عراكات، واستخدم 
وتم تقديم شكاوى ضده بسبب إحلاق األذى .  للدفاع عن نفسه"بندقية بالستيكية"

وعندما كانت حتصل عراكات يف البيت كان هيرب أليام خارج .  باآلخريناجلسدي
ً مزاج للمدرسة هلذا فهو أيضا مل "cliqueلزمرته "ومل يكن . املنزل ويعيش يف الشارع

ويف الواقع فقد أراد أن حيصل عىل شهادة مدرسية . حيرض للمدرسة لثالثة أرباع السنة
 .  هذه األمورإال أن اآلخرين منعوه من أن يفعل مثل

2.3 

يتم التفريق بني نوعني اضطرابات اإلخراج ، أي السلس الوظيفي والغائط 
ويتصف الغائط باإلخراج الالإرادي أو اإلرادي للغائط سواء كان قوامه . الوظيفي

ًعاديا أم غري عادي يف أماكن ليست خمصصة لذلك يف املحيط الثقايف للطفل 
أما السلس فهو ). DSM-IV الرابع .أم.أس.دي؛ الICD-10 العارش .يد.يس.ياآل(

؛ ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل( يف كليهام و يف الليل أوالتبول الالإرادي يف النهار أ
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ويتم التفريق يف كال االضطرابني بني الشكل األويل ). DSM-IV الرابع .أم.أس.ديال
 يتم حتقيق التحكم باملثانة أو املرصة يف ونتحدث عن الشكل األويل عندما مل: والثانوي

أما الشكل الثانوي فهو عندما تكون هناك مسافة زمنية حمددة من . يوم من األيام
وال يتم طرح تشخيص اضطرابات الغائط إال بعد . التحكم بداية ثم بدأ االضطراب

يستمر سن الرابعة من العمر، عندما يظهر السلوك مرة واحدة عىل األقل يف الشهر و
أما السلس فال يتم تشخيصه إال بعد سن اخلامسة عىل األقل، . لثالثة أشهر أو أكثر

ًعندما يظهر السلس مرتان يف األسبوع عىل األقل ألشهر ثالثة متتالية أو كان مرتبطا 
بمعاناة أو ترضر ذو قيمة إكلينيكية يف املجال الوظيفي االجتامعي أو املدرسية أو يف 

 . ية األخرى املهمةاملجاالت الوظيف
فإذا كانت هناك آليات مرضية جسدية موجودة، ال تتضمن اإلمساك، فإنه ال 

 تعلق األمر باضطرابات الغائط وإن.  Encopresisيعطى تشخيص اضطرابات الغائط 
). DSM-IV الرابع .أم.أس.ديال(مع إمساك وإسهال، فإنه يتم تشخيص هذا عىل حدة 

 فإن األمر حيتاج إىل فحص بويل بالرضورة، إذ ال Enuresisوبالنسبة لتشخيص السلس 
تأثريات املواد، حيث يمكن لألسباب  وبد من استبعاد وجود عوامل مرضية جسدية

العضوية أن تتمثل يف تشوه الطرق البولية والقصور الكلوي أو قصور املثانة أو 
؛ ]DSM-IV-TR] 307.6 .أم.أس.ديال(وعند ترميز السلس . العدوى املزمنة

 بني ICD-10 العارش .دي.يس.ييفرق اآل]) ICD-10] F98.0D العارش .دي.يس.ياآل
 والسلس النهاري Enuresis Nocturna (F98.00)السلس اللييل : السلس حسب ظهوره

Enuresis Diurna (F98.01) والسلس النهاري واللييل (F98.02) . 
ويظهر .  إال هذا األخريًفإذا ما ظهر السلس مع الغائط معا فإنه ال يتم تشخيص

ً انتشارا لدى الصبيان أكثرمن األطفال بعمر اخلامسة وهو % 1اضطراب الغائط لدى 
من % 3 ومن الصبيان يف عمر اخلامسة% 7حيث يظهر السلس لدى . منه لدى البنات

% 3البنات يف العمر نفسه، ولدى األطفال يف عمر العارشة يبلغ االنتشار لدى الصبيان 
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% 1وتنخفض النسبة لدى الشبان بعمر الثامنة عرش بالنسبة للذكور إىل %. 2والبنات 
ًوغالبا . ً، مع العلم أن السلس اللييل هو الشكل األكثر انتشارا%1واإلناث إىل أقل من 

ما ترتافق اضطرابات السلوك االجتامعي مع مقدار من االضطرابات االنفعالية أو 
 ). DSM-IV-TR .أم.أس.ديال(ً يكون مزمنا ويندر ملجراها أن. اضطرابات السلوك

2.4 

 يف Disorder with separation anxietyتم تصنيف االضطراب بقلق االنفصال 
اضطرابات أخرى يف سن الطفولة املبكرة أو يف " حتت DSM-IV-TR .أم.أس.ديال

ق نوعي وحيد لسن الطفولة ويتعلق األمر هنا باضطراب قل. "الطفولة أو يف املراهقة
وتتطابق ). Schneider, 2005عرض لدى ( بدايته يف سن الطفولة أو اليفوع تكان

. DSM-IV-TR .أم.أس.ديال وICD-10 العارش .دي.يس.ياألعراض أألساسية يف اآل
ويتصف االضطراب بالقلق غري متناسب مع املرحلة العمرية ومفرط من االنفصال 

ويتميز هذا االضطراب باملخاوف أو . ص املرجعيني املقربنيعن البيت أو عن األشخا
اهلموم التي تدور حول االنفصال املمكن أو الفعيل عن البيت أو عن األشخاص 
املرجعيني األساسيني، من نحو أن حيصل يشء للشخص املرجعي أو إمكانية فقده من 

يف الغالب مع وترتبط هذه املخاوف . خالل حادث أو ظروف أخرى عىل سبيل املثال
االمتناع عن الذهاب للمدرسة أو بقاء الطفل لوحده يف البيت أو أن يكون وحده يف 

باإلضافة إىل امتناع املعنيني النوم من دون . مكان آخر من دون الشخص املرجعي املهم 
مرافقة الشخص املرجعي األسايس أو النوم خارج املنزل من دونه، إضافة إىل ظهور 

وال يندر لالضطراب بقلق االنفصال أن يرتافق بشكاوى . فصاالتكوابيس عن االن
، الذي يظهر بشكل خاص عندما )كالصداع، واملغص، والدوار أو اإلقياء(جسدية 

 . ًيكون هناك توقعا لالنفصال عن الشخص املهم أو عندما حيصل بالفعل
 يف فقد تم العقود األخرية احلصول. االضطرابات بقلق االنفصال ليست نادرة

دراسات عاملية متعددة عىل بيانات منهجية حول انتشار اضطرابات القلق ذات األمهية 
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ًوطبقا هلذه ). Essau et al.,2005مراجعة لدى (اإلكلينيكية يف سن الطفولة واليفوع 
والذي يبلغ  Month-Prevelance-6  القلق الدراسات فإن انتشار ستة أشهر الضطرابات

ًرابات النفسية انتشارا يف سن الطفولة واليفوع، مع العلم أن من أكثر االضطيعد % 10
وتشري دراسة . االضطراب بقلق االنفصال هو السائد يف الطفولة املبكرة بشكل خاص

من األطفال املسؤولني يعانون % 28 من األطفال يف ثامين سنوات أن 826يف أملانيا عىل 
 . (Federer et al.,2000)صال ًيف الوقت الراهن أو عانوا مؤخرا من قلق االنف

كام . وتبلغ نسبة الظهور لدى األطفال األصغر متساوية بالنسبة للصبيان والبنات
تظل النسبة بني اجلنسني نفسها يف املامرسة اإلكلينيكية لألطفال املشاهدين، إال أن نسبة 

ك وهنا. االضطراب لدى البنات يف الدراسات اجلائحية أكرب مما هو لدى الصبيان
وال بد من . فروق ثقافية يف املقدار املرغوب فيه من حتمل انفصال الوالدين عن الطفل

التفريق بني الروابط القوية املتعلقة بالثقافة داخل األرسة وبني اضطراب بقلق 
ويمكن لالضطراب أن يبدأ يف سن ما قبل املدرسة إال أنه يمكن أن يظهر يف . االنفصال

وتوجد مراحل . ومن النادر أن يظهر يف املراهقة. ة عرشتأخر حتى سن الثامنموقت 
مميزة من التفاقم والتحسن، مع العلم أن القلق من االنفصال وجتنب مواقف االنفصال 

 . قد يستمر لسنوات طويلة
 

 تسع سنوات من العمر، تتغيب عن املدرسة بسبب تكرار الصداع  باسمةتبلغ
ًملساء إال إذا ظل النور مضاء يف غرفتها والباب مفتوحا، كي وال تنام يف ا. وآالم البطن ً

ويقلقها . لدهيا خوف كبري من أن تنفصل عن والدهيا. تسمع أن والدهيا موجودان
فرتفض يف هذه . بشكل كبري غياب والدها عن املنزل عدد من األيام بسبب العمل

 درجاهتا املدرسية بشدة وقد تراجعت. األيام الذهاب للرسير وترص عىل النوم مع أمها
وقد روت أن أحب ما لدهيا هو البقاء يف البيت مع . بعد أن كانت جيدة يف املايض

 . ًوقالت أهنا ختشى من أنه قد حيصل شيئا ما لوالدهيا. والدهيا
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-3 

ًيشكل تشخيص االضطرابات النفسية يف سن الطفولة واليفوع حتديا كبريا  ً
إذ أن جزء كبري من األعراض التي ). Hersen,2006قارن (ء النفسيني للنفسانيني واألطبا

ًتظهر يف سياق االضطرابات النفسية يالحظ وجودها لدى مجيع األطفال تقريبا يف 
ومن هنا . مرحلة ما من مراحل النمو وهي طبيعية بالنسبة للمرحلة العمرية املعنية

يضاف . تناسبة مع العمر أم مفرطةالبد من تكرار التقييم إىل أي مدى أعرض الطفل م
ًإىل ذلك أنه غالبا ما ال يكون السلوك املشكل عاما، بل يظهر يف مواقف حمددة  ً

ًكام تكمن صعوبة أخرى يف حقيقة أنه غالبا ما ). كاملدرسة أو األرسة عىل سبيل املثال(
ن واملعلمني وجهات نظر خمتلفة للسلوك املشكل ويعانو يكون للوالدين واألطفال

 . بدرجات خمتلفة من هذا السلوك
وتظهر الدراسات حول التطابق بني معلومات األطفال ومعلومات الوالدين 
بشكل متكرر أن الوالدان واألطفال خيتلفون بشدة يف بياناهتم حول نوع وتكرارا 

ًوال نجد تطابقا جيدا إال يف جمموعات .  (Schneider et al.,1995)األعراض لدى الطفل  ً
وى املحددة بوضوح والتي يمكن مالحظتها بشكل جيد، كاضطرابات اإلخراج الشكا

ونجد تطابقات أقل جودة عندما يتعلق السلوك القابل للمالحظة . عىل سبيل املثال
. بالتقييامت الشخصية كام هو احلال يف اضطرابات السلوك الظاهرة عىل سبيل املثال

ملالحظة نفسها، كأن يتملل الطفل عند فهنا من املمكن أن يالحظ الطفل والوالدان ا
ًوأخريا فإن من أسوأ . جلوسه عند الطاولة، إال أهنم يقيمون هذا السلوك بشكل خمتلف

 . التطابقات بني األطفال ووالدهيم عندما يتم سؤاهلم عن احلالة الداخلية للطفل
 فهل تعني هذه النتائج أن األطفال ووالدهيم يقدمون بيانات خطأ أو أن أحد

 صحيحة الطرفني ال يقول احلقيقة؟ وهذا السؤال يكشف حسب رأينا وجود مقاربة غري
غري . "حقيقية" أو "صحيحة"من اإلشكالية القائمة، ذلك أهنا تتضمن وجود بيانات 

أن األمر يف الغالب هو أن الوالدان والطفل يصفان وجهة نظرمها يف املشكلة وأن مهمة 
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باألطفال أو الطبيب النفيس املتخصص باألطفال دمج النفساين اإلكلينيكي املتخصص 
 االضطرابات وجهات النظر املختلفة للوالدين والطفل وجعلها مفيدة بالنسبة لتشخيص

ومن هنا فإنه من الرضوري بالنسبة للسرب الدقيق لالضطرابات النفسية عند . النفسية
 أشخاص والطفل ومناألطفال واليافعني باالستفسار عن شكاوى الطفل من الوالدين 

مرجعيني آخرين يف مقتىض احلال كاملعلمني ودمج وجهات النظر املختلفة بصورة 
 ومن أجل هذه احلال نقرتح اإلرشادات ا، مفيدة عند وجود بيانات منحرفة عن بعضه

 : التالية
عند الرتتيب الزمني لألعراض ويف تشخيص االضطرابات األبكر البد من إعطاء     1-

 .ًوالدين وزنا أكربمعلومات ال
البد من إعطاء ) القلق، االضطرابات االكتئابية(يف االضطرابات االنفعالية     2-

 .ًمعلومات األطفال أو اليافعني وزنا أكرب
كاضطرابات االنتباه وفرط النشاط، (يف االضطرابات ذات السلوك الواضح     3-

من إعطاء معلومات البد ) اضطرابات بسلوك العناد املعارض عىل سبيل املثال
 .ًالوالدين وزنا أكرب

 ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل وDSM-IV-TR .أم.أس.ديوقد حاول كل من ال
مواجهة هذه الصعوبة من خالل وضع حتديدات إجرائية قوية للمحكات من أجل 

ومن أجل هذا الغرض فقد تم هنا حتديد العدد واملدة والشدة . طرح تشخيص
. حظة، والتي يفرتض أن تتحقق كي جيوز طرح تشخيص ماللسلوكات القابلة للمال

. وتم لدى األطفال واليافعني إعطاء قيمة خاصة للتصنيف متعدد املحاور للمشكالت 
ويف التصويرة متعددة املحاور لألمراض النفسية يف سن الطفولة واليفوع وفق 

   )MASتصار اخICD-10(Multi axial Classification System)  العارش.دي.يس.ياآل
(Remschmidt & Schmidt,1994)تم تقدير املحاور التالية  : 

 املتالزمة اإلكلينيكية الطبية النفسية  - أ  
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 اضطرابات النمو املحددة   -ب
 مستوى الذكاء  -ج
 األعراض اجلسدية  -د
 الظروف النفسية االجتامعية الشاذة الراهنة  - ه
 عيالتقييم العام للتكيف النفيس االجتام  - و

وينصح بشدة بإجراء توليف لطرق تشخيصية متعددة بسبب املشكالت اخلاصة 
فإذا ما أخذنا بعني االعتبار . يف تشخيص االضطرابات النفسية يف سن الطفولة واليفوع

أن التشخيص يشكل أساس العالج التايل، فإن اإلجراءات الدقيقة واملوزونة أساسية 
 . من احلديث بعرض اإلجراءات التشخيصيةوسوف نقوم فيام ييل . للعالج الناجح

3.1 

تدور اجللسة األوىل مع الوالدين والطفل حول احلصول عىل نظرة عامة حول 
ًوغالبا ما حتصل اجللسة األوىل مع الطفل وأحد الوالدين، . سبب اللجوء للعالج
ج هتدف اجللسة األوىل إىل بناء وإىل جانب توضيح سبب العال. وعادة ما تكون األم

ويف أحيان كثرية يكون الوالدان وبشكل خاص . عالقة عالجية مع الطفل والوالدين
يف األرسة قبل أن يتم ) ًجدا(ًاألم منهكان، إذ أنه غالبا ما يتم االنتظار لفرتة طويلة 

 /األم(وال يندر أن يتجىل هذا اإلهناك يف عزو الذنب . طلب مساعدة متخصصة
. ، والتشتت واليأس)الوالدان ضد نفسيهام أو ضد الطفل أو ضد اجلميع بشكل متبادل

ًواألطفال أنفسهم ال يلجئون للعالج يف الغالب بناء عىل قرارهم اخلاص وكثريا ما 
) حسب التحضري املسبق من قبل الوالدين عىل املوعد(يعيشون املعرب األول للمعالج 

فإنه من املهم يف اجللسة األوىل التقاط إعزاءات االهتام وبناء عىل ذلك . عىل أنه عقوبة
العودة  إذا كانت ("العودة"وتوصيل األمل يف التغيري، ونزع املخاوف وحفز الطفل عىل 

 التفهم ملشكلة وينجح هذا بصورة ممتازة عندما يبدي املعالج). رضورية بناء عىل املشكلة
 الطفل ووالديه وجيعلهم يفهموا أن الطفل وحياول بمقدار ما هو ممكن التخفيف عن
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وينبغي أن تنتهي اجللسة األوىل بأن حيصل الوالدان والطفل . مشكالهتم مألوفة لديه
 . عىل توعية باإلجراءات التشخيصية والعالجية الالحقة

 معهام إىل اعطائها للوالدين بعد اجللسة األوىل ألخذهإومن األدوات التي يمكن 
 Diagnostically Parents Questionnaire)Dehmek et  لدينالبيت هي استبيان الوا

al.,1993( .العالقات :  هذا االستبيان يتم االستفسار سبعة جماالت من املواضيعيفو
األرسية، النمو اجلسمي والعقيل للطفل، الرتبية، امليول وقدرات الطفل، عالقة الطفل 

تسهم املعلومات املسجلة يف و. باألشخاص اآلخرين، املدرسة وتطور سلوك املشكلة
ومن ثم فإن . االستبيان يف فهم ظروف النشوء واالستمرارية لالضطراب املعني

ًاستخدام االستبيان يمكن أن خيترص كثريا من وقت احلصول عىل تاريخ املريض 
ويعد استخبار . واإلضافة إىل أنه يقدم مساعدة تصميم جدية لالستفسارات الالحقة

) SDQاختصار  (Strengths and Difficulties Questionnaireالقوة والصعوبات 
(Goodman,1999) وهو متوفر ًأيضا أداة أخرى إلعطاء صورة حول املشكلة القائمة 

لوالدين ل( بند ويوجد منه نسخة تقويم اآلخر 25ويتألف هذا االستبيان من . باألملانية
).  سنة16 و11بني (تقويم ذايت نسخة  و) سنة16 حتى 4 للسن الواقعة بني نيأو املعلم

املشكالت االنفعالية ومشكالت : وتقيس البنود معلومات يف املجال اخلمسة التالية
ويمكن . السلوك وفرط النشاط ومشكالت السلوك مع األتراب والسلوك االجتامعي

متوفر بعدة لغات منها  [www.sdqinfo.comاالنرتنت حتت ًاحلصول عليه جمانا من 
 ]. -املرتجم– ًالعربية أيضا

 

 واستمرارية ًيتضمن التشخيص الدقيق دائام استبعاد العوامل العضوية بالنسبة لنشوء
ومن هنا البد يف كل حال وقبل بدء العالج . باه إليهاتشكاوى الطفل أو اليافع أو االن

. تشخيص طبي من خالل طبيب األطفال املسؤول أو طبيب متخصصالنفساين إجراء 
فتجاهل األسباب اجلسدية يف سلس البول عىل سبيل املثال يمكن أن يسبب بالنسبة 

http://www.sdqinfo.com
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ًللطفل وأقاربه اإلحباط الشديد عندما تتم معاجلة الطفل نفسيا ألشهر طويلة من دون 
فحتى . نفسانية بالرضورةوال يعني وجود عوامل عضوية استبعاد املعاجلة ال. نجاح

.  نفسيةعند مشاركة العوامل اجلسدية يمكن أن يكون من املفيد عمل تدخالت عالجية
 .  مع الطبيب املسؤولوتواصل وثيق تعاونإال أنه ينبغي أن حيصل 

 

منظومة : يافعنييوجد أداتان لعمل الفحص النفس املريض لدى األطفال وال
منظومة تشخيص االضطرابات  و (CSACAP-D) )1(التقييم النفيس لألطفال واليافعني
.  (Doepfner & Lehmkuhl,2000) (DISYPS-KJ) )2(النفسية يف سن الطفولة واليفوع

 كأداة فرز لقياس األعراض النفسية املرضية لدى (CSACAP-D)ويمكن استخدام الـ 
 .دي.يس.ين من الرضوري عمل توضيح كامل وفق اآلاألطفال، عندما ال يكو

ًويتضمن دليال لسرب املريض ودليال . DSM-IV-TR .أم.أس.دي أو الICD-10العارش  ً
 سمة عىل 98 جمال يتم فيها قياس 13وحتتوي املنظومة عىل . آخر لسؤال شخص مرجعي

 : النحو التايل
 التفاعل    1-
  العناد املعارضالسلوك املرتبط بالقواعد أو سلوك    2-
 اضطرابات النمو    3-
 النشاط واالنتباه    4-
 النفيس احلركي    5-
 القلق    6-

                                                   
)1(  Clinical Assessment-Scale for Child and Adolescent 

)2(  Diagnostic-System for Child and Adolescent وباألملانية Diagnostik-System für psychische 

Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 und DSM-IV 
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 القهر    7-
 املزاج والوجدان    8-
 سلوك األكل    9-
 الشكاوى اجلسدية    10-
 التفكري واإلدراك    11-
 الذاكرة والتوجه والوعي    12-
 أخرى    13-

 ICD-10 العارش .دي.يس.يومن أجل حتديد التشخيص النوعي وفق اآل
 يمكن استخدام منظومة تشخيص االضطرابات النفسية DSM-IV-TR .أم.أس.ديالو

، التي تتألف من قوائم تشخيص، يمكن من (DISYPS-KJ)يف سن الطفولة واليفوع 
اضطرابات فرط النشاط، اضطرابات السلوك : تشخيص االضطرابات التاليةخالهلا 

ل، االضطرابات االكتئابية، اضطرابات النمو عميقة األثر،  اضطرابات األكاالجتامعي،
وإىل جانب القوائم . اضطرابات العرة واضطرابات السلوك الوظائف االجتامعية

ًالتشخيصية تتوفر أيضا مقاييس تقدير ذاتية ومقاييس تقدير من اآلخر يتم تعبئتها من 
 .أم.أس.ديئوي وفق الوإىل جانب التشخيص الف. الوالدين أو املريب أو من الطفل

DSM-IV-TRالعارش .دي.يس.ياآل و ICD-10 تتيح هذه األدوات إجراء وصف بعدي ُ
dimensionalللشذوات النفسية  . 

3.3.1 

عراض برهنت املقابالت املبينة صالحيتها إىل جانب التشخيص بوساطة قوائم األ
لتحديد التشخيص النوعي لدى األطفال واليافعني، خاصة إذا كان اهلدف إجراء 

وعىل عكس . تشخيص تفصييل ملجاالت مشكالت الطفل من أجل التخطيط للعالج
 من القوائم التشخيصية تتيح املقابالت املبنية ثقة عالية يف التعرف عىل األنامط املختلطة

وعليه ينبغي يف إطار املقابالت املبنية التطرق، عىل األقل بشكل خمترص، . االضطرابات
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واهلدف من خالل ذلك هو مواجهة . لكل صور االضطرابات يف سن الطفولة واليفوع
، الذي ال يقوم فيه املشخص إال بتوجيه تلك األسئلة "التشخيص التوكيدي"خطر 

فمثل . كد له سوى فرضيته اخلاصة حول االضطرابالتي ال تؤوللطفل أو للوالدين، 
فقد . هذا اإلجراء رسعان ما يقود إىل التعامي عن االضطرابات األخرى عند الطفل

استطعنا نحن أنفسنا مراقبة دراسة بأن أحدى األمهات التي يعالج طفلها منذ عدة 
أسابيع بسبب ضعف اإلنجاز يف مركز خدمة نفيس مدريس، مل تتحدث عن سلس 

 . البول البنها عند إجراء مقابلة مبنية معها ألغراض بحثية
ويف إطار املقابالت املبنية يتم احلصول من خالل دليل معطى للمقابلة عىل معلومات 

املعلمني، (منهجية من الطفل والوالدين، ومن أشخاص مرجعيني آخرين إن أمكن 
 الناطق باألملانية ال وبالنسبة للمحيط. حول وجود صور اضطرابات معينة) املربني

ًتتوفر حتى اآلن إال مقابلة واحدة مبنية للطفل والوالدين عىل حد سواء تتضمن دليال 
 . للمقابلة للطفل والوالدين أو األشخاص املرجعيني

 Diagnosticallyواملقابلة املعنية هي املقابلة التشخيصية لالضطرابات النفسية

Interview for Psychological Disorders for Child and Adolescent)  اختصارChild-

DIPD ((Schneider et al., 2004) . وتتيح هذه املقابلة تشخيص االضطرابات النفسية
 DSM-IV .أم.أس.ديالراهنة والباكرة لدى األطفال واليافعني من خالل حمكات ال

 نسخة االضطرابات التي تشملها) 2(ويقدم جدول . ICD-10 العارش .دي.يس.ياآلو
فإذا ما متت اإلجابة عن أسئلة .  املتضمنةScreeningاألطفال والوالدين وأدوات الفرز 

وتتيح قواعد . الفرز بشكل إجيايب فيتم عندئذ إجراء سرب موسع ملجال املشكلة املطابق
القفز إجراء قطع مبكر، إذا ما كان جمال ما من جماالت االضطراب ال حيمل أمهية 

 .  يكون من الرضوري إكامل املقابلة بطوهلاإكلينيكية، بحيث ال
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(2)
 

 نسخة الوالدين نسخة األطفال

  Screeningالفرز 

 مشكالت البرص والسمع  •
 األمراض املزمنة •
 اضطرابات التعلم  •
 الذهانات •
 العقاقري/ء استخدام الكحولسو •

 مشكالت البرص والسمع  •
 األمراض املزمنة •
 اضطرابات التعلم  •
 اضطرابات التنظيم  •
 الذهانات •
 العقاقري/سوء استخدام الكحول •

  Disordersاالضطرابات 

 اضطرابات املهارات احلركية  •
 اضطرابات التواصل  •
 اضطرابات االنتباه وفرط النشاط  •
 ملعارض اضطرابا سلوك العناد ا •
 اضطرابات السلوك االجتامعي •
 اضطرابات العرة  •
 اضطرابات اإلخراج  •
 االكتئاب األسايس •
 اضطراب عرس املزاج  •
 اضطراب بقلق االنفصال •
 رهاب األماكن العامة /اضطرابات اهللع •
 الرهابات النوعية •
بام فيها قلق (الرهابات االجتامعية  •

 )االمتحان

 اضطرابات املهارات احلركية  •
 التواصل اضطرابات  •
 اضطرابات ارتباط ارتكاسيه يف سن الرضاعة  •
اضطرابات أكل وإطعام يف سن الرضاعة  •

 والطفولة األوىل
 اضطرابات االنتباه وفرط النشاط  •
 اضطرابا سلوك العناد املعارض  •
 اضطرابات السلوك االجتامعي •
 اضطرابات العرة  •
 اضطرابات اإلخراج  •
 االكتئاب األسايس •
 اضطراب عرس املزاج  •
 ضطراب بقلق االنفصالا •
 رهاب األماكن العامة /اضطرابات اهللع •
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 نسخة الوالدين نسخة األطفال

 اخلرس االختياري •
 اضطرابات القهر •
 ضطرابات القهرية اال •
 اضطرابات القلق املعمم  •
 اضطرابات ما بعد الصدمة  •
 فقدان الشهية العصبي •
 الرشه العصبي  •
 أكل احلفالت •
 األرق األويل •
 فرط النوم األويل •
 اضطراب نوم مع الرسنمة  •
اضطراب نوم من خالل احلركات  •

 املتكررة 
 الكالم أثناء النوم  •

 الرهابات النوعية •
 )بام فيها قلق االمتحان(الرهابات االجتامعية  •
 اخلرس االختياري •
 اضطرابات القهر •
 االضطرابات القهرية  •
 اضطرابات القلق املعمم  •
 اضطرابات ما بعد الصدمة  •
 فقدان الشهية العصبي •
 الرشه العصبي  •
 فالتأكل احل •
 األرق األويل •
 فرط النوم األويل •
 اضطراب نوم مع الرسنمة  •
 اضطراب نوم من خالل احلركات املتكررة  •
 الكالم أثناء النوم •

 
فرز لقياس املشكلة األساسية وأحداث احلياة (وقد تم تقسيم املقابلة إىل جزء عام 

حديد مقطع لت و)قياس األعراض اخلاصة(جزء خاص  و)يف األشهر الستة املاضية
وباإلضافة لتحديد األعراض الالزمة . تاريخ املرض النفيس والتاريخ األرسي املريض

 يتم DSM-IV .أم.أس.ديال وICD-10 العارش .دي.يس.يللتشخيصات وفق اآل
ويمكن إجراء املقابلة مع ). modulatedاملنظمة (املعدلة  واالستفسار عن العوامل املثرية
.  اآلخرينات حتى سن الثامنة عرشة ووالدهيم أو املربنيًاملرىض بدءا من عمر الست سنو

ويتم إجراء مقابلة الطفل والوالدين بشكل مستقل، مع اإلشارة إىل أنه مل يتم حتديد 
 .  )Schneider et al.,1995( عىل صدقها وثباهتا Child-DIPDوقد برهنت . تسلسل املقابلتني
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نه من املفيد من أجل املوعد املبكر باإلضافة إىل حتديد التشخيص النوعي للطفل فإ
. للعالج إجراء تقييم للكفاءة الوظيفية للطفل وبصورة مستقلة عن اضطرابه النفيس

فالفحص املريض النفيس لدى األطفال واليافعني يقوم بالدرجة األوىل عىل حتديد 
ًغاال أما املجاالت السلوكية أو احلياتية التي يكون فيها الطفل ش. القصور لدى الطفل

غري أن االهتامم هبذه املعلومات يمكن أن . ًبداأ فال يتم أخذها بعني االعتبار جيدبشكل 
ًيكون مفيدا جدا، ألنه هنا تتم اإلشارة إىل موارد الطفل التي يمكن استثامرها يف  ً

 املقياس مخايس األبعاد (Marcus et al.,1993)وقد طور ماركوس وجمموعته . العالج
five-dimensional-Scale لتقييم كفاءة الوظائف عند الطفل بغض النظر عن اضطرابه 

العالقة " و"األداء املحقق" و"الوظيفة يف األرسة": ويتضمن املقياس األبعاد. النفيس
وتم تدريج كل بعد . "االستقاللية" و"اهلوايات وقضاء وقت الفراغ" و"باألتراب

ة تم إضافة وصف، يصف منفرد بشكل سباعي ولكل واحدة من املراتب السبع
كذلك فإن استبيان تقييم تنظيم االنفعاالت لألطفال . مستوى الوظيفة هلذه الدرجة

 مفيد بالنسبة لعمل بروفيل املوارد وتقييم خماطر (Grob & Smolenski,2005)واليافعني 
ففي هذا االستبيان تم وضع عدد من اسرتاتيجيات التنظيم . تطور اضطراب نفيس ما

 وخاص باالنفعال النفعاالت القلق dimensionalُ وغري املالئمة بشكل بعدي املالئمة
كام يمكن . واحلزن والغضب، األمر الذي يمكن أن يدعم التخطيط املبارش للعالج

 Janke ( املكيف مع األطفال واليافعني يف هذا االجتاه"استبيان متثل الضغط"استخدام 

& Erdmann; Hampel, Petermann & Dickow,2001.( 
 أداة لوصف مستوى النمو (Barth,1998)ويعد مقياس التشخيص التقييمي لبارث 

وقد تم تطوير هذا املقياس للمربني واملربيات ومعلمو ومعلامت ). والكفاءة املدرسية(
الذين يفرتض أن يكونوا مشاركني يف تقييم  والرتبية الصحية وأشخاص آخرين،

وليس هناك ما يمنع . تنادا إىل القدرة املدرسيةًمستوى النمو لطفل ما وخصوصا اس
ًأيضا من استخدام هذه األداة يف املسائل العالجية النفسية، الكتشاف احتامل وجود 
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وإىل جانب املهام الفعلية . تأخر نامئي أو للتمكن من مالحظة الشذوذات النفسية بشكل أدق
نتباه والتحمل والفاعلية والسلوك فيام يتعلق باحلركة واإلدراك والذاكرة والقدرة عىل اال

 . االجتامعي تم ذكر تعليامت للمالحظة تتيح التقييم متعدد األبعاد ملستوى نمو الطفل
3.3.2 

ًفل مفيدا، من طباالرتباط مع الصورة املرضية قد يكون تشخيص الذكاء عند ال
 نقص املهارات ىلراجعة إ مشكالت وشكاوى الطفل  أن تكونأجل توضيح احتامل

ًإال أن تشخيص الذكاء ليس مفيدا دائام وال بد من وزن األمر بشكل . املعرفية لديه ً
ًويف املامرسة اإلكلينيكية غالبا ما يتم منح تشخيص الذكاء . دقيق ألنه حيتاج للوقت

التفصييل واملستهلك للوقت أمهية كبرية يف حني ال توىل لتوضيح األعراض النفسية 
ة إال القليل من الوقت، أو أن هذا حيصل بصورة غري معريه أو عرب االستبيانات باملقارن
ومن اختبارات الذكاء الشاملة عىل سبيل املثال بطارية تقييم كاوفامن لألطفال . فقط

Kaufman Assessment Battery for Children)  اختصارK-ABC ( للفرتة الزمنية املمتدة
تشخيص الذكاء  و)Melchers & Preuss,2001 األملانية الصيغة( سنة 12.5 حتى 2.6من 

، للفرتة الزمنية بني )AID-2اختصار  (Adaptive Intelligence Diagnosticum-2التكيفي 
كام يمكن . (Tewes, Rossmann & Schallberger,1999) سنة 16.11ست سنوات حتى 

ختبار الذكاء للمرء أن حيصل عىل ملحة خمترصة حول مستوى الذكاء من خالل ا
 & CFT)Cattell, Weiss   ملقياس1Basic Intelligence test Scale 1-األسايس املقياس

Osterland,1997(ًونجد وصفا خمترصا هلذا االختبار . ، الذي حيتاج إىل نصف ساعة فقط ً
 . ًبارات من هناك أيضا، كام يمكن تنزيل االخت www.testzentrale.deيف 

3.3.3 

 لسلوك املشكلة بشكل خاص يف التمكن من Dimensional ُيفيد القياس البعدي
وإىل جانب ذلك تتيح االستبيانات اإلكلينيكية . تصوير أصغر التغريات يف جمرى العالج

http://www.testzentrale.de
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ض وبناء عىل التناق. اخلاصة إجراء تقييم فاعل وموثوق للشذوذات السلوكية
ًاملوصوف سابقا بني بيانات الوالدين والطفل فإنه من املفيد عند استخدام االستبيانات 

وهلذا السبب جدولنا عند عرض . إعطاء استبيان األرسة والوالدين عىل حد سواء
االستبيانات ومقاييس لتقييم الباثولوجيا النفسية للطفل واليافع األدوات اخلاصة 

ًكام أنه من أجل تشخيص اليافعني كثريا ما يمكننا . واءبالطفل وبالوالدين عىل حد س
ًأيضا استخدام أدوات تم تطويرها للراشدين، ألن هذه األدوات غالبا ما يمكن  ً

وبشكل عام البد من االستنتاج أن استخدام . استخدامها بعد سن السادسة عرش
ويقدم . كل خاصة بالنسبة لسن الطفولة بشراالستبيانات ومقاييس التقدير مازالت ناد

ًعرضا لالستبيانات ومقاييس التقدير لتقييم الشكاوى النفسية واألعراض ) 3(جدول 
بعد ذلك متت جدولة األدوات حول اإلمراضية العامة وفيام . لدى األطفال واليافعني

 . إذا كانت تستخدم من الوالدين أو الطفل نفسه
3.4 

تتمثل هذه اخلطوة يف سرب الظروف امللموسة املحافظة عىل االستمرارية بالنسبة 
 : وينبغي هنا سرب املظاهر التالية. للسلوك املشكل للطفل

 ) الخ...املواقف، األفكار(ما هي املنبهات امللموسة املثرية بالنسبة للسلوك املشكل  •

 نبهات املثرية؟ كيف يستجيب الطفل عىل امل •
 .الخ عىل سبيل املثال...مغص، خفقان رسيع للقلب، تغري يف التنفس: ًجسديا  -
 .الخ...أفكار التهديد، الفشل، الكوارث: ًاستعرافيا  -
البكاء، االلتصاق بالشخص املرجعي، االنسحاب من املوقف، : السلوك  -

 الخ...الرصاخ، السلوك العدواين

يب الوالدان أو األشخاص املرجعيني يف املوقف كيف يستج: التعلم اإلجرائي •
 املشكل؟
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(3)
2000 

 الوصف مقاييس التقدير/االستبيانات
املدى 

العمري 
 بالسنوات

زمن 
التطبيق 
 بالدقائق

 ) تقييم اآلخر (الباثولوجيا النفسية العامة
مقياس تقييم السلوك ألطفال 

 ما قبل املدرسة
 (Doepfner et al.,1995)  

من قبل  6-3تقييم سلوك األطفال بني 
 بنــد؛ تقيــيم ســـلوك 53الوالــدين، 

 بند؛ استبيان 93للمربني  6-3األطفال 
الوالدين واملـريب يف صـيغة منفـصلة؛ 

ــة ــاءات االجتامعي ــة، -الكف االنفعالي
العـدواين، ضـعف -عارضالسلوك امل
ــاه ــل مــدة /االنتب ــشاط مقاب فــرط الن

 . اللعب، الشذوذ االنفعايل

3-6 30 

قائمة سلوك األطفال 
 )استبيان الوالدين(
 Child-Behavior-Checklist 

(CBCL)  
 النسخة األملانية(

 (Doepfner et al.,1994) 

 بنــد؛ نــوع وتكــرار نــشاطات 113
لوك الطفل، العالقات االجتامعية، الس

ـــردة،  ـــراض املنف يف املدرســـة، األع
 . الترصفات املشكلة

4-18 20 

استبيان املعلمني حول سلوك 
 األطفال واليافعني 

(Doepfner et al.,1994) 

ً مشكلة املتضمنة أيـضا يف اسـتبيان 93
 سؤال تتوجـه للوضـع 27الوالدين، و

 . الطالب-املدرسة وعالقة املعلم

5-18 25 

 )تقييم ذايت(العامة الباثولوجيا النفسية 
 التقرير الذايت لليافعني 

Youth Self Report 
(YSR)(Doepfner et 
al.,1994) 

 بنــــد؛ الكفــــاءة االجتامعيــــة، 112
 ًالشذوذات السلوكية املهمة إكلينيكيا

11-18 25 
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 الوصف مقاييس التقدير/االستبيانات
املدى 

العمري 
 بالسنوات

زمن 
التطبيق 
 بالدقائق

استبيان غيزن للشكاوى 
 لألطفال واليافعني 

(Braehler, 1992) 

ة،  بند؛ الشكاوى العامة، واإلعاشي59
 واألمل واالنفعالية وشكاوى األطفال

9-15 10 

 ) تقييم اآلخر) (القاق(الباثولوجيا النفسية اخلاصة باالضطراب 
اسـتبيان تقيـيم اآلخـر للقلـق 
ــــني أو  ــــدين أو املعلم للوال

 املربني
 (Doepfner & Lehmkohl, 

2000) 

 بنـد؛ تتـضمن حمكـات األعـراض 36
 ICD-10 العـارش .دي.يس.يوفق اآل

:  لتشخيصDSM-IV .أم.أس.يدوال
اضطراب بقلق االنفصال، اضـطراب 
القلــق املعمــم، الرهــاب النــوعي، 

 الرهاب االجتامعي

¾-18 20 

 التقييم الذايت 
 مقياس تقييم الذات للقلق 

(Doepfner & Lehmkohl, 
2000) 

 بنـد، تتـضمن حمكـات األعـراض 32
 ICD-10 العـارش .دي.يس.يوفق اآل

: لتشخيص DSM-IV .أم.أس.ديوال
اضطراب بقلق االنفصال، اضـطراب 
القلــق املعمــم، الرهــاب النــوعي، 

 الرهاب االجتامعي

11-18 15-20 

 2اختبار قلق األطفال 
(Thurner & Tewes,2000) 

 بند؛ 18استبيان القلق : ثالث مقاييس
استبيان حالة القلق لقياس توقع القلق 

  بنود لكل منهام 10والقلق املتذكر 

9-15 10-20 

 دليل حساسية قلق الطفولة 
childhood Anxiety 
Sensitivity Index  
 النسخة األملانية يف طور اإلعداد

 (Schneider & Silverman) 

 10 18-8  بند؛ يقيس احلساسية للقلق18
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 الوصف مقاييس التقدير/االستبيانات
املدى 

العمري 
 بالسنوات

زمن 
التطبيق 
 بالدقائق

استبيان الرهابات لألطفال 
  واليافعني

 (Doepfner, Schnable & 
Ollendick,2005) 

ـــف 96 ـــن مواق ـــد؛ املخـــاوف م  بن
 ومواضيع خمتلفة 

8-18 15-30 

 مقياس القلق لألطفال 
(Wieczerkowsk et al., 
1973 

، عـدم )الظـاهر( بند؛ القلق العـام 50
الرغبة باملدرسة، املرغوبية االجتامعية، 

 قلق االمتحان 

9-
16/17 

10-25 

ــاب االجتامعــي  ــة الره قائم
 والقلق لألطفال

 (Melfsen & Warnke,2003)  

ــــاه26 ــــد؛ املظ ــــتعرافية  بن ر االس
 والسلوكية للرهاب االجتامعي 

8-16 10-15 

مقياس القلق االجتامعي 
 معدل-لألطفال

 Social Anxiety Scale for 
Children-Revised 
(Melfsen & Florin,1997)  

 بنـود؛ 9 مقياسني فرعيني كل مـنهام 2
اخلوف من التقويم السلبي والتجنـب 

 ياالجتامعي والتجنب والضيق االجتامع
 Fear of negative Evaluation and 

Social avoidance and distress 

8-16 10 

 اضطرابات االنتباه وفرط النشاط، السلوك العدواين 
  اختبار األداء املستمر

Continuous Performance Test 
(Knye et al.,1996) 

منذ  اختبار كمبيوتر؛ اختبار االنتباه 
 السابعة 

25 

 ند لالنتباه اختبار دورمتو
(Luth,1996) 

 30-20 12-7  بند؛ لقياس عمليات االنتباه املركبة13

 مقياس تقييم السلوك العدواين
 (Petermann & 

Petermann,1992)  

 بند؛ رصاعات احلياة اليومية، 22
 العدوان ضد األشياء، العدوان الذايت

9-13 25 

مقيــــاس التقــــدير الــــذايت 
 الضطرابات فرط النشاط 

(Doepfner & Lehmkohl, 
2000) 

 11-18  
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 الوصف مقاييس التقدير/االستبيانات
املدى 

العمري 
 بالسنوات

زمن 
التطبيق 
 بالدقائق

ــــذايت  ــــدير ال ــــاس التق مقي
 الضطرابات السلوك االجتامعي

 (Doepfner & Lehmkohl, 
2000) 

   

 
التهدئة املبالغ هبا، الدعم لسلوك جتنب الطفل، السلوك العدواين االندفاعي،   -

 . االهتامم املفرط عند ظهور السلوك املشكل

سلوك :  Model/Instruction Learningبالتعليامت التعلم /التعلم وفق النموذج •
 النموذج للوالدين أو األشخاص املرجعيني أو تعليامت الوالدين للطفل

 اإلمراضية النفسية للوالدين  -
كتجنب املخاوف، ( بعض املشكالت واملواقف الصعبة عتعامل الوالدين م  -

 ) عىل سبيل املثالعىل االنفعاالتأسلوب املواجهة املتمحور عىل املشكلة أو 
 حول خطورة املوقف املخيف للطفل ًمثالف ااخلو للطفل: التعليامت للطفل  -

 ). العامل امليلء باملخاطر عىل سبيل املثال(

 :تفاعل الطفل الوالدين •
 . السلوك مفرط احلامية، قليل التنمية لالستقاللية من جانب الوالدين  -
 ةالتعاطف الناقص، كثرة التعابري الناقد  -
 . سلوك الوالدين االندفاعي، غري القابل للتنبؤ  -

وإىل جانب االستقصاء يف اجللسة فإن طرق املالحظة الذاتية ومالحظات السلوك 
واإلجراءات التشخيصية األرسية تعد أدوات مفيدة بالنسبة للحصول عىل هذه 

ًذكور سابقا ويف هذا املقام يمكن استخدام استبيان الوالدين التشخييص امل. املعلومات
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 أو يمكن االستناد عىل املعلومات التي يتم (Dehmelt et al.,1993)لديملت وآخرين 
 . احلصول عليها هناك كأساس لتحليل السلوك بشكل أدق

3.4.1 

مازالت طرق املالحظة الذاتية غري سائدة بالنسبة لتشخيص االضطرابات النفسية 
ويمكن أن يكون عىل سبيل املثال استخدام دفاتر اليوميات . فعنيلدى األطفال واليا

لتقييم السلوك املشكل الراهن وسيلة مساعدة مهمة وبشكل خاص لدى األطفال 
 فهي تعلم الطفل املالحظة الدقيقة ملشكالت. واليافعني األكرب حول املدة الكاملة للعالج

 تتيح الضبط املستمر للتقدم سلوكه أو ملشكالته النفسية من جهة، ومن جهة أخرى
. وحسب نوع االضطراب يتم يف دفاتر اليوميات تقييم معلومات خمتلفة. العالجي

فلدى األطفال باضطرابات اكتئابية عىل سبيل املثال من املفيد احلصول من دفرت 
اليوميات بانتظام عىل معلومات حول تدرج املزاج عرب اليوم وتقييم النشاطات وأيام 

إال أنه حتى اآلن تكاد ال تتوفر أدوات معريه تصور .  املدرسية للطفلاإلجازات
وأدوات التقييم الذايت . املعلومات التشخيصية أو تقيس نجاح العالج بشكل خاص

ونجد . التقييم يف تعديل السلوك والقليلة املطورة حتى اآلن تفيد من خالل املالحظة
 أمثلة عىل السلوك (Petermann & Petermann, 1994a,1994b)لدى بيرتمان وبيرتمان 

 أمثلة (Lauth & Schlottke,2002)ًالعدواين غري الواثق اجتامعيا ولدى الوث وشلوتكه 
 . عىل األطفال املضطرب انتباههم

3.4.2 
كذلك يمكن ملالحظة السلوك أن تقدم لنا معلومات حول الظروف املحافظة عىل 

 النفسية، إضافة إىل أهنا مصادقة للشذوذات السلوكية التي استمرارية االضطرابات
ويف مالحظة السلوك يمكن التمييز بني التقييم املنهجي وغري . يذكرها الطفل ووالديه

ومن ضمن املالحظة غري املنهجية للسلوك نشري إىل املالحظة بالصدفة التي . املنهجي
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توجد كام . ظ بني الطفل ووالديهحتصل يف أثناء سرب الطفل أو يف أثناء تفاعل مالح
 وحتى لو كانت تلك. إمكانية للمالحظة غري املنهجية تكمن يف مالحظة الدرس

 املالحظات مفيدة يف بعض األحيان فال بد من أن نأخذ بعني االعتبار أن هذه املالحظات
 . ليست ممثلة

تفصييل ويف املالحظة املنهجية للسلوك يتم وصف أنامط حمددة من السلوك بشكل 
). كمقاييس مالحظة عىل سبيل املثال(ًوبمساعدة أدوات مصممة مسبقا هلذا الغرض 

ًوغالبا ما تكون منظومات املالحظة تلك خاصة جدا  ًSpecific  . مثال ذلك اختبار
 BAT ((Lang & Lazovik,1963 )اختصار  (Behavior avoidance Testالسلوك التجنبي 

وعادة ما يتم وضع الطفل يف غرفة مع . السلوك الرهابيةاملفيد من أجل مالحظة أنامط 
املدة، التي يقضيها الطفل : املوضوع الرهايب، وتتم مالحظة املظاهر املختلفة للسلوك

إىل جانب املوضوع املخيف بالنسبة له، املسافة املكانية التي حيافظ عليها الطفل عن 
 تم عرض (4)ويف اجلدول . Latencyاملوضوع املخيف وعدد مرات االقرتاب وزمنها 

 .  Behavior Assessment Testمثال حديث الختبار تقييم السلوك 
 ومن أجل دعم تشخيص اضطرابات االنتباه يمكن استخدام اختبارات االنتباه املمتد

 . وهنا ينبغي مالحظة معاجلة الطفل للموضوع).  دقيقة20أقل مدة (املتناسب مع العمر 
3.4.3 

 باإلضافة إىل التشخيص القائم عىل الطفل يتيح التشخيص األرسي إمكانية توضيح
 فيام إذا كانت أعراض الطفل أو اليافع ترتبط مع أشكال التفاعالت والعالقات األرسية

فبمساعدة االستبيانات واملقابالت وطرق املالحظة جتري حماولة . وطريقة االرتباط
وقد قدم تسريبكا . املريض مع أشخاص حميطة القريبنيالتحديد املوضوعي لتفاعالت 

 من خالل استبيان األرسة أداة تقرير ذايت تتاح (Cirpka & Frevert,1994)وفريفريت 
 وهنا يمكن. لكل فرد من أفراد األرسة إمكانية وصف وجهة نظره عىل كل بند من البنود
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(4)Behavior Assessment Test
Dewis et al., 2001 

عليك أال تنظر للعنكبوت إذا مل ترغب (افتح الباب وادخل غرفتك  اخلطوة األوىل
 ) ذلك

 اذهب للطاولة وقف أمام صندوق العنكبوت اخلطوة الثانية
 انظر للعنكبوت بدقة الثالثة اخلطوة

 س العلبة بيدكامل اخلطوة الرابعة
  بكلتا يداكاارفع العلبة وامسكه اخلطوة اخلامسة
 قرب العلبة أمام وجهك وانظر للعنكبوت بدقة اخلطوة السادسة
 ًضع العلبة عىل الطاولة وارفع الغطاء ولكن ال تفتحه كامال اخلطوة السابعة
 ًارفع الغطاء كامال اخلطوة الثامنة 

يتم إخبار الطفل أو اليافع بأن . عارشة بالتعاون مع املعالجيتم تنفيذ اخلطوة التاسعة وال
 . املعالج سيلتقط العنكبوت عندما يشعر الطفل أو اليافع أنه غري قادر عىل ذلك

استخدم هلذا الغرض املسطرة من . يش عىل األرضيمدع العنكبوت  اخلطوة التاسعة
 .أجل رفع العنكبوت بحذر من العلبة

 قط بالعلبة ووقطعة ورق العنكبوت وارفع الغطاء الت اخلطوة العارشة
اخلطوة احلادية 

 عرش
ارج العلبة وضعها بعدئذ ثانية يف خاملس العنكبوت بيدك واتركها 

 . العلبة

 
أو السؤال عن العالقات بني أزواج خمتلفة ) Aالنسخة (سؤال األرسة كمنظومة 

ويتم قياس سبعة ). Sنسخة ال(أو السؤال عن وظيفة كل عضو يف األرسة ) Zالنسخة (
القيام بالواجبات، سلوك األدوار، التواصل، االنفعالية، االستقبال االنفعايل : أبعاد

وقد تم تطوير االستبيان . ، والتحكم والقيم واملعايريrelationship receptionللعالقة 
وليف  ويتيح عند استخدام استبيانات حمددة أو الت12ًلألرسة واألطفال بدءا من سن 
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. (Cirpka & Frevert,1994) بينها إجراء تشخيص أرسي اقتصادي ومتناسب مع املشكلة
صورة التامهي األرسي "ومن األدوات األخرى املناسبة لقياس السامت األرسية 

Family Identification Picture  (Remschmidt & Mattejat,1999) واختبار منظومة ،
 Subjectiveالصورة الذاتية لألرسة  Family System Test (Gehring,1998)األرسة 

Family Picture  (Mattejat & Scholz,1994)  . ويمكن استخدام كل من مقياس صورة
التامهي األرسي واختبار منظومة األرسة مع األطفال بدءا من سن السادسة، يف حني 

س صورة ويعطي مقيا. ًأن مقياس الصورة الذاتية مناسب للسن بدءا من العارشة
تامهي فيه أفراد األرسة مع بعضهم يالتامهي األرسي معلومات حول املدى الذي 

أما اختبار منظومة األرسة .  Self-Congruenceوحول مقدار االنسجام الذايت للطفل 
ويتم .  اهلرمية لدى أرسة ماووضع cohesionفيعطي معلومات حول مقدار التامسك 

رسة كاستبيان لكل أفراد األرسة ويتيح احلصول عىل تقديم مقياس الصورة الذاتية لأل
 وأبية ه االنفعايل، أي مدى شعور الطفل جتاه أمvalenceمعلومات حول التكافؤ 

 االستقاللية، أي مدى شعور الطفل باالستقاللية جتاه أمه ، ومعلومات حول بالراحة
 . وأبية وأفراد األرسة عىل سبيل املثال
ية معلومات حول سلوك الرتبية املعاش من الطفل وتقدم قائمة أسلوب الرتب

 وهو مالئم لألطفال واليافعني  (Krohne & Pulsack,1990)) قياس منفصل لألم واألب(
 بند، تقيس الدعم املعاش 60 سنة ويتألف بالنسبة لكلتا النسختني من 16 و8بني 

]. inconsistencyأو التناقض [عدم االتساق  ووالتقييد واملديح والذم وشدة العقاب
حتتاج إال إىل وقت قصري للتطبيق، إال أن تقييم  طفل واللومجيع األدوات هذه حمببة ل

وعادة ما يكفي أحد هذه املقاييس من أجل . املقاييس مستهلك للوقت باملقارنة
  . احلصول عىل املعلومات الالزمة حول بنية األرسة
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-4 
خرية تطوير عدد من أدوات الفحص من حسن احلظ أنه تم يف السنوات األ

غري أنه علينا أال نتجاهل أنه . لتشخيص االضطرابات النفسية يف سن الطفولة واليفوع
ويف العملية .  بالنسبة لسن ما قبل املدرسةريةال تتوفر الكثري من األدوات املع

ربر التشخيصية لألطفال واليافعني البد من استخدام مصادر خمتلفة للبيانات ووزن م
] اإلسناد[إال أنه مازال ينقصنا البحث املنهجي حول التربير . ًللبيانات املتناقضة أحيانا

 . اإلمبرييقي لقرارات الوزن هذه
 

www.testzentrale.de 
الختبارات املختلفة وإمكانية رشاء ويتيح هذه املوقع ملخصات حول ا

 .  مبارشة عرب الصفحةاالختبارات
www.sdqinfo.com  
 .  بطبعات خمتلفة، وشفافيات التقييم والتعليامتDDQتنزيل جماين لـ 

www.kjp-uni-koeln.de/kjfd.php 
 .T إمكانية طلب للطبعات املختلفة املنشورة حتى اآلن من األدوات األملانية لـ

Achenbach  (CBCL etc.)  . 
Instruments 

1. Barth, K. (1998). Die diagnostischen Einschatzskalen (DES) zur Beurteilung 
des Entwicklungsstandes und der Schulfdhigkeit. Miinchen, Basel: E. 
Reinhardt. 

2. Braehler, E. (1992). Gieftener Beschwerdebogen fuer Kinder und Jugendliche 
(GBBKJ). Bern:Huber. 

3. Cattell, R.B., Weifi, R.H. & Osterland, J.(1997). CFT1: Grundintelligenztest 
Skala 1 (5. Aufl.). Goettingen: Hogrefe. 

http://www.testzentrale.de
http://www.sdqinfo.com
http://www.kjp-uni-koeln.de/kjfd.php
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-1 
 انخفاض األداء يف التعلم Learning Disordersيصف مفهوم اضطرابات التعلم

كالقراءة (وتظهر يف أنه ال يتم اكتساب القدرة واملعرفة والسلوك املرغوب . اهلادف
،ال بالنوعية وال باليقني الكافيني )والكتابة واحلساب وسلوك التعلم عىل سبيل املثال

ًقت املخصص لذلك مؤسساتيا؛ فال يتم الوصول لنتائج األداء عىل وال ضمن الو
 طاملا تم تقدير العرض التعليمي عىل -الرغم من العروض التعليمية املالئمة، بحيث 

ُ أنه يشهد للتالميذ أو الطالب أو املتدربني أو املشاركني يف التدريب املستمر -أنه كاف
 .  يف سلوك تعلمهمبوجود اضطرابات قليلة أو كثرية االتساع
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1.1 

 ...يمكن الضطرابات التعلم أن تكون 
•  

اضطراب تعلم (ويتعلق األمر هنا باضطرابات تعلم يف مادة دراسية واحدة فقط 
اب ؛ اضطراب حسF81.0؛ اضطراب قراءة وكتابة مركب F81.1منعزل أو مستقل 

F81.2 ( يتحدد عند وجود مستوى متوسط من الذكاء ً من خالل االنخفاض الواضح
 . ًيف األداء يف جمال تعلم واحد، يف حني يكون األداء املواد الدراسية األخرى جيدا

•  

كاالضطرابات املركبة للمهارات املدرسية (يف هذا النوع من اضطرابات التعلم 
F81.3ت التعلم ؛ اضطراباF81.3 ؛ نقص القدرة عىل التعلمF81.3 ( يكون التعلم

يف املجاالت خارج  و يف املجاالت املدرسية املختلفة"يف جبهة عريضة"ًمترضرا 
 . ًوغالبا ما تكون القدرات الذهنية حتت املتوسط هنا. املدرسية إىل حد ما

•  

املوقفية  نقطاعات التعلم نتيجة الظروفتقوم اضطرابات التعلم هذه يف الغالب عىل ا
 . New orientationتغيري املدرسة، أزمات النضج، اضطرابات اخلربة، إعادة التوجهات (
•  

)  املركبةF81.2 واحلساب F81.0كاضطرابات القراءة والكتابة(الضطرابات التعلم 
ة ومشكالت يف امليل الواضح لالستمرار وللتوسع إىل حد ما إىل مشكالت اجتامعي

 ). Esser & Remschmidt,1993قارن (قيمة الذات 
1.2 

وحسب . تنترش اضطرابات التعلم بكثرة؛ وهي متثل القاعدة أكثر منها االستثناء



221 -34 
 

 

، ضعف احلساب، ضعف القراءة  Underachievementكضعف التحصيل (االضطراب 
تبلغ ) ، الرسوب عىل سبيل املثالوالكتابة، الضعف العام يف التعلم، الفشل املدريس

فإذا ). Lauth, Gruenke & Brunstein,2004خالصة لدى % (3.5 و1.8نسبة االنتشار بني 
ما أضفنا إىل ذلك ترضرات التعلم والتي عىل الرغم من أهنا أداءات تعلم غري كافية 

. ندئذووخيمة، إال أهنا ال حتقق حمكات االضطراب اإلكلينيكي، فريتفع هذا العدد ع
 سنة 15من التالميذ بعمر % 10 عىل سبيل املثال فإن حوايل Pisa-Studyفوفق دراسة بيسا 

وال يوجد تساو يف . ال يمتلكون القدرة عىل القراءة املفهمة للمعنى ألبسط النصوص
فنسبة الصبيان أكثر من البنات حيث : التوزع اجلنيس والوضع االقتصادي االجتامعي

؛ ونسبة واألطفال من الظروف )ثالثة إىل واحد (3:1 و)ن إىل واحداثنا (2:1تبلغ بني 
كام ينعكس هذا االنتشار يف .  أكثر3-3االجتامعية غري املناسبة ومن األجانب حوايل 

كالعيادات ومركز التوجيه الرتبوي عىل سبيل (نسب اللجوء ملراكز الرتبية واالستشارة 
 . ً تقليديا أكثر أسباب املراجعة، التي متثل فيها اضطرابات التعلم)املثال

-2 
ينطلق التشخيص من تصور نظري سلوكي الضطرابات التعلم، والذي سوف 

وهذا التصور يعطينا ما هي املتغريات املؤثرة التي علينا . نعرض خطوطه األساسية
وهو . االنتباه إليها وكيف يمكن تفسري اضطرابات التعلم عن طريق حتليل الظروف

 الذي جيري هو نفسه بشكل -ًقدم واقعيا فروض، البد من توضيحها يف التشخيص ي
 . هرمي وقائم عىل العملية من جهته

2.1 

2.1.1 

ًيمثل التعليم املقصود ترصفا مركبا هادفا يمكن وصفه يف جمراه الزمني ويف  ً ً
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قارن (ًوعموما فإن السامت التالية أساسية للتعلم . ضمونية عىل حد سواءرشوطه امل
Spear & Sternberg,1986; Montague & Bos, 1986; Klauer & Lauth,1997 .( 

 Metacognitive Strategically Processes اعمليات اسرتاتيجية استعرافية علي •
ستند بشكل أسايس عىل وت]. الواجبات[للتخطيط ومراقبة وتقييم حلول املهام 

الفهم والتعرف عىل الواجب التعليمي واشتقاق االسرتاتيجيات وتنشيط األساس 
وهنا . تقييم حلول الواجب ومراقبة االسرتاتيجيات واملعريف املهم وجتهيز املوارد

فعىل عكس األطفال غري . بالتحديد يكمن القصور لدى األطفال مضطريب التعلم
يراقبون تعلمهم أقل بكثري وينتبهون بشكل أندر ألخطائهم امللفتني للنظر فإهنم 

ويتجنبون بذل اجلهد املرتبط مع اللجوء إىل االسرتاتيجيات العليا، ويعرفون 
ًاسرتاتيجيات مالئمة بشكل أقل أيضا، والتي يمكن أن تساعدهم عند وجود 

ًفهم ينمون إذا وبشكل خاص يف مواقف التعلم احلرج. صعوبات يف التنفيذ كام (ة ّ
نشاطات ) هو احلال يف املهامت اجلديدة املركبة أو صعوبات التعلم عىل سبيل املثال

 أضألومن خالل ذلك فإهنم يستبرصون تعلمهم بمقدار . أقل من مما هو الزم
يناقشون أنفسهم أقل حول أهداف تعلمهم  ووحيللون موضوع التعلم بصورة أندر

تنتجون بدرجة أقل فيام إذا كان سلوك ويراقبون سلوكهم بشكل أقل هلذا فهم يس
ً أيضا إىل inactivityومتتد هذه الالفاعلية . ًتعلمهم مازال متطابقا مع أهدافهم

كإعادة التفكري يف طريق التعلم فيام بعد، استخالص (التعبري عن خرباهتم التعلمية 
لام يتم ، بحيث أنه ق)استنتاجات بالنسبة ملواقف التعلم الشبيهة عىل سبيل املثال

) اسرتاتيجيات تعلم، قواعد املعاجلة، كفاءات تعلم(إنتاج استبصار قابل للتعميم 
 & Klauerقارن (وقلام يطور األطفال ضعاف التعلم سلوكهم التعلمي 

Lauth,1997; Meichenbaum & Biemiller,1992 .( 

ومن . لممكونات التنفيذ، التي تستند إىل حد ما عىل املراحل امللموسة لسلوك التع •
وعمليات ترميز ) إجراء خطوات احلساب، الكتابة(بينها العمليات امللموسة 

فعىل سبيل املثال يتمسك األطفال . عمليات الرتميز اللغوية والذاكرة واالنتباه
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التهجي احلريف (ًضعيفي القراءة والكتابة طويال بمرحلة باكرة من عملية التعلم 
معرفة أن اللغة تقسم إىل  (phonological Awareness، وإدراكهم الصويت )للكلامت

؛ أي القدرة عىل تشكيل كلامت من )1(كلامت وهذه من جهتها إىل مقاطع وفونيامت
ومهاراهتم ) Klicpera, Graeven, Schabmann & Gasteiger-Klicper,1993 (املقاطع؛

.  مترضر(Witruk, Lander & Weinhold,1996)) املتعلقة بالكلمة(التخزينية اخلاصة 
ًوغالبا ما نستنتج لدى األطفال مضطريب التعلم العام وجود صعوبات أداء وظيفية 

كالنقص يف الكفاءة اللغوية، خلل يف ذاكرة العمل ، عدم كفاية االنتباه االنتقائي، (
 ;Donahue, 1986قارن (، تأخر يف النمو املعريف semanticsخلل يف الذاكرة الداللية 

Swanson,1986,1988; Lehmkuhl, Thoma & Flechtner,1992 (. 

كفاءات اكتساب املعرفة، الالزمة لفك الرتميز االنتقائي وتقارن عىل سبيل املثال  •
ًفاملعرفة وتنظيمها يلعبان إذا دورا كبريا . املعلومات اجلديدة مع املعلومات املتوفرة ً ً

تنظم ] املتناسقة[واملعرفة املنتظمة . يف نشوء اضطرابات التعلم واستمراريتها
وباملقابل فإنه لدى مضطريب التعلم يغلب . والكفءالترصف وحتفز التعلم املنتظم 

نقص  ("أساس منخفض من التعلم" وأن يالحظ لدهيم وجود نقص يف املعرفة
، واملفاهيم األساسية واملعارف  Fundamental Knowledgeاملعارف األساسية

، األمر الذي جيعل من اكتساب معرفة )بط ومفاهيم الرbase Knowledgeاألولية 
ًجديدة صعبا أو مستحيال ً. 

، احلاسمة )كاالستعداد لبذل اجلهد، توقعات الكفاءة الذاتية(العمليات الدافعية  •
الوقت (ارد املناسبة وبالنسبة لتوجيه نشاط التعلم وحشد اجلهود وهتيئة امل

ويمكن ). ة، دراسة النصوص املادة التعليميrepetition] تسميع[للتدريب، تكرار 
لدى األطفال مضطريب التعلم كقاعدة مالحظة نقص االستعداد لبذل اجلهد 

                                                   
الفونيمة إحدى وحدات الكالم الصغرى التي تساعد عىل نطق لفظة ما عن نطق لفظة أخرى يف لغة أو هلجة ما   )1(

 .، ومها فونيمتان خمتلفتانFin يف f وPin يف Pكـ 
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ًوتوقعات الفشل وخماوف اإلنجاز، وغالبا باالرتباط مع سلوك غري مالئم وقليل 
  (Harris,1986; Schmalohr,1991)يف التعلم والواجباتوقليل النتائج  االستمرارية

 De contextualization] انسالخ[ن نحو واقعية أو السياقية ظروف سياق التعلم، م •
. حمتويات التعلم ونوعية وكفاية التعليامت أو الدرس أو مكانة املتعلم يف املجموعة

ًوتشري األبحاث األحدث إىل أنه يف املدرسة غالبا ما تكون املعرفة املجردة 
 لالستخدام والعالقة هي املطلوبة دون أن يتضح للتالميذ قابليتها) املنسلخة(

.  وهذا التعلم يتطلب من التلميذ أن يقوم بنفسه بالتجسيد(Renkl,1996)باملوقف 
 بالنقل مًوغالبا ما يرتك عىل عاتقه اكتشاف القواعد واشتقاق االسرتاتيجية والقيا

إال أن هذا يصعب عىل . ومجع املعرفة من دون أن يتم توجيهه إىل ذلك بالفعل
ًا كبريارويف هذا السياق تلعب الظروف األرسية دو. لتعلمالتلميذ مضطرب ا ً :

فعندما يتوقع البيت واملدرسة ترصفات منسجمة، فإن تعلمه سيتحفز؛ أو سيصبح 
) من خالل األدوار والنشاطات ونمو القيم املتناقض(ًصعبا يف احلالة املعاكسة 

ًلم الذين غالبا ما وهذا هو احلال لدى األطفال مضطريب التع). Turner,1987قارن (
يكونوا وبشكل يفوق الصدفة ممن ينتمي للطبقة االجتامعية الدنيا أو لألقليات 

ًومن ضمن ظروف السياق أيضا مكانة الطفل مرضب التعلم يف . االجتامعية
ًفغالبا َ ما يكون هذا الطفل هامشيا بالفعل ومربوطا بإعزاءات ]: الصف[الفصل  ً ً

 ,Marginalization)Gasteiger-Klicpera  متزايدأخرى سلبية وهتميش اجتامعي 

Klicpera & Schabmann,2006.( 

2.1.2 
خيتلف املتعلمون اجليدون والسيئون عن بعضهم بشكل خاص من خالل األسلوب 

فاألطفال مضطريب التعلم : الذي يقومون فيه بالتعلم ويتعاملون فيه مع الواجبات
حضري الفاعل للواجبات وخيتربون املعرفة املسبقة املوجودة ًيقضون وقتا أقل يف الت

بمقدار أقل ويامرسون املراقبة املرافقة للترصف لنشاطهم التعلمي بشكل أقل ويلجئون 
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ًبصورة أندر إىل أساليب منتظمة عليا ويفكرون أخريا بشكل أقل بطريق تعلمهم 
 مضطريب  بعضها يف أن األطفالوتتفق الدراسات مع. السابق والنتائج التعلمية املتحققة

 التعلم يستخدمون بدرجة أقل بكثري من املتعلمني غري امللفتني للنظر اسرتاتيجيات
 ;Meltzer, Solomon, Fenton & Levine, 1989; Keller,1993 (عمليات استعرافية علياو

Meichenbaum & Bielmler,1992(  . وبشكل خاص فإهنم أندر يف اللجوء إىل
 :  التاليةMeta-cognitive Processesيجيات والعمليات االستعرافية العليا االسرتات

تشكيل ارتباطات املعاين، اللجوء إىل (اسرتاتيجيات استقاء املعلومات ومتثلها  •
 ،)اخلربات السابقة، استخدام اسرتاتيجيات الذاكرة، تسجيل املالحظات

توقع الصعوبات، كالتخطيط ملجرى التعلم، (اسرتاتيجيات تنظيم الترصف  •
 ؛)تسجيل مواعيد الواجبات الصفية

كاستخدام الوسائط اللفظية، صياغة أسئلة استعرافية (إرشادات ترصف لفظية  •
 ؛)عليا موجهة للذات

مراقبة جمرى الترصف، ممارسة توجيهات ذاتية (اسرتاتيجيات التحكم بالترصف  •
 ؛)انفعالية ودافعية

املعلومات اجلديدة، بناء منظومات كتصنيف (عمليات توجه وتصنيف تنظيمية  •
 ). لألمهية، التصنيف الفاعل للمعلومات اجلديدة

 Meta cognitiveباملقابل يمتلك املتعلمون اجليدون معرفة استعرافية عليا 

Knowledge واسرتاتيجيات مالئمة يمكن االستعانة هبا يف حاالت الشك (Pressley, 

Borkowski & Schneider,1987) .179بام جمموعة ( تستنتج التحليالت البعدية وبالتايل 
أن أهم الرشوط الكتساب املعرفة التعميمية هي االسرتاتيجيات االستعرافية ) دراسة

 . executive [(Wang, Haertel & Walberg,1990)التنفيذي [العليا والضبط اإلجرائي 
نشاطات باإلضافة إىل ذلك فإن تعلم األطفال مضطريب التعلم يتصف بفيض ال

غري املالئمة، كالتخمني والتظاهر باحلامقة وصعوبات االنضباط وإزعاجات الدرس 
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االنسحاب  (والعدوانية ضد التالميذ اآلخرين والقابلية لإلهلاء والسلوك اخلواف اليائس
سلوك  واليشء املميز هنا هو). االجتامعي، جتنب مواقف التعلم، نقص املشاركة بالدرس

 عىل "recognize التعرف إعادة "إهنم حياولون . (Schmalohr,1991) السيئالقارئ 
ويشغلون باهلم بأفكار كثرية حول  يف االنتقاء النص، ويستخدمون القليل من الطاقة 

 . فشلهم ويتوقعون بشكل أسايس املساعدة من اخلارج
2.2 

 توجيهي إىل حتليلوهو يلجأ بشكل خاص . ينطلق التشخيص من العام إىل اخلاص
لمشكالت ل / وترتيب تشخييص تفريقي للصعوباتoriented behavior analysesللسلوك 
 .  املتعرف عليهايةالسلوك
2.2.1 

هنا يتم إجراء حتليل استقصائي للسلوك يسرب املشكلة القائمة ويتيح صياغة أول 
 & Kanfer & Saslow,1965; Lauth, Gruenkeقارن (ول األسباب  حالفرضيات

Brunstein, 2004, P. 459-462 .( وهنا يتم تفسري اضطرابات التعلم عىل أهنا قصور يف
ويسرتشد حتليل السلوك بنموذج وظيفي لوصف . ًأيضا )1(السلوك أو إفراط فيه

أيت بعد ذلك حتليل فبداية يتم الوصف النموذجي لصعوبات التعلم ثم ي. السلوك
 . )O-S-R-C-Ć() 2نموذج (العوامل املثرية واملعززة لسلوك التعلم املرغوب وغري املرغوب 

ويقوم حتليل السلوك عىل املعلومات الناشئة يف العادة احلوارات واملالحظات مع 
 : وهي تراعي يف العادة املظاهر التالية. الوالدين واملعلمني والطفل املعني

                                                   
)1(  Behavior deficit or Behavior excess 

 antecedence، املثري السابق  Reactionستجابة ، االOrganism variablesخصائص العضوية   )2(

Stimuli النتيجة ،Consequenes احتاملية احلدوث ،Contingence- contiguity) التامس أو االتصال(. 
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(R) 
 كيف يتم وصف صعوبات التعلم عند الطفل؟ كيف يتم تعريف املشكلة القائمة؟  •

 منذ متى متت مالحظة صعوبات التعلم هذه؟ ومما تتكون بالتفصيل؟ •

أم أهنا ) كالقراءة(هل تقترص اضطرابات التعلم عىل جماالت حمددة من املضامني  •
 ؟ ) الدراسية املختلفةاضطرابات التعلم يف املواد(تظهر بشكل عام 

(R) 
يتم الطلب من املعلمني واألهل إعطاء وصف قريب للسلوك لصعوبات التعلم  •

ووصف دقيق لألحداث امللموسة املرتبطة يف هذا السياق وذلك من خالل األسئلة 
 : التالية

يف املرة األخرية مثل تلك الصعوبات ) اسم الطفل(طيع أن تقول يل متى أظهر تأتس •
 يف التعلم باملعنى املوصوف أعاله؟ 

 كيف ترصف هنا؟ ما الذي حصل بشكل ملموس؟  •

، حقل الدراسةاألشخاص، (كانت موجودة يف هذا املوقف التي  الظروفما هي  •
 ؟ )احلصة الدراسية عىل سبيل املثال

ابة انفعالية، قلق، عىل سبيل املثال فرط استج(كيف ظهرت صعوبات التعلم  •
التظاهر  [استجابة مترسعة، تكرار األخطاء، ختمني، جتنب املطالب، من نحو التغايب

 . ؟)عىل سبيل املثال] باحلامقة

ًهل تظهر صعوبات التعلم دائام هبذه الطريقة؟ فإذا كانت اإلجابة ال فكيف تظهر  •
 بطرق أخرى؟

زلة اجتامعية، عدم رغبة عدوان، ع(أترتافق صعوبات التعلم مع صعوبات أخرى  •
 )باملدرسة، التغيب عن املدرسة، عدم الطاعة؟
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(S)  

يف الواجبات البيتية، (يف أي جماالت ومواقف تالحظ صعوبات التعلم املوصوفة 
يف مواد دراسية معينة، الواجبات الصامتة، الدرس األسايس، يف عمل املجموعات 

 ؟ ) أعامل الفصل عىل سبيل املثالالصغرية، يف

 ؟ )املعلم، الوالدين، معلم الصف، معلم املادة(من خيرب عن املشكالت  •

يلحظون صعوبات التعلم هذه؟ فام هي الظروف التي  ًهل يوجد أيضا أشخاص ال •
جماالت أخرى من التعلم، معلمون آخرون، مطالب (تكون عندئذ موجودة 

 ؟)ل املثالأخرى، مساعدات متزايدة عىل سبي
  يصفاملسؤولمتى تظهر صعوبات التعلم املوصوفة بشكل خاص؟ جعل الشخص  •

هل كانت توجد يف بعض األوقات ضغوطات !املواقف أو جماالت التعلم املطابقة
أو أحداث غري مألوفة، كانت موجودة عند الظهور األول الضطرابات ] إرهاقات[

 .؟)األرسة عىل سبيل املثالتبديل املعلم، تبديل الفصل، انتقال (التعلم 

(R) 
 )ًجييب عنه املعالج داخليا(التحليل املسبق ملحتوى التعلم  •

 ما هي املطالب التي تطرحها حمتويات التعلم عىل الطفل يف الوقت الراهن؟  •

افية واالستعر) عىل سبيل املثال الرتكيز، التحمل( هي الرشوط القائمة عىل السلوك ما •
الالزمة من أجل ) كاملهارات األساسية، املعارف املسبقة، اسرتاتيجيات التعلم(

 التنفيذ؟ 

من فهم التعليامت عرب تنفيذ (ما هي اخلطوات السلوكية املنفردة التي تنتمي لذلك  •
التجريد عىل سبيل  ونتائج التعلم] تفحص أو تدقيق[الواجبات وانتهاء بمراجعة 

 ؟)املثال
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كتنشيط اخلربات السابقة ، (اتيجيات التي يتطلبها تنفيذ سلوك التعلم ما هي االسرت •
 التعلم، مراقبة عملية التعلم، طرح أسئلة عىل النفس حول لعمليةالتخطيط املسبق 
 ؟ )اإلجراءات الذاتية

 
بشكل [كيف يتعامل الطفل مع الواجبات التعليمية؟ كيف يترصف هنا بالضبط  •

 ؟ ]ملموس
 ؟ )وما هي(ما هي اخلطوات التي يمتلكها للحل؟ أين يرتكب أخطاء  •
 ما الذي حيصل عندما ال يتقدم الطفل؟ وكيف يترصف عندئذ؟  •
 (O)حتليل رشوط التعلم  •
 التي يمتلكها الطفل؟ ) الذكاء، بروفيل االستعدادات(ما هي املهارات األساسية  •
 ما مدى جودة قدرة الرتكيز وحتمل الطفل؟  •
 ميول الطفل؟ ما هي  •
 ؟  ماما هي املساعدة التي يمتلكها الطفل من أجل حل واجب •
كاضطرابات الكالم، (هل توجد إعاقات مرتبطة بمرض ما أو مرتبطة بالنمو  •

 ؟ )الشذوذات العصبية عىل سبيل املثال
 كيف يقيم الوالدان واملعلمون موارد وإمكانات الطفل يف مواجهة املشكالت؟  •

(C) & (Ć)Consequences and 

Contingencies 

البد من اإلجابة عن األسئلة التالية بناء عىل تكرار وانتظام ظهور النتائج املوصوفة 
 . ويف أية مواقف

 كيف يترصف املعلم يف مواقف املشكالت املوصوفة؟  •
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 كيف يستجيب زمالء التلميذ يف الصف؟  •
  النجاحات املدرسية أو الفشل؟ كيف يستجيب الوالدان عىل •
 كم مرة يتم مدح الطفل أو لومه وعىل أي سلوك؟ •
كخطر الرسوب، (ما هي النتائج بعيدة املدى املتوقعة من صعوبات التعلم القائمة  •

 ؟ )تأخرات أخرى يف التعلم، استمرار عدم رغبة التلميذ بالتعلم

 
 ،)كاألنشطة املشرتكة، مواد اللعب، كتب األطفال(حفيزات يف األرسة الت •
 ،)كتقدير قيمة اإلنجازات املدرسية عىل سبيل املثال(تصورات القيم الوالدية  •
 إدارة وقت األرسة، •
 قناعات الضبط يف األرسة،  •
 أهداف األداء ومطالب الوالدين من الطفل،  •
 حفز وضامن االستقاللية، •
 لطفل يف األمور املدرسية،الدعم الوالدي ل •
 كيف يقيم ويفرس املعلم املشكلة لنفسه؟  •
كيف تتوزع املقاعد والطاوالت يف غرفة الفصل؟ ما تقييم موضع جلوس الطفل  •

 يف هذه التشكيلة؟ ما هو الدور الذي يلعبه تفاعل الطفل مع جريانه؟ 
 ه؟التي يمتلكها الطفل يف جمموعة فصل) السوسيومرتية(ما هي املكانة  •
 متى وكيف يشارك التلميذ يف الدرس؟ •
 كيف يتم تقييم مسامهات الطفل يف الدرس ؟ •
 هل يزعج التلميذ الدرس، هل يظهر شذوذات؟  •
كيف يتم تقييم مستوى معرفة الطفل؟ هل يوجد قصور معريف معروف؟ إذا كانت  •

 تكون؟ ياإلجابة نعم، فمام 
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عاون؟ ما هي اإلجراءات التي  املعلم مساعدات خاصة؟ هل هو مستعد للتِّمنَؤُيَأ •
 تبدو أساسية من وجهة نظره؟ 

 
  ما الذي يتوقعه الوالدان، املعلم من املساعدة؟  •

ما هي اإلمكانات التي يراها الوالدان واملعلمون للتأثري عىل سلوك املشكلة القائم؟  •
 ما الذي قاما به حتى اآلن؟ 

نت اإلجابة نعم فام هو تقييم النجاح هل قامت املدرسة بعمل تنمية خاصة؟ إذا كا •
 حتى اآلن؟ 

كاإلرشادات يف أثناء (هل يوجد أنشطة للوالدين، يمكن للتدخل أن يعتمد عليها  •
الواجبات املنزلية، حوارات حول املدرسة، املعاجلة املعمقة ملضامني حمددة، التعلم 

 ). املشرتك؟

2.2.2ICD-10 
ولدى ]. اإلنجاز[ تعريف اضطرابات التعلم عىل أهنا انخفاض يف األداء تم

َّمربروجود شك  َ  فالبد من إجراء تشخيص تفريقي، يعطينا من خالل اختبارات ُ
فعىل سبيل املثال ). الذكاء(معيارية األداء التعلمي الراهن واالستعدادات املوجودة 

دما يكون أداء التلميذ حتت املستوى  عن(F81.1)يوجد اضطراب يف القراءة والكتابة 
 فقد تم "الضطراب التعلم املحدد"وبالنسبة . ًاملتوقع استنادا لذكائه وعمره ومتدرسه

 عىل ICD-10 العارش .دي.يس.يالتحديد اإلجرائي هلذا وفق التوجيهات البحثية لآل
 : سبيل املثال من خالل املحكات التالية بشكل خاص

تبار القراءة واقعة عىل األقل انحرافني معياريني حتت ينبغي أن تكون نتيجة اخ •
 . ًاملستوى املتوقع يف العادة استنادا إىل السن والذكاء
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البد لالضطراب أن يعيق التأهيل املدريس أو كل النشاطات اليومية التي تتطلبها  •
 . مهارات التعلم

 ع أو ألمراضال جيوز النخفاض اإلنجاز أن يرجع إىل اضطرابات يف البرص أو السم •
 . عصبية

ومن أجل تبيني ذلك يتم استخدام اختبارات حتصيل مدرسية واختبارات ذكاء 
 . معيارية ومعريه مالئمة للسن املدريس

(1) 

 جمال االستخدام املؤلفون األداة

ــيص  ــة التشخي ــار الكتاب اختب
ـــــاين  ـــــصف األول والث لل

 والثالث 

Mueller (2003)  •  األطفال يف السنوات املطابقة 
 تقييم كمي ونوعي للكفاءة الكتابية  •

ــيص  ــة التشخي ــار الكتاب اختب
 للصف الرابع

Grund, Haug & 
Naumann 
(2003) 

 األطفال يف السنوات املطابقة  •
 تقييم كمي ونوعي للكفاءة الكتابية •

اختبـــار ســـالزبريغ للقـــراءة 
 والكتابة 

Landerl, 
Wimmer & 
Moser (1997) 

ــصف األول  • ــة ال ــال يف هناي األطف
 حتى هناية الصف الرابع

األطفـال مـن الـصف األول حتـى  • May (2002) اختبار هامبورغ للقراءة 
 هناية الصف التاسع

] تفريـد[تقييم كفاءة الكتابة ، متايز  •
 .واسع يف املجال األدنى من األداء

اختبـــار هـــامبورغ للقـــراءة 
 الصامتة 

Kuerspert & 
Schneider  
(1998) 

 4-1األطفال من الصف  •
 يقيس رسعة القراءة  •

األطفال هناية الـصف األول حتـى  •  Knuspels-L Marx (1998)واجب القراءة 
 هناية الرابع
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 جمال االستخدام املؤلفون األداة

ارات القـراءة األساسـية هـيقيس م •
 وفهمها

الكفـــاءات األساســـية ألداء 
 ) 4-1(القراءة والكتابة 

Stock, Marx & 
Schneider 
(2003)  

 4-1من الصف األطفال  •

 تقييم اإلدراك الفونولوجي  •
ــاين  ــار الرياضــيات األمل اختب

 +) 1(للصفوف األوىل 

Krajewski, 
Kuespert, 
Schneider 
&Visé (2002)  

األطفال هناية الصف األول وبداية  •
 الصف الثاين

تقييم الكفاءة الرياضـية والتحديـد  •
 . املبكر لضعف احلساب أو قوته

ــار الرياضــيات األ ــاين اختب مل
للــصفوف الثــاين والثالــث 

)2 (+ 

Krajewski, 
Kuespert, 
Schneider 
&Visé (2004)  

األطفال هناية الصف الثاين وبدايـة  •
 الصف الثالث 

تقييم الكفاءة الرياضـية والتحديـد  •
 .املبكر لضعف احلساب أو قوته

ــاين  ــار الرياضــيات األمل اختب
 +) 3(للصف الثالث 

Roick, Goelitz 
& Hasselhorn 
(2004)  

األطفال هناية الصف الثالث وبداية  •
 الرابع 

تقييم الكفاءة الرياضـية والتحديـد  •
 .املبكر لضعف احلساب أو قوته

 أطفال التعليم األسايس  •  v. Aster (2001) اختبار عرس احلساب 
ــي والنــوعي  • ــيم الكم ــيح التقي يت

للمظاهر األساسية ملعاجلة األرقـام 
 واحلساب

دريس العــام اختبـار األداء املــ
 للصف الثاين 

Rider (1991)  •  األطفال يف األشهر الثالثة األخـرية
 من الصف الثاين

تقيـــيم شـــامل لـــألداء املـــدريس  •
 ]اإلنجاز[

اختبـار األداء املــدريس العــام 
 للصف الثالث

Fippinger 
األطفال يف نصف السنة الثـاين مـن  •  (1991)

 الصف الثالث
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 جمال االستخدام املؤلفون األداة

تقيـــيم شـــامل لـــألداء املـــدريس  •
 ]نجازاإل[

اختبـار األداء املــدريس العــام 
 للصف الرابع

Fippinger 
األطفال يف نصف السنة الثـاين مـن  •  (1992)

 الصف الرابع
تقيـــيم شـــامل لـــألداء املـــدريس  •

 ]اإلنجاز[
بطاريـــة كـــاوفامن لتقيـــيم 

 األطفال 

Kaufman & 
Kaufman; 
German. 
Melchers & 
Preuss (1994) 

  سنة5;12-6;2األطفال  •
لقدرات الذهنية واملهـارات تقويم ا •

املكتسبة، التمييز التفكري التفـصييل 
 والكيل 

ــسلر  ــامبورغ فيك ــاس ه مقي
 HAWIK-IIIللذكاء لألطفال 

Tewes, 
Rossmann 
&Schallberger 
(2000)  

  سنة11;16-0;6األطفال •
تقييم مستوى النمو العقـيل العـام،  •

  اضطرابات األداءتوضيح
 & Kubinger تشخيص الذكاء التكيفي 

Wurst (2001)  •  سنة11;15-0;6األطفال  
ــــة  • تقيــــيم االســــتعرافات املركب

 واألساسية 
قياس اقتصادي من : تفضيل خاص •

خالل امليزات التكيفية لالختبارات 
 الفرعية 

مقيــــاس اختبــــار الــــذكاء 
 ) الطبعة اخلامسة(األسايس 

Cattell, Weiss & 
Osterland 
(1997)  

  سنة5;9-3;5األطفال  •
ــيم  • القــدرة عــىل التعــرف عــىل تقي

، سامت التحديد ]القوانني[القواعد 
 . واإلدراك الرسيع

مقيــــاس اختبــــار الــــذكاء 
 )الطبعة الرابعة(األسايس 

Weiss (1998) •  سنة 18-7;8األطفال واليافعني  
 توضيح مسائل تشخيصية متعددة  •
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 جمال االستخدام املؤلفون األداة

اختبــار الرتكيــز للــصفوف 
 الثالث والرابع 

Nell, Bretz & 
Sniehotta (2004)  •  ،ــع ــث والراب ــصف الثال ــال ال أطف

 نسخة معدلة
 دقة العمل ورسعتـه ل وجمرى العم •

 كمحكات للرتكيز يف اختبار الشطب
ــار  ــاه d2اختب ــار االنتب ، اختب

  (d2)والضغط 

Birckenkamp 
-0;9األطفال، اليافعني، الراشـدين  •  (2002)

  سنة60
رسعة العمـل، الدقـة، نـوع اخلطـأ  •

وتوزعــــه كمحكــــات للرتكيــــز 
 االنتباه يف اختبار الشطبو

2.3 

عدا عن التشخيص التوجيهي والتصنيفي تتم مالحظة كيف يترصف الطفل يف 
وهذه املعلومات مهمة بشكل خاص كي يتم التمكن من اشتقاق . تعامله مع الواجبات
 . أسس مناسبة للتحفيز

 

. (Meichenbaum,1977)استعرايف - أجل ذلك يتم هنا إجراء حتليل وظيفيومن
راءة نص لفهم املعنى، كتابة موضوع عىل سبيل ق(وهو يعطينا يف حتليل للمطالب 

 : عىل الطفل) غري املتمكن منها(، ما هي املطالب التي يطرحها واجب التعلم )املثال
رات األساسية، املعارف القبلية املها(الرشوط املضمونية  وما هي رشوط السلوك •

 الزمة من أجل التنفيذ؟ ال] اخلطوات[ًاملنظمة هرميا، االسرتاتيجيات واملقاربات 

 عىل سبيل املثال من فهم التعليامت(ما هي خطوات التنفيذ الفردية التي تنتمي لذلك  •
 ؟)عرب تنفيذ الواجب بشكل ملموس وانتهاء بمراجعة نتيجة التعلم والتجريد
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 كتنشيط اخلربات السابقة،(ي االسرتاتيجيات التي حيفزها تنفيذ السلوك اهلدف ما ه •
التخطيط املسبق لنشاط التعلم، مراقبة عملية التعلم، طرح األسئلة عىل النفس 

 . ؟)حول املقاربة اخلاصة، الدعم واحلث من خالل املعلم

 :الثة مقارباتويمكن أن يتم استخالص بنية مطالب الواجب التعلمي هذا من خالل ث

 مالحظة كيف يتعامل املتعلمون اجليدون والسيئون مع الواجب،  •

ضمن رشوط صعبة (للواجب التعلمي ] استبطانيه[من خالل معاجلة ذاتية تفحصية  •
 ، )يف مقتىض احلال

 وصفية يف القراءةالنظريات ال(من خالل نموذج وظيفي حول موضوع التعلم  •
descriptive Learn Theories( 

 

ما هي .  الطفل املضطرب فيام يتعلق بالواجب التعلمي"موقع"يف هذا يتحدد 
املرحلة التي يتحكم هبا الطفل من سلوك اهلدف؟ ما هي األجزاء التي ال يمكن تطبيقها 

؟ ومن أجل اإلجابة يتم استخدام االختبارات .بضامنة كافية أو بمساعدة خاصة فقط
ًمالحظات السلوك، وتستخدم لدى األطفال بدءا  وية للمعرفة وعينات العملالرسم

كام يتم حتليل أخطاء ) أنظر اإلطار(منذ سن التاسعة املقابالت االستعرافية العليا 
ًوعند حتليل األخطاء يمكن استخدام برامج الكمبيوتر أيضا، والتي غالبا ما . الطفل ً

 Kullick & Sieger, 1990, Rotthaus,1990; Jaegerقارن (تقدم لنا حتليالت دقيقة 

,1990 .( 
) 2.1أنظر الفقرة  ( Learn Components Model مكونات التعلموحسب نموذج 

 : فإن توضيح املراحل التالية مفيد بشكل خاص لإلجابة عن هذه األسئلة
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(1) 

وطرح األسئلة عىل النفس وتفحص املقاربة ] العمل املنتظم[كاملقاربة املنظمة 
ومن أجل استخالص . إلخ عىل سبيل املثال...اخلاصة وتسجيل املالحظات الذاتية

هذه يتم القيام بمالحظات السلوك يف أثناء حل االختبارات وإنجاز الواجبات املنزلية 
 يمكن للمقابلة كام. (Lauth et al., 2004, P.463-465أنظر (وعينة العمل عىل سبيل املثال 

 ). قارن اإلطار(االستعرافية العليا مع التلميذ أن تكون عىل درجة كبرية من الفائدة 
 

meta cognitive Interview with 

schoolboys 

 ويف - عىل سبيل املثالCFT-20ـ االختبار الفرعي ل-ًتلميذ واجبا اليتم إعطاء 
وهنا ينبغي . واجب يتم إجراء مقابلة تستفرس عن كيفية تعامله مع الواجبختام حله لل

 . ًتوضيح كيف ترصف استعرافيا بالتفصيل يف حل الواجب
 ما رأيك بالواجب؟ : سؤال ابتدائي  1-

 ) حتديد املشكلة(فهم الواجب  •
 ماذا كانت اخلطوة األوىل، بامذا بدأت؟ : لو فكرت مرة أخرى كيف ترصفت •
 فسك ما املسألة؟ هل سألت ن •

 ) التعرف عل القواعد(االسرتاتيجيات   2-
 كيف استنتجت ما املسألة؟  •
 كيف ترصفت؟  •

 )الثقة بالنفس والتحمل، الثقة، متعة التجريب، التعليامت الذاتية: املواجهة(املوارد   3-
 هل تعرفت عىل احلل من النظرة األوىل؟  •
 رشة؟ ماذا فعلت عندما مل خيطر عىل بالك احلل مبا •
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 ًهل قلت لنفسك شيئا؟ وهل أفادك ذلك؟  •
 ًماذا تفعل لو أن واجبا مل ينجح كلية؟  •

 ) التعرف عىل التشاهبات البنيوية(استدعاء املعرفة   4-
 هل تعرف واجبات شبيهة؟  •
 أين يكمن التشابه؟  •
 هل ساعدك ذلك؟ هل ذكرك بيشء ما؟  •

 ) ية العليااتباع امللفات االستعراف(مراقبة االسرتاتيجيات   5-
 ًهل الحظت يف واجب من الواجبات بأن شيئا ما يسري بشكل خطأ؟  •
 ما الذي فعلته بناء عىل ذلك؟  •
 ؟)يف البداية ويف املنتصف ويف النهاية(عندما تعاملت مع الواجب هل تفحصته  •
 يف كل الواجبات أو يف أغلبها؟ يف أي منها؟ ماذا كان السبب؟  •

 تقييم احلل  6-
 ًل، ما الذي جعلك متأكدا بأنه كان احلل الصحيح؟ عندما وجدت احل •
 الواجبات السهلة أم الصعبة؟ ما الذي يعجبك يف ذلك؟ : ماذا تفضل •
لو أردت رشح الواجب لصديقك أو صديقتك بحيث ال : سؤال ختامي •

 . ؟)هلا(أخطاء، فام الدي تقوله له ) ترتكب(يرتكب 

(2) 
؟ أم يوجد )الذكاء، الذاكرة والرتكيز(الكفاءات االستعرافية األساسية هل تتوفر 

 سيكومرتي هنا قصور مميز؟ ويتوفر قصور جدي عندما يظهر التلميذ يف فحص اختباري
-Intelligence- and Specific Functionاختبارات ذكاء واختبارات وظائف نوعية (

Tests (ت إمكاناته السلوكية األخرى انحراف معياري حت 1½  نتائج تقع بمقدار) تباعد
إال أنه ليس كل انحراف ).  Intra individual Discrepancy  أو داخيلضمن فردي
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هلذا عىل املشخص . ً الضطرابات التعلم املستخلصة قبال"ًسببا"معياري يكون بالفعل 
ي يتم وفقه الذو] plausibility evidence دليل احتاميل[ القيام بعمل الربهان االحتاميل 

) كالنقص يف عمل الذاكرة عىل سبيل املثال(اآلن الترضر الوظيفي املستنتج إثبات أن 
 ). كاضطراب احلساب عىل سبيل املثال(مع انخفاض األداء يف التعلم يرتبط بالفعل 

(3) 

َّكيفية استخدام الطفل للمتعلم تقع اإلجابة عن  َ َ  أي كيف ،]ما كان قد تعلمه[ُ
 عند االسرتاتيجيات املالئمةكيف يستخدم أو عند الكتابة يستخدم القواعد الكتابية 

وهذه يمكننا تقييمها من خالل عينات . مسألة كفاءاته التنفيذيةضمن ، ًاحلساب مثال
حيث يمكن تلقني الطفل ). عينة الكتابة والقراءة واحلساب عىل سبيل املثال(السلوك 

ًنصا إمالئيا أو  الطلب منه كتابة نص أو إجراء سلسلة من العمليات احلسابية أو عمل ً
ويمكن استنتاج الكيفية التي يعمل فيها . اختبار فرعي مالئم من االختبارات املعرية

 . الطفل من خالل مالحظة السلوك والسرب املعريف العايل

(4) 
احلساب والقراءة بكمعرفته ( للطفل بداية البد من معرفة مستوى املعرفة الراهن
ويتم اختبار هذا األمر من خالل ). والكتابة ومعرفته باحلروف عىل سبيل املثال

كام يمكن تقييم . ومن خالل عينة العمل) 1أنظر جدول (االختبارات املدرسية املعرية 
ر من خالل االختبار الفرعي لويكسل(سعة معرفة الطفل من خالل نتائج االختبارات 

 "فهم اللغة" أو من خالل االختبار الفرعي "ذخرية الكلامت" أو "املعرفة العامة"
 ). 3 الختبارات األداء املدريس العامة، أنظر الفقرة "اإلملام باملواضيع"اختبار و

(5) 

 منخفضة جيعل التطور املدريس املحمل بأعباء الفشل املدريس احتامل وجود دافعية
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ًطفال مضطريب التعلم أمرا متوقعالدى األ ومن أجل التوضيح التشخييص هلذا األمر . ً
 :  وفق املجاالت التالية يتم تقسيمهمن املفيد بداية إجراء حتليل استقصائي للمشكلة

 : االستعداد ومفهوم الذات  1-

 ؟ )أو أكثر(هل لديك مادة حمببة  •
 ما الذي يعجبك فيها؟  •
 ما الذي جتيده بشكل جيد؟  •
 ما املواد التي ال تطيقها؟  •
 ذي ال يعجبك فيها؟ لما ا •

 ]: ًاملختلة وظيفيا[واملعطوبة ] الفاعلة[التعليامت الذاتية الوظيفية   2-

ًما الذي خيطر عىل بالك عندما تعمل شيئا، تعرف مسبقا أنه سوف يسري  • ً
 عىل ما يرام؟ 

ًما الذي خيطر عىل بالك عندما تعمل شيئا تعرف مسبقا أنه  •  ًلن يكون موفقا؟ ً

 : أسلوب العزو  3-
  يف امتحانك املدريس؟ "توفق"مل أنك ما هو برأيك سبب  •
ًحمرضا"كيف كنت  • ِّ َ  ؟ "ُ
ًهل السبب يكمن يف أنك شيئا ما مل يكون مفهوما لديك؟  • ً 
 أم كانت الواجبات صعبة عليك؟ •
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(4)  

 جمال االستخدام املؤلف األداة

اســـتبيان متثـــل الـــضغط 
 & Jankeليانكه وإيردمان 

Erdmann معدل لألطفال 
 واليافعني 

Hapel, 
Petermann & 
Dickow 
(2001)  

  سنة 13-8األطفال واليافعني  •
تسعة اختبارات فرعية متيز بني االسـتعداد  •

لتمثل الضغوط وفق اسرتاتيجيات خمفضة 
ات رافعة للـضغط فـيام يتعلـق واسرتاتيجي

بمواقــف الــضغط املــدريس واالجتامعــي 
 . املتخيلة

اســـتبيان لقيـــاس خـــربة 
الضغط ومواجهته يف سـن 

 الطفولة

Lohaus, 
Fleer, Freytag 
& Klein-
Hessling 
(1996)  

  6-3األطفال من الصف  •
ثالثة مقاييس رئيسية يقيس كل منها مقدار  •

ــم  ــوع وحج ــة ون ــضغط الراهن خــربة ال
سرتاتيجيات املواجهة املستخدمة ومقـدار ا

 . األعراض النفسية للضغط الراهن
ــاس اخلــربات  اســتبيان قي
ـــة  ـــة واالجتامعي االنفعالي
للمدرسة ألطفال التعلـيم 
األســـايس مـــن الـــصف 

 الثالث والرابع 

Rauer & 
Schuck 
(2003)  

النصف الثاين من الصف الثالـث والرابـع  •
ملطابقـة يف يف التعليم األسـايس واملراتـب ا

ذوي االحتياجـــات [املـــدارس اخلاصـــة 
 ]اخلاصة

ــة  • ــة واالجتامعي ــربات االنفعالي ــاس اخل قي
 . املدرسية املهمة يف املجال األويل

ــوم  ــاس مفه ــاس لقي مقي
 الذات املدريس

Schoene, 
Dickhaueser, 
Spinath & 
Stienmeier-
Plaster (2002)  

 تالميذ من الصف الرابع وحتى العارش •
افعيــة للمدرســة وللــتعلم عــىل تقيــيم الد •

 أساس مفهوم الكفاءة 

 & Roller اختبار جتنب اجلهد 
Bartram 
(1998) 

  سنة 15 حتى -1األطفال واليافعني من سن  •
حتديد االستعداد لبذل اجلهـد كواحـد مـن  •

 . الرشوط الدافعية للتعلم املدريس
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 جمال االستخدام املؤلف األداة

ـــارات حـــول  قائمـــة عب
مـــشاعر القيمـــة الذاتيـــة 

 لألطفال واليافعني

Schauder 
  سنة15؛11-8؛0األطفال واليافعني من  •  (1995)

حتديد نوع ومقدار مـشاعر القيمـة الذاتيـة  •
باالرتباط مـع املجـاالت املختلفـة للحيـاة 

 والسلوك
Wieczerkows مقياس القلق للتالميذ 

ki, Nickel, 
Janowski, 
Fittkau & 
Rauer (1981)  

  سنة 16/17-9األطفال واليافعني من  •
 ربات املخيفة واملزعجة للتالميذيقيس اخل •

قائمة االكتئـاب لألطفـال 
 واليافعني 

Stienmeier-
Plaster, 
Schuermann 
& Duda 
(2000)  

  سنة 16-8األطفال واليافعني من  •
 قياس شدة االضطراب االكتئايب  •

 
 ): من املوقف، من الكفاءة الذاتية، من العواقب قصرية وبعيدة املدى(التوقعات   4-

  هو إحساسك عندما يوزع املعلم نتائج االمتحان؟ كيف •
 ماذا سيحصل لك، برأيك؟  •
 ماذا سيقول لك والداك أو يفعالنه لك، برأيك؟  •
 وزمالئك يف الصف؟  •

(6) 
تنبثق ظروف السياق املهمة بشكل خاص من سلوك املعلم يف الدرس ومن الظروف 

ح هذه األمور من خالل اجللسات مع املعلم والزيارة ويتم توضي. األرسية للمخارج
ًواستكامال للتحليل السلوكي . الصفية ومن خالل الزيارة األرسية يف مقتىض احلال

 الشخصية التوجيهي يتم توضيح األسلوب التدرييس للمعلم والبيئة الصفية والعالقة
الج يف إطار الزيارة ومن األفضل لو قام املع. ًللطفل املضطرب تعليميا بشخص املعلم

  :الصفية بعمل صورة عن الدرس وسياق التعليم من خالل األسئلة التوجيهية التالية
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؟ كيف )Classroom Managementاإلدارة الصفية (كيف يقود املعلم الدرس  •
يتعامل مع اإلزعاجات؟ هل توجد بيئة تعليمية مناسبة يف الصف؟ كيف يتمكن 

 ى درس منتظم؟ املعلم من حتقيق الرشوط ملجر
كيف سار الدرس؟ هل تم االلتزام باألهداف التعليمية يف بداية وحدة تدريسية ما  •

 ؟ ]ترسيخ[وتوضيحها؟ هل يوجد يف هناية مرحلة تعلمية ما مرحلة تعميق 
 خطوات التعلم؟ ] تقويم[كيف يتم فحص  •
 كيف يتم التدريس؟ ما هي األشكال الدرسية املامرسة؟  •
  يتم إرشاكه بالدرس بشكل إجيايب؟ هل يتم إعطاءه إرشاداتأين جيلس الطفل؟ هل •

 وواجبات خاصة، حتفز تعليمه؟ 
 ؟ ]الصف[ما هو تقدير املستوى العام لإلنجاز للفصل املدريس  •

-3 

 

فقد : كانت عبري البالغة من العمر اآلن عرش سنوات قد رسبت يف الصف األول،
فأعادت السنة غري أن فجوات التعلم لدهيا يف . وبة وتترصف بخوفكانت تتعلم بصع

وتأرجح سلوك تعلمها يف الدرس بني . القراءة والكتابة احلساب مازالت مستمرة
فقد كانت مهتمة من ناحية باملادة التعليمية، وتشارك بحامس وصرب؛ إال أهنا : متطرفني

ضعيفة األداء فيها من خالل ي التي هباملقابل حتاول جتنب املطالب يف املجاالت 
أو حتاول التحمل ولكن مع التعبري االنفعايل ) "أنا تعبانة، بطني يؤملني"(التجسيد 

ويف أواسط الصف الثالث كان . الشديد عن نفورها من التعلم بشكل استعرايض
ومن . ًأداؤها يف القراءة والكتابة احلساب مطابقا للمستوى املتوقع لوسط الصف الثاين

وتريد املعلمة تقديم طلب إلحلاقها يف مدرسة . توقع أال حتقق األهداف الصفيةامل
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فالقيام بالواجبات املنزلية يكون : وبدت أم عبري منهكة]. احتياجات خاصة[خاصة 
وبيأس ورسعة انزالقها بالبكاء عزت األم اضطراب التعلم من خالل : "مأساة"بمثابة 

 . واالستسالمزخات متبادلة من الشتائم والتحفيز 
ضعف واضح يف القراءة : اضطرابات التعلم لدى عبري حمددة بوضوح: تعليق

وهذه . والكتابة واحلساب ويف هذا السياق نمط من التفاعل األرسي املشحون بالتوتر
تشعل حلقة مفرغة بني نفسية واجتامعية وتربوية إىل درجة أصبح فيها التنبؤ املدريس 

 . بلة للتحفيز غري مالئمهلذه الفتاة الذكية والقا

 
 

كان حتى الصف السادس يف مدرسة للعلوم .  سنة15يبلغ مازن من العمر اآلن 
]Realschule :وبسبب أداؤه غري الكايف انتقل للمدرسة ]نوع من املدارس يف أملانيا ،

 غري انه يف. وكان متوسط درجاته يف الصف السابع أفضل بشكل واضح. العادية
الصف الثامن تراجعت درجاته ثانية إىل درجة أنه أصبح إهنائه للمرحلة الدراسية 

 هذا "واقع ضمن املتوسط اجليد عىل األقل"وكان تقدير معلمه له أنه . ًمعرضا للخطر
 .  حتى"ًذكيا بشكل فوق املتوسط"إذا مل يكن 
التعلم فهو خيفق يف سلوك : تتنوع ظروف اضطرابات التعلم عند مازن: تعليق

وما لفت النظر بشكل خاص هو نقص اسرتاتيجيات . والعمل عشوائي وغري متنظم
تنظيم الترصف وتوجيهه وضبطه والنقص الواضح يف الدافعية للتعلم واالستعداد 

وتتحكم يف جمرى اليوم واألسبوع ملازن ميول واهتاممات خارج . لبذل اجلهد اهلادف
 اللوح اخلشبي واستهالك العروض مدرسية تقترص عىل التعلق بالتزحلق عىل

كام عانى إيقاع النوم . وقد قوى حميطه االجتامعي هذا املوقف. اإلليكرتونية املسلية
 . واليقظة لديه من هذا الوضع
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يلفت فراس البالغ من العمر اآلن عرش سنوات النظر من خالل سلوكه املدريس 
ًهو يبدو من ناحية صبيا خوافاف. واالجتامعي الغني بالتناقضات  الدرس، فهو سلبي يف: ً

، ويبدو قبل الدرس )شارد: املعلمة(ًوغري مهتم، وغري مركز وأحيانا كأنه غري موجود 
ًويف أثناءه متوترا، يظن أنه سيفشل، يتقدم ببطء شديد، وال يتحدث إال قليال   وإذا -ً

، متتابعة وراء بعضها برتابة ، بسيطةمجله مقتضبةًحتدث فيكون صوته خافتا عندئذ، 
وغري كاملة عىل األغلب، وال يثابر عىل العمل وقليل الدافعية وغري دقيق وخطه يسء 

ًويبدو شاحبا وغالبا ما يشكوا من الصداع ً . 
 ومعارف أوسع من مدى املواد، "ذكية"إجابات بومن ناحية أخرى يفاجئ 

اجبات من دون أخطاء، والصدى ومهاراته وقدراته اللفظية واحلركية، وإمتامه الو
االجتامعي اإلجيايب يف العمل ضمن املجموعة الصفية ومتعة احلركة يف الرياضة وموهبة 

 . فيهاالتعلم 
ترتبط ينقص يف  واضطرابات التعلم لدى فراس هي اضطرابات انفعالية: تعليق

 الصدارة وحتتل مركز. اسرتاتيجيات املعرفة ويف االسرتاتيجيات االستعرافية العليا
واقف التي لديه خماوف كابحة للتعلم عىل شكل تعابري لفظية سلبية وتوقعات يف امل

وتلعب عالقة التلميذ املعلم . يفرسها عىل أهنا ذات أمهية بالنسبة للتقييم بشكل خاص
ًالسيئة من منظور خربة الطفل دورا كبريا ً . 

-4 
االضطرابات التي يتم التعرف إليها عن طريق كز التدخالت العالجية عىل تر

نقص العمليات االستعرافية العليا، نقص مهارات التنفيذ، القصور املعريف، (التشخيص 
وحيتل القصور يف ]). ًاملختلة وظيفيا[ الدافعية، الظروف املحيطية املعطوبة املشكالت

 أي أهنا متثل -ًبعة هرميا مهارات التنفيذ ويف املعارف األولوية يف التدخالت، ألهنا تا
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-إذا ترجع املراحل االسرتاتيجية. ًأساس االضطرابات املوجودة يف األعىل هرميا
هلذا البد . االستعرافية العليا والدافعية عىل سبيل املثال إىل مهارات التنفيذ املطابقة
د التي تستن"بداية من أخذ القصور الوظيفي بعني االعتبار، كي ال تكون التدخالت 

 .  "رضبة يف الفراغ"عىل مرحلة أعىل جمرد 
ويف التدخل يغلب أن يتم استخدام األساليب العالجية السلوكية التالية بشكل 

 ): Lauth et al., 2004قارن (أسايس 
التغذية الراجعة، التعزيز االجتامعي، (التعزيز اإلجرائي لتحفيز النشاطات املالئمة  .1

 ،)يتنظام النقاط، بناء التعزيز الذا
من بينها احلوار (تقنيات التعلم وفق النموذج لتوصيل نشاطات التعلم املالئمة  .2

،  Cognitive Modelation، النمذجة االستعرافية heuristic Dialogالتوجيهي 
 ) التدريب عىل التعليامت الذاتية

التعبري املوجه عن الذات من أجل التمهيد لعمليات التعلم االستعرافية العليا  .3
 سلوك لتحليل) كدفرت يوميات االستعرافات العليا عىل سبيل املثال (سرتاتيجيةواإل

 . التعلم اخلاص بالطفل

 . االستعدادات للتعلم مع الزمالء لتحليل تغريات سلوك التعلم .4

من بينها إعطاء (التصميامت النفسية التفاعلية للتمهيد للنشاطات املحفزة للتعلم  .5
 ، ) اسرتاتيجيات تعلم بناء، حتليل األخطاء، العملأسلوباملعارف، مناقشة 

للتدريب عىل عمليات املعرفة أو التعلم sequence training بناء سالسل التمرن  .6
 Transfer أمثلة من املواد تعليمية، انتقاء الواجبات، التخطيط للنقل: منها(وتعميقها 

planning .( 
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  فرط النشاط لدى اضطرابات االنتباه و  35-
  )1(األطفال والراشدين  
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 للكلية الطبية جلامعة توبنغن ومؤسسة كريستوف دورنري لعلم النفس AKFمدعوم من خالل برنامج   )1(

 للدعم الكبري يف إنجاز Sonia Kallerونشكر سونيا كالر .  Christof Dornier Stiftungاإلكلينيكي 
 .املخطوط
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7.1  cave false positive diagnosis 
7.2   

-8    
8.1  

ADHD 
8.2   

 

-1 
 من احلكايات التي )1(" يف اهلواءينظرهانس  وفليب املتململ" كل من حكايةتعد 

كام يمكن اعتبار حكاية . النتباه وفرط النشاطمتثل الصورة املرضية الضطراب نقص ا
 التي تم استبعادها من غرف األطفال يف الربع األخري من القرن "بيرت األشعث"

العرشين العتبارها ممثلة للرتبية السوداء، عىل أهنا كتاب حالة، تم نرشها قبل قرون 
 يمثل "لفيليب املتملم"ففي حني أن . عديدة من طبيب العصبية هاينرش هوفامن

. أعراض عدم االنتباهيمثل  " يف اهلواء ينظرهانس"السلوك مفرط النشاط، فإن 
ًوصفا تفصيليا لصورة االضطراب) 3(وستعرض الفقرة  ً . 

وهناك عدد كبري من النامذج النشوئية التي حتدد األسباب املمكنة الضطرابات 
ن من املمكن تفسريه عىل وجزء ال يستهان به من التباي). ADHD(االنتباه وفرط النشاط 

                                                   
)1(   :The Story of the Fidgety Philip الشخصية الرئيسية يف حكاية فيليب املتململ من كتاب األطفال 

 األرض  عىل العشاء ويريمي الطعام عىلًهادئا وهي حكاية ولد ال جيلس .1845ملؤلفه هاينرش هوفامن يف عام 
-The Story of Johnny Head) أو هانس(و حكاية جوين . وغري ذلك مما يؤدي إىل االستياء الكبري لوالديه

in-Air وهي حكاية ولد يسري وهو  رافع رأسه لألعىل ناظرا للسامء، ويف أحد األيام ذهب للنهر حيمل كتابه ً
حكاية بيرت األشعث حكاية . مل ينقذه رجالن شاهداهبيده واستمر يف السري دون أن ينتبه لألسفل، وكاد يغرق لو 

 ولد مل يقص أظافره وشعره طوال سنة كامنة
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فدراسات التوائم واألرس تشري إىل أن اضطرابات االنتباه . أساس االستعداد الوراثي
 ,Biederman, et al., 1992; Gilger(وراثي يف جزء كبري منه ) ADHD(وفرط النشاط 

Pennington & Defries,1992 .( وحسب باركيل(Barkley,1998a) فإن وراثية اضطرابات 
 من املهم أن نأخذ هناو. عىل األقل 0.80تقع عند قيمة ) ADHD(باه وفرط النشاط االنت

بعني االعتبار أن االضطراب ال يورث وإنام ما يورث هو االستعداد الوراثي لتشكل 
االضطراب وأن الظهور يرتبط بعوامل أخرى وبشكل خاص استجابات املحيط ومتثله 

 & Lauth(سلوكي لالوث وشلوتكه ويصف النموذج البيولوجي ال. لدى الطفل

Schlottke,2002( بالتفصيل كيف تتكامل املخاطر العصبية البيولوجية والظروف 
 . اخلارجية غري املالئمة يف ظهور واستمرارية االضطراب

 ويف الوقت الراهن يرتكز اهتامم البحث النشوئي عىل البحث عن املعلامت البيولوجية
ائج غري املوحدة للدراسات التصويرية فإن املؤكد هو وعىل الرغم من النت. العصبية

منظومات ] االختالل الوظيفي[تأذي دوائر التوصيل القرشية وما دون القرشية وأعطاب 
 Newcorn, Himelstein, Schultz (النقل املولدة للدوبامني والنورادرينالني واألدرينالني

& Halperin, 2000( .ية البيولوجية هي املسؤولة ويفرتض أن هذه الشذوذات العصب
وضبط ) Executive Functionsاإلجرائية [عن القصور يف جمال الوظائف التنفيذية 

التعلم، التي تقود يف النهاية إىل األعراض املميزة الضطرابات االنتباه وفرط  والذات
 ). ADHD(النشاط واالندفاعية 

-2 
وال يرجع هذا إىل العينات املختلفة %. 18و% 5ترتاوح البيانات حول االنتشار بني 

والتنوع يف املناطق اجلغرافية والبلدان فحسب وإنام إىل االختالف يف اإلجراءات 
الضطراب مازالت لإىل أن الفرضيات النظرية والدالئل اإلمبرييقية  والتشخيصية

  .(Faraone, Biedermanm, Feighner & Monuteaux, 2000)نفسها خاضعة للنقاش 
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وعىل الرغم من أنه قد تم نرش أوىل الدراسات يف سبعينيات القرن العرشين، 
يف سن الرشد ) ADHD(والتي تشري إىل استمرار اضطرابات االنتباه وفرط النشاط 

)Borland & Heckman,1976; Feldman, Denhoff & Denhoff, 1979; Menkes, Rowe & 

Menkes, 1967( تسعينيات القرن العرشين أن االضطراب ، فإنه قد افرتض حتى هناية
وبعد سنوات قليلة فقط اقتبس شيفر .  حتى هناية املراهقة عىل أقىص تقدير"يرتاجع"

(Schaffer,1994) زميال له، عد اضطرابات االنتباه وفرط النشاط ً)ADHD ( من أكثر
ات هناك ندرة يف الدراس) زالت(وما . االضطرابات التي يشخصها بنفسه يف عيادته

% 8ً مرورا بـ (Kessler et al., 2006)% 4.4املتعلقة باالنتشار؛ فالبيانات متتد بني 
(Schaffer,1994) عىل األقل % 50ً وصوال إىل(Murhpy & Gordon,1988) 66 أو حتى %

(Wender, Wolf & Wasserstein,2001)  . 
يف ) ADHD(وقد قاد التزايد الشديد لتشخيص اضطرابات االنتباه وفرط النشاط 

 صحيفة ، لوصف املنشطاتexponential الدالالسنوات األخرية واملرتافق مع التزايد 
 Newsletter of American Academy of Pediatricsاألكاديمية األمريكية لطب األطفال 

 إىل السؤال اجلديل فيام إذا كان األمر يتعلق بجائحة أم حقيقة أم خيال 2003يف خريف 
fictionوبغض النظر -ويستنتج مثريو هذا النقاش اخلاليف أنه البد . ء ما بني هذه أم يش 

 يف أي طرح -ًعن احلاجة للتوضيح املؤسس إمبرييقيا لصدق االضطراب نفسه
للتشخيص أن يتم األخذ بعني االعتبار نقاط القوة والضعف ومدى األدوات 

لمشكالت املرتبطة هلذا سيكون هدف هذا الفصل شحذ حساسية القارئ ل. املستخدمة
 ). ADHD(بتشخيص اضطراب االنتباه وفرط النشاط 

-3 

3.1DSM-IV-TR 

يف ) ADHD(تم حتديد حمكات تشخيص اضطرابات االنتباه وفرط النشاط 
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اضطراب فرط احلركة  (ICD-10 العارش .دي.يس.يواآل DSM-IV-TR .أم.أس.ديال
Hyperkinetic Disorder  (أم.أس.ديويف حني حدد ال. عىل حد سواء. DSM-IV-TR 
 : األشكال الفرعية التالية

 ، )نمط خليط (فرط النشاط /-اضطراب قصور االنتباه •
 فرط النشاط مع سيطرة عدم االنتباه /-اضطراب قصور االنتباه •
 االندفاعية -فرط النشاط مع سيطرة فرط النشاط/-اضطراب قصور االنتباه •

-ICD العارش .دي.يس.ي حسب اآل"اضطراب فرط النشاط"شخيص يتطلب ت

وتستند .  يف كل حالة أعراض عدم االنتباه وفرط النشاط واالندفاعية عىل حد سواء10
  Hyperkinetic Disorderاألشكال الفرعية هنا إىل تشخيص اضطراب فرط احلركة 

  أو (F90.0)اضطراب حركة وانتباه بسيط : من دون اضطراب السلوك االجتامعي •
 (F90.1)اضطراب حركة للسلوك االجتامعية : مع اضطراب يف السلوك االجتامعي •

 "اضطراب غري حمدد بدقة" حتدد كلتا املنظومتني فئة إضافية ذلكباإلضافة إىل 
(F90.9) يف حال كانت األعراض ملحوظة ولكنها ال حتقق العدد املحدد من املحكات 

)DSM-IV-TR (ر فيام إذا كان اضطراب فرط احلركة للسلوك أو ال يمكن التقري
ويأخذ . ICD-10)(االجتامعي موجود باإلضافة إىل اضطراب احلركة واالنتباه البسيط 

فرط النشاط -/اضطراب االنتباه " من خالل تشخيص DSM-IV-TR .أم.أس.ديال
ض بعني االعتبار إمكانية أن يظهر الشبان والراشدون بع"]اللني[اخلفيف إىل حد ما 

 . األعراض إال أهنم مل يعودوا حيققوا بقية املحكات
 ذلك أن املحكات DSM-IV-TR .أم.أس.ديوفيام ييل سنعتمد أكثر عىل ال

متساوية إىل مدى بعيد وال ختتلف كذلك املشكالت األساسية والنوعية للوصول 
ففي حني . ويكمن فرق مهم يف عدد املحكات الالزمة لطرح التشخيص. للتشخيص

 حيدد ستة حمكات من أصل تسعة للنمط اخلليط فإن DSM-IV-TR .أم.أس.ديلأن ا
 يطلب لتشخيص اضطراب احلركة وعدم االنتباه ثالثة ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل
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. من أصل مخسة حمكات لفرط النشاط وحمك واحد من أصل أربعة لالندفاعية
راض املطابقة  واألعDSM-IV-TR .أم.أس.دياألعراض وفق ال) 1(ويعرض جدول 

وللمقارنة التفصيلية لكلتا املنظومتني نحيل . ICD-10 العارش .دي.يس.يوفق اآل
 ). 1996( إىل شلوتكه والوث ئالقار

(1)DSM-IV-TR
ICD-10 

 ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل DSM-IV-TR .أم.أس.ديال األعراض

 النتباه عدم ا
 .أم.أس.ديال

DSM-IV-

TR : عىل
األقل ستة 

 أعراض 
 
 .دي.يس.ياآل

-ICD :العارش 

 عىل األقل 10
 ثالثة أعراض

ال ينتبه يف الغالـب للتفاصـيل أو  •
يرتكـــب أخطـــاء ســـطحية يف 
الواجبات املدرسية أو العمـل أو 

 . النشاطات
ًغالبــا مــا لديــه صــعوبات يف  •

االحتفاظ بانتباهه لفـرتة طويلـة 
 . لواجبات أو اللعبيف ا

يبدو أنه ال يصغي يف الغالب وال  •
يتبع تعلـيامت اآلخـرين بـشكل 
كامل يف الغالب وال يـستطيع أن 
ـــية أو  ـــه املدرس ـــي واجبات ينه
األعـامل أو الواجبـات األخــرى 

ــة  ــى النهاي ــيس (يف العمــل حت ل
بسبب سلوك معارضة أو بسبب 

 ). صعوبات يف الفهم
ًغالبا ما يعاين مـن صـعوبات يف  •

 . تنظيم الواجبات والنشاطات

ًإهنــم غالبــا غــري مركــزين عــىل  •
ــون أخطــاء  التفاصــيل أو يرتكب
سـطحية يف الواجبـات املدرسـية 

 . واألعامل والنشاطات األخرى
ًغالبا ما ال يكونـوا قـادرين عـىل  •

بـات االستمرار باالنتباه يف الواج
 .واللعب

ًغالبا ما يبدو أهنم ال يـصغون إىل  •
 . ما يقال هلم

ــاع  • ــستطيعون اتب ــا الي ــا م ًغالب
التعليامت أو ال يستطيعون إهنـاء 
ــامهم  ــية ومه ــاهتم املدرس واجب

لـــيس (وواجبـــاهتم يف العمـــل 
بسبب سلوك معارض أو أهنم ال 

 ) يستطيعوا فهم التعليامت
ــوا متــرضرين يف  • ًغالبــا مــا يكون

 . باهتم ونشاطاهتمتنظيم واج
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 ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل DSM-IV-TR .أم.أس.ديال األعراض

ًغالبا ما يتجنب، لديه نفـور مـن  •
َأو ال ينشغل غالبا إال رغـام ً عنـه  ً
ــة  ــود ذهني ــب جه ــام تتطل بمه

كالتعاون يف (تستمر لفرتة طويلة 
 ). الدرس أو يف الواجبات

ًغالبــا مــا يــضيع أشــياء، الزمــة  •
كألعابــه، (لواجباتـه أو نــشاطاته 

 )تهودفاتره، أقالمه، كتبه أو أدوا
يسهل رصف انتباهه بسهولة من  •

 . خالل منبهات خارجية
ــشاطات  • ــسى يف الن ــا ين ــا م ًغالب

 . اليومية

يتجنبون األعامل غـري املرغوبـة،  •
كالواجبات املنزلية التي تتطلـب 

 . القدرة الذهنية عىل التحمل
ًغالبا ما يفقـدون أشـياء، الزمـة  •

ـــــشاطاهتم ،  لواجبـــــاهتم أو ن
ــالم،  ــأدوات الدراســة، واألق ك

 . واأللعاب واألدوات
ًغالبا ما يتم رصف انتباههم مـن  •

 . املثريات اخلارجية
 . ًغالبا ما ينسون األمور اليومية •

 فرط النشاط 
يف (
 .دي.يس.ياآل

-ICDالعارش 

نشاط : 10
 ) زائد
 .أم.أس.ديال

DSM-IV-

TR : عىل
األقل ستة 

أعراض من 
فرط النشاط 
 واالندفاعية 

 يدهيمبأ] حيركون[ًغالبا يتململون  •
 وأقدامهم أو ينزلقون من املقعد

يقفون يف الـصف أو يف املواقـف  •
األخرى، التـي يتوقـع مـنهم أن 

 . يظلوا جالسني بشكل متكرر
ــب  • ــيم يف الغال ــا [هي ــرك هن يتح

ـــاك أو يتـــسلق بـــشكل ] وهن
متطرف يف املواقف غري املالئمـة 

ــافعني (هلــذا  ــشبان والي ــدى ال ل
يمكـــن هلـــذا أن يقتـــرص عـــىل 

 ) االستقرارالشعور بعدم 
ًغالبا ما لديه صعوبات يف اللعب  •

هبدوء أو االنشغال يف نـشاطات 

ًغالبــــــا مــــــا يتململــــــون  •
بأيـدهيم وأقـدامهم أو ]حيركون[

 يتململون يف املقعد 
كـــون مقعـــدهم يف الفـــصل يرت •

أو يف مواقــف أخــرى ] الــصف[
التــي يتوقــع مــنهم أن يظلــوا 

 . جالسني
ــب  • يتحركــون [هييمــون يف الغال

أو يتـسلقون بـشكل ] هنا وهناك
متطرف يف املواقف غري املالئمـة 

مـن املمكـن أن يـشبه هـذا (هلذا 
لدى الشبان واليـافعني الـشعور 

 )بعدم االستقرار
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 ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل DSM-IV-TR .أم.أس.ديال األعراض

 .دي.يس.ياآل
-ICDالعارش 

عىل األقل : 10
ثالثة من 

األعراض من 
 زيادة النشاط

 . وقت الفراغ هبدوء
ــون  • ــا يك ــا م ــغاال"ًغالب  أو ً"ش

ــه  ــرصف مــرارا وكأن ) كأهنــا(ًيت
 ). مدفوعة(مدفوع "

 . ًيتكلم كثريا بشكل مفرط •

ة لعبهم صاخب مـن دون رضور •
أو لـدهيم صــعوبات يف االهــتامم 

 . بنشاطات وقت الفراغ هبدوء
ــستمرا مــن  • ــرون نمطــا م ًيظه ً

النشاطات احلركيـة املتطرفـة، ال 
يمكن التأثري بشكل ضابط عليها 
من خالل املحيط االجتامعـي أو 

 . التعليامت
 االندفاعية 

 
 .دي.يس.ياآل

-ICDالعارش 

أحد : 10
األعراض عىل 

 األقل

 قبل أن يتم طرح ينطق اإلجابات •
 . السؤال للنهاية

ال يستطيع االنتظار إال بـصعوبة  •
 . إىل أن يأيت دوره

ـــرين  • ـــزعج اآلخ ـــاطع أو ي يق
ًيدخل مقتحام يف حوار أو لعب (

 ) اآلخرين عىل سبيل املثال

ينطقون اإلجابـات قبـل أن يـتم  •
 . طرح السؤال للنهاية

يـستطيعون االنتظـار  ًغالبا مـا ال •
أو ال ينتظرون إىل أن يأيت دورهم 

إىل أن يأيت دورهـم يف اللعـب أو 
 . يف املواقف اجلامعية

يقاطعون أو يزعجـون اآلخـرين  •
يدخلون مقتحمني يف حـوار أو (

 )لعب اآلخرين عىل سبيل املثال
ـــشكل  • يتكلمـــون يف الغالـــب ب

متطــرف مــن دون االســتجابة 
بشكل مناسـب عـىل التقييـدات 

 . االجتامعية
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 ل من جمموعة من األعراض السلوكية، وتتألف املحكات بتفصي
 املستمرة منذ ستة أشهر    1-
 ال تتناسب مع مقدار املستوى النامئي للطفل،    2-
  ،(ICD-10) أو سن السادسة (DSM-IV-TR)ظهرت قبل سن السابعة     3-
 تقود إىل ترضر يف جمالني عىل األقل من جماالت احلياة،    4-
 .همتقود إىل ترضر إكلينيكي م    5-

-DSM-IV .أم.أس.ديويف حني أن ما يسمى بأعراض عدم االنتباه متطابقة يف ال

TRالعارش .دي.يس.ياآل و ICD-10يوجد اختالف فيام يتعلق بفرط النشاط ، 
 يذكر قائمة من مخسة أعراض لفرط ICD-10 العارش .دي.يس.يفاآل. االندفاعيةو

 "يتحدث بكثري من اإلفراط" فالعرض. النشاط وقائمة من أربعة أعراض لالندفاعية
االندفاعية، يف حني أنه / إىل أعراض فرط النشاطDSM-IV-TR .أم.أس.ديينتمي يف ال
     .  إىل االندفاعيةICD-10 العارش .دي.يس.يينتمي يف اآل

 تظهر أعراض يف كل ICD-10 العارش .دي.يس.يوبام أنه يف التشخيص وفق اآل
حيصل الطفل ذو الشذوذات األقل يف واحدة من واحدة من املجموعات الثالثة، فال 

املجاالت الثالثة حتى مع االستيفاء الكايف للمحكات يف املجاالت األخرى وفق 
إال أنه قد . "اضطراب فرط احلركة" عىل تشخيص ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل

اضطراب االنتباه وفرط النشاط " عىل تشخيص DSM-IV-TR .أم.أس.ديحيصل يف ال
)ADHD اضطراب قصور " أو تشخيص "االندفاعية/مع وجود غلبة لفرط النشاط

 ويف مقارنة لنشاط التخطيط "فرط النشاط مع وجود غلبة لعدم االنتباه/االنتباه
شبه اإلكلينيكية "الدماغي لألطفال بفرط احلركة مع جمموعة من األطفال بفرط احلركة 

 ستة أعراض عىل األقل من عدم ، الذين تم لدهيم حتديد وجود]مادون اإلكلينيكية[
ستطاع اعرضان يف األقىص من فرط النشاط وال يوجد لدهيم اندفاعية،  واالنتباه

 أن يربهن لدى املجموعة الثانية وجود أعطاب (Clarke et al. 2003)كالرك وجمموعته 



260 IV 
 

 

 .دي.يس.يومن هنا فهم يؤيدون يف اآل. مركزية عصبية نوعية] خلل وظيفي[وظيفية 
 . عمل تقسيم تفريقي الضطراب فرط احلركة ICD-10 العارش

3.2 

من الناحية التشخيصية التفريقية البد من توضيح فيام إذا كان باإلمكان تفسري 
األعراض بشكل أفضل من خالل اضطرابات نفسية أخرى أو إمكان اعتبارها استجابة 

 فإنه ينبغي (Sass, et al,. 1999)حسب زاس وآخرين و. للضغوطات النفسية االجتامعية
أن ينظر لألعراض عىل أهنا ترصفات متناسبة مع العمر عندما ال تكون هناك ترضرات 

إذ يمكن أن يعزى عدم االنتباه ملحيط فقري باملثريات أو يمكن أن يظهر . إكلينيكية دالة
. يف اضطراب وجداينكذلك يف سلوك املعارضة والعناد أو يف اضطراب القلق أو 

ويمكن للسلوك املضاد للمجتمع أن يتجىل يف االندفاعية، ويمكن لعدم االنتباه وفرط 
ًالنشاط معا أن يكونا نامجان عن تناول األدوية والعقاقري، أو عن اضطراب نامئي عميق 

ه ًويف الوقت نفسه البد من االنتباه إىل أن نصف األطفال تقريبا باضطراب االنتبا. األثر
لدهيم يف الوقت نفسه اضطراب سلوك عناد معارض أو ) ADHD(وفرط النشاط 

 .  (Sass et al., 2003)اضطراب يف السلوك االجتامعي 
3.3 

فهو يصف .  أساس العملية التشخيصيةDSM-IV-TR .أم.أس.دييطرح ال
] تصنيف فئوي[يف السلوك وحيدد بشكل فئوي ] لب القصور[القصور األسايس 

إال أن هذا التعريف يطرح جمموعة من . ود بني السلوك السوي واملريضاحلد
فهو ينطلق من التوزيع املنفصل لالضطراب وال يعمل أي حساب . الصعوبات

 .أم.أس.ديويف الوقت نفسه يطلب ال. الستمرارية السلوك من السوي إىل املريض
DSM-IV-TRُجراء تقسيم بعدي ً عند تقييم فيام إذا كان االضطراب موجودا أم ال إ
Dimensional أو أكثر ً"تكرارا" إذا كان ال بد من تقدير فيام إذا كان السلوك أكثر 
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أخذ بكام أن املحكات ال تسمح . )1( مما هو األمر يف عينة سوية غري حمددة بدقة"غلبة"
ًوكام سنظهر الحقا فإن املرء يفرتض يف الوقت . ديناميكية االضطراب يعني االعتبار

واستخدام املحكات .  (Barkely, 2003)هن أن األعراض تتغري يف جمرى النمو الرا
 قد يقود إىل التشخيص اإلجيايب youth Childs ]اليافعني [نفسها لدى األطفال الناشئني

ًوأخريا البد من . )3(ولدى اليافعني والراشدين إىل تشخيصات سلبية خطأ )2(اخلطأ
ها تأخذ بعني االعتبار الفروق يف سلوك اجلنسني السؤال فيام إذا كانت املحكات نفس

تتألف يف أغلبها من ] الصدق[فعينات التوثيق . مرىض الذكور واإلناثلبالنسبة ل
الصبيان بحيث أنه من الصعب احلكم عىل فيام إذا كان التمثيل املنخفض للبنات يرجع 

 .  (Barkley, 2003) أنه يعزى للمحكات التشخيصية مإىل انتشار االضطراب بالفعل أ
 فإن ICD-10 العارش .دي.يس.ياآل وDSM-IV-TR .أم.أس.ديوحسب ال

إال أن التصنيف لدى الراشدين يطرح . التصنيف نفسه ينطبق عىل الراشدين واألطفال
فمن جهة فإنه يتم احلصول . مشكالت أخرى أبعد من املشكالت املذكورة حتى اآلن

حية أخرى فإن التمييز لدى الراشدين بني عىل البيانات بصورة اسرتجاعية، ومن نا
املختلطة أو  ووبني االضطرابات االرتكاسية) ADHD(اضطراب االنتباه وفرط النشاط 

ًفقد يكون الراشد معرضا ألحداث . ًكلها معا أصعب مما هو األمر عند األطفال
أن وبام أنه من حيث املبدأ من املمكن . ضاغطة أكرب، قادت لديه ألعراض استجابية

 سن الرشد أمراض نفسية وجسدية أكثر فإن التشخيص التفريقي أكثر تكلفة يفتظهر 
 . ويف النهاية ليس من السهولة بمكان توفري مقيمني خارجيني حياديني

وقد قام باحثون خمتلفون بنقاش السؤال إىل أي مدى يفرتض أن تطبق حمكات 

                                                   
 غموض يف حتديد ما هي العينة السوية باألصل  )1(

 false positive diagnosisالشخص ليس لديه املرض إال أنه يظهر األعراض  )2(

 false negative Diagnosisاملريض لديه املرض إال أنه ال يمكن برهان األعراض   )3(
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وعليه يفرتض . دار نفسه عىل الراشدين واألطفال باملقDSM-IV-TR .أم.أس.ديال
 تنخفض Cut-Off-Pointبأن نقطة القطع  (Murphy & Barkley,1005) موريف وباركيل 
 سنة أربعة حمكات 40-30ففي حني أنه تكفي يف السن الواقعة بني . يف جمرى احلياة

لطرح تشخيص دقيق ) مقابل ستة لدى األطفال واليافعني(سلوكية لعدم االنتباه 
، نحتاج لدى األشخاص فوق سن %93 مقداره confidence levelبمستوى ثقة 

االندفاعية البد من /وبالنسبة لتشخيص فرط النشاط. اخلمسني إىل ثالثة حمكات فقط
وترتاجع أعراض فرط .  سنة29-17توفر مخسة حمكات بالنسبة للعمر الواقع بني 

 & Biederman, Mick ()1(النشاط، لتحتل أعراض عدم االنتباه مركز الصدارة

Faraone,2000; Murphy & Gordon, 1998(. ومن هنا فقد أمكن يف كثري من احلاالت 
 وحسب جونسون). 3قارن الفقرة  (ً"متحسنون جزئيا"تشخيص املرىض عىل أهنم 

 فإن املظاهر الكمية ليست هي وحدها التي تتغري (Johnson & Conners,2002)كونرز و
وقد قاد هذا إىل . لناحية النوعية بطريقة أخرىفحسب، وإنام تتجىل األعراض من ا

ومن ثم فال بد من أخذ األعراض . املطالبة بإعادة النظر باملحكات السلوكية للراشدين
يف منظومات التشخيص بشكل رصيح بعني االعتبار من نحو التأجيل أو سوء إدارة 

رفة ونقص املشكالت الزوجية املتط والوقت أو املشكالت الناجتة كفقدان العمل
أمثلة عن الصياغة ) 2(ويتضمن اجلدول . األمانة يف املسائل املادية وقطع الدراسة

وتنطبق االعرتاضات نفسها املوضحة يف نقد . املتالئمة مع سن الرشد لألعراض
باإلضافة إىل أنه من . ًهنا أيضا) 3.3قارن الفقرة  (DSM-IV-TR .أم.أس.ديحمكات ال

ًراشدين تتضمن هنا أسبابا إضافية للسلوك امللفت للنظر امللفت للنظر أن حمكات ال
 . واحلاالت االنفعالية املرافقة

                                                   
ًفهنا غالبا ما يستنتج وجود تراجع يف فرط النشاط . هذه النتائج ال تتطابق مع املالحظات اإلكلينيكية باملطلق  )1(

ًوغالبا ما يتجىل نقص التحكم بالدافع يف املشكالت الزوجية بشكل خاص، والتبديل . ولكن ليس يف االندفاعية
 .رات العفوية، مع العلم أنه ال يمكن توقع العواقب أو يمكن توقعها بشكل طفيفاملتكرر للتوجه املهني والقرا
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(2) 
Krause & Krause,2003) 

 .أم.أس.ديأعراض عدم االنتباه وفق ال
DSM-IV-TR أمثلة لألعراض يف سن الرشد 

تبه للتفاصيل أو يرتكب أخطـاء ًغالبا َ ما ال ين
سطحية يف الواجبات املدرسـية أو يف العمـل 

 . أو يف النشاطات األخرى

ــات  ــراءة للواجب ــد الق ــز عن نقــص يف الرتكي
غري قادر عىل اسـتيعاب . والتعليامت املكتوبة
يف الواجبـات ] الـسلوكية[التعليامت األدائية 

 . ًالتي يتم إعطائها له شفهيا

 من صـعوبات يف احلفـاظ عـىل ًغالبا ما يعاين
 . تركيز طويل يف الواجبات أو اللعب

قابليــة مرتفعــة لــرصف االنتبــاه يف األعــامل 
الروتينية، وتبـديل األنـشطة، األمـور املهمـة 

 . وغري املهمة عىل نفس الدرجة من األمهية

ًغالبا ما يبدو أنـه ال يـصغي عنـدما يتحـدث 
 . معها اآلخرون/معه

 ًوال بأفكـاره اخلاصـة، الًغالبا ما يكون مـشغ
 . ًيلقي باال للمحيط

ًغالبا مـا ال يتبـع تعلـيامت اآلخـرين بـشكل 
كامل وال يستطيع إهناء الواجبـات املدرسـية 
أو األعــامل والواجبــات األخــرى يف العمــل 

 . حتى النهاية

ال يقوم بأعامله كاملة، يشعر بأن العمل الذي 
يوجـد تنظـيم  عليه إنجـازه فـوق طاقتـه، ال

 . يل لنشاطات تبدو أكثر أمهيةيملعمل، ل

ًغالبا ما يعاين من صـعوبات يف تنظـيم املهـام 
 . واألنشطة

يف تنظــيم ] االستبــصار[نقــص يف اإلحاطــة 
األعـامل، ال يــتم أخــذ املهـم وغــري املهــم يف 

 . التخطيط بعني االعتبار

ــل ضــد، أو  ــه مي ــب أو لدي ــا يتجن ــا م ًغالب
ًلـب جهـدا الينشغل إال بعناد مـع مهـام تتط

ًعقليا يستمر طويال ً . 

يقود النقص يف القدرة عـىل ترتيـب جمريـات 
ــق  ــل، يعي ــبء الثقي ــشاعر الع ــل إىل م العم
ــستقر،  ــأرجح املتكــرر يف املــزاج األداء امل الت
ًوغالبا ما يقود هـذا إىل التقليـل امللحـوظ يف 

 . القيمة الذاتية
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 .أم.أس.ديأعراض عدم االنتباه وفق ال
DSM-IV-TR أمثلة لألعراض يف سن الرشد 

ــا  ــي حيتاجه ــياء الت ــضيع األش ــا ي ــا م ًغالب
 لنشاطات للواجبات أو ا

ــال  ــذكر األفع ــىل ت ــدرة ع ــدم الق ــن "(ع أي
وعنـد وجـود فـيض يف اإلثـارة ). "املفتاح؟

يوجـد  يفقد القدرة عىل العمـل املنهجـي، ال
 ]. للموقف املنطلق[تذكر لوضع االنطالق 

قابلية عالية لرصف االنتباه عند وجود فـيض  ًغالبا ما ترصف انتباهه املثريات اخلارجية 
ل الرتكيز واالنتبـاه اللـذان يف اإلثارة من خال

 .يصعب توجيههام عىل املوقف

ًغالبا ما يكون الشعور موجودا، باملعاناة مـن  . ًغالبا ما ينسى يف فعاليات احلياة اليومية ً
 ألنه يتم إدراك جمرى اليوم وكأنه "الزهايمر"

ــؤ وألن  ــة للتنب ــري قابل ــداث غ ــب ألح تعاق
 . لواقعالنسيان يطوي املقاصد املخطط هلا يف ا

أعـــراض فـــرط النـــشاط ز االندفاعيـــة يف 
 DSM-IV-TR .أم.أس.ديال

 أمثلة لألعراض يف سن الرشد 

ًغالبا ما يتململ بيديه ورجليه أو ينزلـق عـن 
 . الكريس

ــدوير  ــرجلني، ت ــاف ال ــدمني، ارجت ــز الق ه
ًباألصابع، أحيانا لف الرجلني أو لفهـام عـىل 
ــدوء  ــدم اهل ــتحكم بع ــريس، لل ــل الك أرج

 . ًبا قضم األظافرلغاوي، احلرك

ــف  ــصف أو يف املواق ــف يف ال ــا يق ــا م ًغالب
 . ًاألخرى التي يتوقع منه فيها البقاء جالسا

جتنب الطريان طويل املـدى ألنـه ال يـستطيع 
حتميــل اهلــدوء اجلــسدي اإلجبــاري؛ يقــود 
الذهاب للمطاعم أو املـسارح أو الـسينام إىل 

رص توتر داخيل، ألنه ال توجد الكثري مـن فـ
 . احلركة
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 .أم.أس.ديأعراض عدم االنتباه وفق ال
DSM-IV-TR أمثلة لألعراض يف سن الرشد 

أو يتـسلق ] يتحرك هنا وهنـاك[ًغالبا ما هييم 
بشكل متطرف يف املواقف غري املالئمة لذلك 

يمكــن أن يقتــرص ذلــك لــدى اليــافعني أو (
 ) الراشدين عىل مشاعر عدم اهلدوء الذايت

ًحيبون املهن التي تتيح هلم احلركـة، غالبـا مـا 
، ال يتنـازلون )1(يعملون يف أمـاكن خارجيـة

ولة عن هاتفهم النقال، حيتـاجون الكثـري بسه
 . من مصادر اإلثارة

ًغابا ما يعاين من صعوبات يف اللعـب هبـدوء 
أو االهتامم االنـشغال هبـدوء بأنـشطة وقـت 

 . الفراغ

حيبون ممارسة األنواع اخلطرية مـن الرياضـة؛ 
واقف اإلثارة املتطرفة إىل تركيز مكثـف، متقود 

 . ىل أنه مريحاألمر الذي يتم اإلحساس به ع

ً أو يترصف مرارا ً"شغاال"ًغالبا ما يكون 
 ."ًمدفوعا"وكأنه 

ــسعي[اجلــري  ــشعور ] ال املحمــوم يمــنح ال
ــف اإلرساع  ــة، خيف ــن ] اللهوجــة[باحليوي م

 . عمل آلخر من عدم اهلدوء الداخيل القوي

ًغالبا ما يتحدث كثريا يف الغالب طريقة كالم رسيعة وغري واضحة،  .ً
، فـرط )2( رشيك احلوار الكـالمقلام يستطيع

  Hyper focusing] تركيز[تبوئر 

ًغالبا ما ينفجر بإجابـات قبـل أن يـتم طـرح 
 . السؤال للنهاية

البد من صياغة األفكار املنبثقة برسعة قبل 
 . أن يتم نسياهنا

ال يستطيع االنتظـار إال بـصعوبة إىل أن يـأيت 
 . دوره

 يف عدم حتمل بطء اآلخـرين، يقـود الوقـوف
 . الدور أو يف زمحة الطريق لترصفات عدوانية

يقحم نفـسه (ًغالبا يقاطع أو يزعج اآلخرين 
يف أحاديث اآلخرين أو ألعـاهبم عـىل سـبيل 

 ). املثال

إذا مل : يتدخل يف احلوارات من دون طلب
يستطع الترصف بنفسه رسعان ما ينزلق 

 . بتوتر، يقوده إىل تويل العمل بنفسه

                                                   
 .ال تتطلب منهم اجللوس يف املكتب أو املؤسسة عىل سبيل املثال  )1(

 .يرتك اآلخر يتكلم أو ال يتيح له جمال للحديث ال  )2(
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قبل سن السابعة من (ناقشة السؤال فيام إذا كان حمك الظهور األول كام أنه تتم م
إذ قد متنع الظروف البيئية املالئمة يف . ًالبد من حيث املبدأ وأن يكون منطبقا هنا) العمر

البيت واملدرسة ظهور األعراض، بحيث أنه يفرتض أن يمتد مبدأ الظهور املتأخر 
 . راهقةبالنسبة للظهور األول ليصل إىل وقت امل

-4 
يسرتشد التشخيص القائم عىل التعديل باملجاالت النشوئية التي إما أن يظهر 

ًوطبقا لذلك فإن تشخيص . أثرها بشكل مستقل أو بالتفاعل مع االستعدادات الوراثية
أ الالزم التدخل املصمم بشكل هرمي يتطلب بداية اختاذ القرار بالنسبة ملفهوم املنش

االجتامعية النفسية بعني  وللتدخل يأخذ بعني االعتبار اآلليات البيولوجية السلوكية
 . االعتبار عىل حد سواء

شلوتكه  وومن أجل التوضيح اخرتنا من أجل ذلك النموذج التكاميل لالوث
(Lauth & Schlottke, 2002)  . وهو يراعي إىل جانب املخاطر البيوعصبية الظروف

وهي تتفاعل مع بعضها يف ظهور . ة غري املالئمة واالستجابات الثانوية للطفلاخلارجي
قارن حول هذا بشكل خاص الوث وشلوتكه، (اضطرابات االنتباه واستمرايتها 

 ).  وما بعد60، ص 2002
باملوقف  )1(ضح التشخيص القائم عىل التعديل كيف يتعلق القصور املموضعووي

. ثر هذه بدورها عىل كفاءات ضبط الذات عند الطفلواملطالب واملعززات، وكيف تؤ
ًوتظهر جتليات مثل هذه الترضرات يف جمال كفاءات التنظيم الذايت تشخيصيا عىل سبيل 
املثال عىل شكل نقص يف سلوك التخطيط واملرونة االستعرافية والتنظيم غري الكايف 

ًاط األساسية املشخصة طبقا ويمكن أن يتم ربط النق. للسلوك ويف تقييد االنتباه املستمر

                                                   
)1(  Objectivation Deficits موضوعيًأي املحدد إجرائيا، والقابل ألن يتحدد بشكل . 
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لذلك لدرجة االضطراب مع عنارص حمددة من التدريب بشكل مبارش، كام هي 
 ). 2002(موصوفة يف الدليل التدريبي للالوث وشلوتكه 

وهبذا فإن الشذوذات السلوكية واالندفاعية وفرط النشاط وعدم االنتباه وقلة 
 DSM-IV-TR .أم.أس.دي أو الICD-10 العارش .دي.يس.يالتحمل املوصوفة يف اآل

إذ البد من توضيحها هي نفسها . ليست هي العنارص األساسية املبارشة للتدخل
ًتشخيصيا أيضا استنادا إىل االضطراب األسايس املحدد قبال، وباالستناد إىل اآلليات  ً ً ً

-Diatheses-Stressالضغط -االجتامعية النفسية التي تسهل يف إطار نموذج االستهداف

Modelاستمرارية االضطراب  . 
إجراء توضيح تشخييص لسلوك األشخاص املرجعيني املهمني يف من وهنا البد 
 فإىل جانب الرفض والصد فإن العقوبات املوجهة لنقص االستعدادات. صعوبات الطفل

 أو غياب التعزيزات اإلجيابية للسلوك املرغوب "مقصودة"لبذل اجلهد التي خيمن أهنا 
وبالنتيجة فإن األطفال يعيشون جمريات التفاعالت غري املالئمة . جمديةهي أمور غري 

. ًهذه عىل أهنا إخفاقات متكررة ويصبحون باطراد أقل استعدادا للتكيف وبذل اجلهد
ويمكن هلذا أن يرتافق مع جتنب املطالب املشحونة بالفشل واستمرارية تناقص مشاعر 

والبد من أن يتم . وك اكتئايب وعدواينالقيمة الذاتية وشحذ املشكلة عىل شكل سل
يف  ًالتأكد بالشكل املناسب تشخيصيا من األمهية الوظيفية ملثل هذا النوع من التأثريات

وعليه فإن التشخيص القائم عىل التعديل املالئم هلذه . تطوير برنامج التدخل اهلادف
سواء عىل مستوى ] السياقات الوظيفية[الصورة املرضية أن يراعي العالقات الوظيفية 

ًاألرضار الكامنة خلفها أم أيضا فيام يتعلق باآلليات االجتامعية النفسية للحفاظ عىل 
مع (ويتيح مثل هذا التشخيص املعمق القائم عىل التدخل . استمرارية االضطراب
االنتقاء الدقيق ) عينة العمل النوعية عىل سبيل املثال وللخطة/حتليل تفصييل للمشكلة

ويقدم املبدأ املعمق للفرضيات لعينات العمل . العالج الفردي وإعدادهالربامج 
إىل جانب ) يف املجال االستعرايف والسياق االجتامعي عىل حد سواء(والسلوك 

حول تربير أسس التدخالت نقاط ارتكاز ألدوات ) التفريقية(اإلرشادات التشخيصية 
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ه البد من أخذ املجاالت احلياتية القياس املرافقة للتدخل والتقويمية، مع العلم أن
ووجهة نظر ) مواقف معيارية يف األرسة ويف الدرس؛ التعامل مع األتراب(املختلفة 
كام أن حتديد املوارد عىل جانب الطفل وأشخاصه املرجعيني والالزمة لبناء . الطفل

ًوترسيخ السلوك البديل املرغوب يعد مطلبا تشخيصيا مهام ً ومن أجل ذلك فإن . ً
 . ملعرفة باملعززات وبرامج التعزيز أساسيةا

ولعل من أهم اإلرشادات التفصيلية لتشخيص اضطرابات فرط احلركة وضبط 
يف املحيط الناطق ) ICD-10 العارش .دي.يس.يأي يف إطار تصنيف اآل(املجرى 

 & Doepfner, Froehlich (باألملانية تلك التي قدمها دوبفنر وفرولش وليمكول

Lehmkuehl, 2000( .وقد تم عرض مواد مساعدة لكل مقطع يف العملية العالجية-
ويف إطار . التشخيصية، إال أهنا مازالت تفتقد إىل بيانات حول موثوقية االختبارات
 ,Doepfner (منظومة تشخيص األطفال قام كل من دوبفنر وليمكول وشتاينهاوسن

Lehmkuehl, Steinhausen 2006(  فحص وتقييامت ذاتية سلسلة تتضمن قوائمبنرش 
وتقييامت لآلخر وأدوات للتشخيص املعمق القائم عىل التدخل الضطرابات االنتباه 

لمواقف املشكلة يف األرسة والصعوبات يف لويمكن ). ADHD(وفرط النشاط 
الواجبات املنزلية والسلوك يف الدرس وخمططات الربوفيالت اليومية للوالدين 

ويتضمن هذا . ت حول الصعوبات يف جمرى العالجواملعلمني أن تعطينا توضيحا
العرض بيانات لكل أداة حول الصدق والثبات وحول املعايري والقيم احلدودية، يف 

 . حال كانت هذه متوفرة
 ).3(وقد تم وصف العملية التشخيصية يف جدول 
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(3)
20021998 

 الراشدين األطفال واليافعني

هل توجد دالئل عـىل : التشخيص التوجيهي
اضطراب االنتباه وفرط النشاط وفق حمكات 

؟ هل يمكـن DSM-IV الرابع .أم.أس.ديال
تأكيد الوصوفات السلوكية يف جمالني حياتيني 
عىل األقل؟ ما مدى شدة الرضر؟ هل كانـت 

 اض قائمة قبل سن السابعة؟ بعض األعر

. األعراض يف املـايض: التشخيص التوجيهي
 عــىل أبعــد 13 أو 12الظهــور األول يف ســن 

حد؟ سلوك ثابت عرب املواقـف يف الـسنوات 
التالية؟ تؤذي األعراض األداءات؛ ال ترجـع 
األعراض خلربات صادمة أو أعطاب أرسيـة 

هـل كـان هنـاك . أو اضطراب انفعايل شديد
 مـن خـالل البيـت الوالـدي أو دعم خـاص

 املدريس كبح األعراض؟ 
ــدين،  ــن الوال ــات م ــىل املعلوم ــصول ع احل

 املعلمني، املربني
 تاريخ املرض؛ حتليل املشكلة •
 السلوك احلرج؛ املواقف احلرجة •
 استبيان لتشخيص السلوك •
ــضاغطة يف األرسة  • ــف ال اســتبيان للمواق

 .واملدرسة يف املدرسة واألرسة
 ب الرتبوي استبيان األسلو •
 العالمات •

ــريض،  ــن امل ــات م ــىل املعلوم ــصول ع احل
 الرشيك، الوالدين

 تاريخ املرض؛ حتليل املشكلة •
 السلوك احلرج؛ املواقف احلرجة •
 استبيان لتشخيص السلوك •
ــضاغطة يف األرسة  • ــف ال اســتبيان للمواق

 . والعمل والتأهيل
 العالمات •

هل يمكـن تأكيـد وصـوفات : فحص الطفل
ل يف جمـالني حيـاتيني عـىل السلوك عىل األقـ

 . األقل؟ ما مدى حجم الرضر
 اختبار ذكاء متعدد األبعاد •
 وجهة نظر الطفل يف املشكلة •

ترضر جـدي يف البيـت أو يف : فحص الراشد
 العمل؟ ما مدى حجم الرضر؟ 

 اداختبار ذكاء متعدد األبع •
 اختبار االنتباه والرتكيز •
 عينة العمل  •
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 الراشدين األطفال واليافعني

 اختبار االنتباه والرتكيز •
 عينة العمل  •
 . فحص القدرة عىل األداء املدريس •

 فحص القدرة عىل األداء يف العمل •

الراشـد وأشخاصـه املـرجعيني يف املواقـف /كيف يترصف الطفل: املالحظة يف احلياة اليومية
 احلرجة؟

 مواقف حرجة معيارية يف األرسة  •
 يف الدرس •
 يف أنشطة وقت الفراغ مع األتراب •

املعــالج مالحظــة للــذات حــسب تعلــيامت 
ــات، عينــات ( ــاتر يومي ــوالت، دف بروتوك

 ). عمل
 : التشخيص التفريقي واالختالطية

ال يمكن تفسري األعراض بشكل أفضل مـن 
ــاد  ــتعلم، ســلوك عن خــالل اضــطرابات ال
معارض، اضطرابات سـلوكية، اضـطرابات 
قلق، اكتئاب، مرض جسدي ومل تنشأ نتيجـة 

فرط مطالب مدرسية، (استجابة لضغوطات 
 ). ت أرسية عىل سبيل املثالمشكال

 فحص جسدي •
املقابلــة التشخيــصية (مقابلــة تشخيــصية  •

ــــطرابات النفــــسية لألطفــــال  لالض
 DIPD-Children and Youth-واليـافعني

 ). عىل سبيل املثال

 : التشخيص التفريقي واالختالطية
ال يمكن تفسري األعراض بشكل أفضل مـن 
خالل اضطرابات قلق، اكتئـاب، اضـطراب 

ي القطــب، اضــطراب قهــري، فــصام، ثنــائ
اضـطراب تعلــم، مـرض جــسدي وال متثــل 

 . استجابة لضغوطات
 فحص جسدي  •
املقابلـــة النفـــسية (مقابلـــة تشخيـــصية  •

ــــة  ــــسية أو املقابل لالضــــطرابات النف
 الرابـع .أم.أس.دياإلكلينيكية املبنيـة للـ

 ). عىل سبيل املثال
 األوجه للشخصية ةقائمةمينيسوتا املتعدد •

2 MinnesotaMultiphasic Personality 

Inventory (MMPI-2) 
 Symptom Check Listقائمة األعراض  •

 التشخيص القائم عىل التعديل
 الوظيفي؟-القصور االستعرايف •
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 الراشدين األطفال واليافعني

 قصور معريف وقصور يف املعارف •
 قصور يف الكفاءة االجتامعية؟  •
 . العوامل املحافظة عىل االستمرارية •

يص السابق، واختبارات إضافية يف مقتىض احلال، وعينات العودة إىل املعلومات من التشخ
 . عمل وحتليل السلوك

-5 

5.1 

5.1.1 

يف اخلطوة األوىل يتم يف العادة تطبيق استبيانات لتحديد توفر املحكات وفق 
ومن أجل حتديد مطلب وجود ترضر يف جمالني حياتيني . DSM-IV-TR .أم.أس.يدال

 . املعلمني كمصادر للمعلومات وعىل األقل البد من إرشاك الوالدين
دليل عمل " بوضع (Barkley & Morphy, 1998)وقد قام كل من باركيل وموريف 

Workbook"يخ املرض للمحيط األنجلو أمريكي، يتضمن نامذج كثرية لسرب تار 
وبالنسبة جلزء من القوائم تتوفر . املقابلة اإلكلينيكية واالستبيانات وقوائم األعراضو

 . معايري وبيانات حول الثبات
ًويف الدراسات اإلمبرييقية غالبا ما يتم استخدام ما يسمى بمقاييس التقدير 

 Conners Parentمقياس كونرز لتقدير الوالدين ومقياس كونرز لتقدير املعلم(لكونرز 

Rating Scale Revised,1998a; Conners Teacher Rating Scale Revised,1998b .( وكام
 يتناقض انتشار هذه األداة بوضوح مع (Huss et al., 2002)يستنتج هوس وآخرين 

ففي دراستهم قام الباحثون بمساعدة النسخة . املعرفة حول خصائصها السيكومرتية
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 (Conners, Sitarenios, Park & Epstein, 1998) بند 28تتألف من املخترصة للمعلم والتي 
وتوصلوا إىل نتيجة مفادها . بمقارنة عينة إكلينيكية مع عينة معيارية من التالميذ األملان

ً جدا ملقياس يد وج"االندفاعية/فرط النشاط"وجود اتفاق معتدل بالنسبة ملقياس 
ً ووجدوا تطابقا سيئا مع مقياس  مع املعيار األمريكي،"مشكالت االنتباه" مشكالت "ً

 من برهان وجود صدق تفريقي جيد (Kuhlmann,1998)وقد متكن كوملان . "الترصف
 . ملقياس كونرز املعدل للوالدين الذي أعده الوث وشلوتكه يف املحيط الناطق باألملانية

 دبفنر أو) 2002(كام توجد للمحيط الناطق باألملانية مواد لدى الوث وشولتكه 
 . ًتتطابق مفاهيميا يف أجزاء كبرية مع كتاب بريكيل وموريف) 2000(وفورلش وليمكول 

ويف بداية العملية التشخيصية حتتل االستبيانات التي تسرتشد بمحكات 
 مركز الصدارة، ومنها عىل سبيل املثال استبيان سامت DSM-IV-TR .أم.أس.ديال

 أو ADHD ((Lauth & Schlotke,2002)(السلوك الضطراب االنتباه وفرط النشاط 
القوائم التشخيصية الضطراب فرط النشاط من منظومة التشخيص لالضطرابات 

 .أم.أس.ديال وICD-10 العارش .دي.يس.يالنفسية يف سن الطفولة واليفوع وفق اآل
DSM-IV-TR (Doepfner & Lehmkuhl,2000) .  وقد تم فحص صالحية القوائم

فرط النشاط عىل عينة إكلينيكية للصياغة األولية لقوائم التشخيصية الضطراب 
 ICD-10 العارش .دي.يس.يالفحص التي اسرتشدت بالطبعات األوىل من اآل

كام تتوفر يف هذه األثناء نتائج بالنسبة للصيغة النهائية حول . DSM .أم.أس.ديالو
 . وال توجد حتى بيانات حول الصدق. التعيري واالنتشار والثبات

 وقائمة حول HSQدف استبيان الوالدين حول املواقف املشكلة يف األرسة وهي
إلعطاء ) 1989(آخرين  واملشكالت السلوكية الوالدان يف الواجبات املنزلية لدوبفنر

 . مؤرشات للسرب وللمساعدة يف فحص فعاليات العالج
  DIPDوهتدف املقابلة التشخيصية لالضطرابات النفسية يف سن الطفولة واليفوع 

(Unnewehr, Schneider & Margraf,1995)وتتوفر هلا .  لتوضيح االضطرابات املختلطة
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يف الفواصل الزمنية القريبة (والثبات .  الثالث.أم.أس.لديحمكات صالحية تسرتشد با
مرتفع بالنسبة لنسخة األطفال ونسخة الراشدين عىل حد ) ًجدا بني أوقات القياس

فإن الطبعتان تفصالن بشكل جيد بني األطفال باضطراب وفيام يتعلق بالصدق . سواء
واألطفال من دون اضطراب إال أن عدد احلاالت التي ) ADHD(االنتباه وفرط النشاط 

ًتم استخدامها كان قليال جدا   ). 15=ن(ً
وإىل جانب االستبيانات اخلاصة باالضطراب يتم كذلك استخدام ما يسمى 

ومن بينها يف . ًيرها لالضطرابات النفسية عموماباألدوات األساسية، التي تم تطو
اختصار (Child Behavior Checklist املقام األول قائمة األعراض السلوكية للطفل 

CBCL) ( ،؛ 1994الصيغة األملانية ملجموعة عمل تشخيص األرسة واألطفال واليافعني
 Strength and Difficultiesواستخبار القوة والصعوبات ) مع صيغة للوالدين واملعلمني

Questionnaire)  اختصارSDQ ((Goodman, 1997))  يمكن احلصول عىل الصيغة
وكلتا األداتان قادرتان عىل حتديد اضطرابات ) . www.sdq.info.comاألملانية عرب 

 الفرعية اإلكلينيكية ليسوبام أن التفريق بني العينات ). ADHD(االنتباه وفرط النشاط 
عىل درجة من اجلودة فإنه ينصح باستخدام هذه األدوات كأدوات فرز أو يف مسائل 

 American Academy of (االنتشار، ولكن ليس للتشخيص يف اإلطار اإلكلينيكي

Pediatrics [AAP],2000( . وقد اقرتح كالسن وآخرين(Klassen et al.,2000) استخدام 
SDQإكلينيكي إذا كان املرء يرغب بتقويم التدخل أو حتديد األولويات  ضمن مجهور 

ً سؤاال، 25 سوى SDQوال يتضمن استخبار القوة والصعوبات . يف انتقاء احلاالت
 وهو متفوق يف موثوقيته التفريقية عىل مقياس املشكلة CBCL مثل جيدةوقيم صالحيته 

ولقياس تكرار املشكلة .  (Klassen et al.,2000) "مشكالت االنتباه/فرط النشاط"
 Eyberg Child Behavior Inventoryوضغطها يوجد قائمة آيبريغ لسلوك الطفل 

 بند االستفسار عن تكرارا 26فعرب .  ECBI ((Eyberg & Pincus,1999)اختصار (
الظهور للمواقف اإلشكالية النموذجية وما يرتبط بذلك من ضغوطات بالنسبة 

http://www.sdq.info.com
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 Eyberg ()0.98=ر(وتربهن الدراسات وجود صدق داخيل جيد . للوالدين أو املعلمني

& Ross,1978( . 
فاألمر يتعلق ببيانات ذاتية ومع كل ما يرتبط . وملقاييس التقدير مشكالت خمتلفة

وكام أرشنا يف البداية بالنسبة لإلكلينيكيني، ال تتوفر بالنسبة للوالدين . بذلك من قيود
 "معتدل"، "ًغالبا"، ً"مرارا"عريه للبيانات من نحو واملعلمني حتديدات إجرائية م

والبد للمشخصني أن يأخذوا باحلسبان وجود أخطاء مالحظة من نحو . "مفرط"و
ًوطبقا لذلك فإن التطابق ضئيل . وأثر اهلالة وأثر التوقع تأثري التضاد، وأثر امليل للوسط

وتستنتج . (Gordon & Barkley,1998; Cerey,2002)بني أحكام املعلمني والوالدين 
 يف دراستها عند مقارنة جمموع القيم املقاييس املنفردة، أن (Kuhlmann,1998)كوملان 

 أما بالنسبة لالندفاعية. أحكام املعلمني والوالدين ال تتطابق إال يف فرط النشاط فقط
ية اخلربة وبنيو وفحجم الفصل. نقص االنتباه فقد أشار الوالدان إىل قيم أعىل بوضوحو

بأن هذه   (Carey,2002)ويؤكد كاري  . (Greeene,1996)الدراسة تؤثر عىل حكم املعلم 
االستبيانات ال تقيس أكثر من إدراكات الوالدين واملعلمني وشكوامها وال تكفي بأي 

 . حال من األحوال للتشخيص عىل اإلطالق
5.1.2 

وعليه . تقدير السلوك األعرايض لدهيمًاألطفال واليافعون غري مالئمني كثريا ل
ًفنحن ال نجد تطابقا كبريا بني حكم الوالدين وحكم األطفال ً) Barkley & Edwards, 

1998; Kuhlmann,1998( . ويمكن أن يرجع السبب يف ذلك إىل نقص االستبصار
ومع ذلك يمكن . باملرض لدى األطفال الصغار وسلوك معارضة لدى اليافعني الشبان

 . ُتبيان الذي جييب عنه الطفل أو اليافع أن يشكل مدخال للعمل العالجيلالس
5.2 

يمكن ملالحظة السلوك أن تسهم يف فحص البيانات يف االستبيانات من خالل 
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وقد أجرى باركيل وزمالءه مالحظة للسلوك قاسو فيها النشاط . مالحظ مستقل
ومن خالل هذه الطريقة أمكن .  دقيقة15همة مدهتا واالنتباه الطفليني يف أثناء أداء م

الفصل بشكل موثوق بني األطفال باضطراب فرط النشاط ونقص االنتباه وجمموعة 
ضابطة ولكن مل يتم التمكن من التفريق املوثوق عن العينات اإلكلينيكية الفرعية 

 . (Barkley et al.,1990)األخرى 
 (Roberts, Ray & Roberts,1984)برتس رو وويف طريقة للمالحظة لربورتس وري

انتباه أطفال يف مواقف اللعب ومواقف  و تم قياس نشاط(Vollmann,2003)مقتبس عن 
 قطاع 16وقد تم تقسيم غرفة الفحص إىل . مدرسية بستة مقاييس خمتلفة للسلوك

متساو، تم فيها وضع ألعاب يف حماكات اللعب، وأوراق واجبات يف حماكات 
قد متكن الباحثون من برهان أنه من خالل هذه الطريقة أمكن تصنيف و. الواجبات

وتم % 86األطفال باضطراب فرط النشاط واألطفال األصحاء بشكل صحيح بنسبة 
خمتلفة، كالتمييز بني األطفال  externalized التمييز بني األطفال باضطرابات ظاهرة 

مفرط النشاط عىل -عدواينبسلوك عدواين واألطفال بسلوك مفرط النشاط أو سلوك 
 . سبيل املثال

 أداة ذات قوة فصل جيدة (Haessler,2000)وتعد قائمة روستوك ملالحظة السلوك 
فبمساعدة أربعة فئات يمكن التمييز . "طبيعيي النشاط" وبني األطفال مفرطي النشاط

 بني كلتا املجموعتني يف مالحظة تبلغ مدهتا عرش دقائق يف رشوط اجللوس هبدوء
 . إعادة االختبار والوصف مع ثبات بني املشخصني/القراءةو

 Kuehle et (كام تم تقويم مالحظة للسلوك مدعومة بالفيديو وفق كوله وآخرين

al., 2001( من خالل عرشين طفل باضطراب االنتباه وفرط النشاط )ADHD(20 و 
لعب وموقف وقد أتاح حتليل مدته كل مرة دقيقتان يف موقف ال. طفل مصاب بالزكام

فاألطفال باضطراب فرط . مطالب مع أحد األقارب من إجراء ترتيب نوعي وحساس
النشاط ونقص االنتباه يتميزون بتعابري حركية متزايدة وبشكل خاص من خالل 
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ولعل جزء من البنود غري مصاغ بصورة متامسكة . االنقطاع املتكرر التصاالت العيون
discreteًولكن نظرا للقيم اجليدة للحساسية . ي للبنودال يوجد أي حتليل إحصائ و

فإنه يبدو أنه من املفيد إجراء دراسات أخرى حول الفحص %) 85(عية ووالن %)80(
 . الطرائقي والصدق التمييزي

فال طخالصة القول توجد أساليب مالحظة يمكنها أن متييز بشكل جيد بني األ
وقادرة كذلك عىل ) ADHD(اط األطفال باضطرابات االنتباه وفرط النش واألصحاء

باملقابل نجد ما يعاكس ذلك يف . التمييز بني العينات اإلكلينيكية الفرعية املختلفة
القائل أن استخدام أدوات املالحظة ) 1998(باركيل  والتقدير الذي طرحه جوردن

 . ًيف املامرسة اإلكلينيكية العملية أمر غري عميل ومكلف جدا formalizeالرسمية 
(4) 

 
ـــــدير  ـــــاس تق مقي
ـــدين لكـــونرز  الوال

 املعدل
 Conners Parents 

Ratings Scale 
Revised  

Conners et al 
(1998a)   أعراض)ADHD ( من وجهـة

 . نظر الوالدين

مقياس تقـدير املعلـم 
 لكونرز املعدل 

Conners Teacher 
Ratings Scale 
Revised 

Conners et al 
(1998b)   أعراض)ADHD ( من وجهـة

 . نظر املعلم

مقــاييس تقــدير 
واســــــتبيانات 
خاصــــة بـــــ 

)ADHD ( 

ل دمقياس كونرز املعـ
 للوالدين

Lauth & 
Schlotke 
(2002)  

من وجهـة ) ADHD(أعراض 
نظر الوالدين ملـدة ثالثـة أيـام 

 . متتالية
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ــصية  ــوائم التشخي الق
الضـــطرابات فـــرط 
احلركــة مــن منظومــة 

خيص تــــــــــــــش
االضطرابات النفسية 
ــــة  ــــن الطفول يف س

ـــ  ــوع ل  ICD-10واليف
 DSM-IV-TRو

Doepfner 
&Lehmkuhl, 
(2000)  

باالسرتشـاد ) ADHD(قيـاس 
 DSM-IV-TR وICD-10بـ 

مقيـــاس الوالـــدين 
حول املواقف املشكلة 

 يف األرسة 

Doepfner 
&Schuermann 
& Froehlich 
(1998) 

قيــــاس مواقــــف املــــشكلة 
 . وعيةاألرسية الن

قائمة الوالدين حـول 
املــشكالت الــسلوكية 

 يف الواجبات املنزلية 

Doepfner & 
Schuermann & 
Froehlich 
(1998) 

قيــاس املــشكالت النوعيــة يف 
 . مواقف الواجبات املنزلية

قائمـة ســلوك الطفــل 
CBCL 

Germany: 
Achenbach 
(1991)  

يــيم الـــشذوذات النفـــسية تق
املرضية من خالل سـتة قـوائم 

االنــــسحاب : للمــــشكالت
االجتامعي؛ الشكاوى اجلسدية؛ 

االكتئــاب، الــسلوك /اخلــوف
 . مشكالت السلوك والنوم. اهلدام

ـــــــتبيانات  اس
ومقاييس تقـدير 
ـــ  غــري خاصــة ب

)ADHD ( 

اســـــتخبار القـــــوة 
 والضعف

Goodman 
قيـاس املـشكالت االنفعاليــة،  (1997)

ـــران،  ـــع األق ـــشكالت م امل
مـــشكالت الـــسلوك، فـــرط 

ـــش ـــارز الن ـــسلوك الب اط وال
  Prosocial Behaviorًاجتامعيا 
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مقياس آيربغ لـسلوك 
 الطفل 

Eyberg & 
Pincus (1999)  تقدير تكـرار ظهـور املواقـف

املشكلة وما يرتبط بـذلك مـن 
ــدين  ــسنبة للوال ــات بال إرهاق

 . واملعلم
 املقابالت 

 
ــصية  ــة التشخي املقابل
لالضطرابات النفسية 
 ع يف سن الطفولة واليفو

Unnewehr, 
Schneider & 
Maragraf 
(1995)  

 .أم.أس.ديفحص حمكات الـ
DSM-III الضـــطراب فـــرط 

 النشاط وتوضيح االختالطية 

 ,Barkley طريقة باركيل
DuPaul & 
McMurray 
(1990)  

قياس النشاط الطفيل واالنتبـاه 
ــف أداء واجــب  ــاء موق يف أثن

 .  دقيقة15مدته 
ـــــز  طريقـــــة روبرت

 وآخرين 

Roberts et al., 
قياس النشاط الطفيل واالنتبـاه  (1984)

يف مواقــف اللعــب واملواقــف 
 . الشبيهة باملدرسة

ـــــــــة  مالحظ
 السلوك

ــــتوك  ــــة روس قائم
 ملالحظة السلوك 

Haessler 
قياس السلوك مفـرط النـشاط   (2000)

 يف موقف مالحظة لعرش دقائق 
مقيــاس احلركــة 

actometer 
 Gaehwiller 

Electronic 
(1992)  

القيـــاس املـــستمر حلركـــات 
 األعضاء واجلذع

ـــــرأس  ـــــط ال خمط
 الكهربائية 

Kenner et al., 
قيــاس الكمونــات املرتبطــة   (1998)

 بأحداث حمددة
أدوات 

ــــــــة  بيولوجي
 Monastra et خمطط الرأس الكمية  عصبية 

al., (1999)  القياس الكمي ملوجات قرشية
 حمددة

 ء املستمر اختبار األدا
continuous 
Performance Test 
(CPT) 

 Conners: مثال

(1995)  
اختبارات نفسية 

 عصبية 

 ختبار متغريات االنتباها
 Test of Variables 

of Attention  

Greeberg & 
Waldmann 
(1993)  

اختبار املظـاهر املختلفـة ألداء 
ــا اليقظــة،  ــن بينه ــاه م االنتب
االنتبــاه املــوزع، القــدرة عــىل 

 تغيري بؤرة االنتباه
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 مهمة اإللغاء 
Cancellation Task 

Mrgolis 
(1972)  

اختبـــــار القيـــــام 
 باملحاولة

 Trial Making Test 

Reitan (1958)  

اختبــــار األشــــكال 
 األرسية املحاكاة 

Matching Familiar 
Figures Test 

Kagan (1966) 

 اختبار سرتوب 
Stroop-Test 

Busch et al. 
(1999) 

بورغ اختبــــار هــــام
 ويكسلر لذكاء 

 HAWIK IVاألطفال 

Petermann & 
Petermann 
(2007)  

اختبــــار دورمتونــــد 
 لالنتباه 

Lauth (1996)  

 Zimmermann بطارية اختبار االنتباه 
& Fimm 
(2002)  

 
ــدر  مقيــاس تقــدير ون

 أوتاه
 Wender Utah 

Rating Scale  

Ward, Wender 
& Remherr 
(1993) 

قياس اسرتجاعي ألعـراض 
ADHD 

ـــــــتبيان   ADHDاس
 للراشدين

Adam, Doepfner 
& Lehmkuhl 
(2002)  

 

مقــاييس تقــدير 
ـــــتبيانات  واس
ـــــ  ــــة ب خاص

)ADHD( 

ـــــراون  ـــــاس ب مقي
الضــــطراب فــــرط 

 احلركة واالنتباه 

Brown (1996)   ــاس أعــراض اضــطراب قي
 فرط احلركة ونقص االنتباه 
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مقيـاس كـونر لتقــدير 
ADHDللكبار  

Conners, 
Erhardt & 
Sparrow (1999)  

مقياس قصور االنتبـاه 
 للكبار 

Triolo & 
Murphy (1996)  

ـــــــتبيان   ADHDاس
 للراشدين 

Doepfner, & 
Steinhausen 
Lehmkuhl 
(2006) 

مقياس تقـدير الـذات 
ADHD-SB 

Roesler et al. 
(2004) 

ــــشخيص  ــــة ت قائم
ADHD-DC 

Roesler et al. 
(2004)  

املقابلـــة اإلكلينيكيـــة  ملقابالتا
 املبنية 

Wittchen et al. 
توضــــيح االضــــطرابات   (1997)

 النفسية املختلطة

3.5 

5.3.1 
 دراسة استخدمت فيها 142 نتائج (Rapport,2000)يف دراسة بعدية خلص رابورت 

وتم فيها فحص ) ADHD(خيص اضطرابات االنتباه وفرط النشاط االختبارات يف تش
 )ADHD(فيام إذا كان باإلمكان التمييز بني األطفال باضطرابات االنتباه وفرط النشاط 

ًوكانت األداة األكثر استخداما الطبعات املختلفة الختبار . عينات ضابطة سليمةو
 ,Continuous Performance Test (CPT) )Rosvold et al., 1965; Conners  األداء املستمر

 Greenberg (Test of Variables of Attention (TOVA)  أو اختبار متغريات االنتباه) 1995

& Waldman, 1993 ( باملواد املختلفة)وطبعات )سمعي، برصي وسمعي وبرصي ،
 Trial Making ، واختبار املحاولة)cancellation Task)Margolis, 1972  مهام اإللغاء

Test) Rweitan,1958(  واالختبارات املختلفة من مقياس وكسلر لذكاء األطفال
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(Wechsler,1974)اختبار املحاكاة املألوفة و واختبارات أداء Matching Familiar Test 

(MFFT) (Kagan, 1996)واختبار سرتوب   Stroop-Test (Bush et al., 1999)  . وقد تم
من الدراسات كلها، التي تم % 75 إذا كان االختبار يف أكثر من ًاعتبار االختبار صادقا

ًاستخدامه فيها قادرا بمساعدة متغرية واحدة عىل األقل أن يميز بني األطفال 
وقد . اختبار سرتوب هذا املحك وCPTوقد حققت اختبارات . املضطربني واألسوياء

 عن -ًدقة بشكل مقبول جزئيا أو عىل األقل الصا-كان الفرق بني االختبارات الصادقة 
مركبات (استخدام احلدود الزمنية : ةياألدوات غري الصادقة من خالل السامت التال

استخدام املهام النمطية / ، قياس أداء التعرف أو أداء االستدعاء أو كليهام)الرسعة
 . بالنسبة لذاكرة العمل

 عصبي قادر وبشكل عام توضح نتائج رابورت أنه ال يوجد أي اختبار نفيس
فعىل الرغم من أن ). ADHD(لوحده عىل تشخيص اضطرابات االنتباه وفرط النشاط 

الدراسات حول الصدق التمييزي الختبارات خمتلفة أظهرت أن هذه االختبارات متيز 
 بني األطفال باضطراب فرط النشاط واألطفال األصحاء؛ إال أهنا مل تتمكن من إظهار

 ظهر (Barkley,1991)ففي مراجعة لباركيل : ا املجموعتنيوجود فروق منتظمة بني كلت
أن تكمن يف جزء منها يف أوقات االستجابة ويف أجزاء ثانية يف االنحراف املعياري 

إال .  ويف عدد من هذه املتغريات االختبارية،الكبري ويف جزء ثالث يف الرتك واألخطاء
ملحتمل أن ترجع هذه النتائج ومن ا. أنه يف بعض الدراسات مل يتم إجياد أية فروق

املتناقضة إىل أن االنتباه يتأثر بمتغريات ثالثة خمتلفة كمدة االختبار وتكرار عرض املثري 
ظروف التعزيز، والتي يستجيب هلا األطفال األصحاء  وونوع املثريات املقدمة واإلعادة

 ,ADHD ()Kuhl, ann(بشكل خمتلف عن األطفال باضطراب االنتباه وفرط النشاط 

1998( . 
 طفل 937 عىل CPT بعمل معايري لالختبار (Knye et al., 2003)قام كني وآخرون 

. تشتق منها القيم املرجعية لتشخيص قصور االنتباه واالندفاعية)  سنة11 حتى 4(أملاين 
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 Reflexivityاالنعكاسية " و"القدرة عىل الرتكيز املرتبطة باملدرسة"ومن أجل اختبار 
 سنة يفيد استخدام اختبار دورمتوند لالنتباه 11 و7 لألطفال بني "شكلةاحلالة للم

وبالنسبة للتعيري فقد تم عىل عينة مكونة من  . (Lauth,1996)للالوث ) DATاختصار (
 من خالل حكم املعلم يف ثالثة جمموعات بترضرات خمتلفة الدرجات لالنتباه ويف 631

 وقد نجح الرتتيب الصحيح لألطفال يف .جمموعة من األطفال غري امللفتني للنظر
وكان التصنيف اخلطأ موجود بشكل خاص يف جمموعة الشك . من احلاالت% 87.4

. DSM-III-R .أم.أس.دي الثالث املعدل ال.أم.أس.ديباضطراب االنتباه وفق ال
 كداللة عىل أنه البد من "املنطقة التشخيصية الرمادية"وينصح املؤلف بتقييم هذه 

ويف هذه األثناء . اختبارات أخرى يف إطار عملية تشخيصية متعددة املراحلاستخدام 
 مع املعايري اإلضافية ملنظومة اختبارات DATمتت مقارنة قيم التعيري املعياري الختبار 

 وقد حققت العينية اجلديدة). Hogrefe-Test-System(HTS))Haensgen, 2002  هوغريفه
وبالتايل فإن السؤال الذي يطرحه . عينة التعيريعىل كل املقاييس مستوى أعىل من 

 . املستخدم ما هي املعايري التي سيستخدمها للتقييم
هناك القليل من الدراسات فقط التي سألت إىل أي مدى االختبارات قادرة عىل 

 غي وآخريناك فقد وجد م. التصنيف التشخييص التفريقي للترضرات يف األداء
)McGee et al., 2000(نسبة الختبار  بالCPT أن هذا االختبار ال يستطيع الفصل بني 

اضطرابات القلق وسلوك  ووعرس املزاج) ADHD(اضطرابات االنتباه وفرط النشاط 
 عن اضطرابات السلوك (ICD-9)ويف سعيهام لفصل مفرطي احلركة . العناد املعارض

 طفل 49دى  ل(Lauman & Poustka,19991)الرصحية األخرى وجد الومان وبوستكا 
 طفل بتشخيصات طبية نفسية أخرى يف 29  بـمفرطي احلركة أداءات أسوأ مقارنة

وقت استجابة أطول يف اختبار  و(Kleber & Kleber,1975) اختبار األداء التفريقي
   لكاغان وأسلوب عمل اندفاعي يف اختبار متاهة بورتيوس(MMFT)املحاكاة املألوفة 

Porteus-Labyrinth-Test (Porteus,1973)   وكذلك أداء أفضل يف مقياس ويكسلر لذكاء
 مل يتم يف هذه الدراسة يف الوقت هوبام أن. (Tewes,1991) (HAWIK-R)املعدل األطفال 
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نتائج حول جمموعة من االختبارات األخرى املستخدمة الختبار القدرة نفسه عرض 
أن الفروق هي جمرد فروق الضعف اجلزئي لإلنجاز، فال يمكن االستنتاج  وعىل الرتكيز

وبغض النظر عن هذا فإن . بالصدفة يف إطار العدد الكبري من االختبارات املستخدمة
 . هذه النتائج ال تفيد يف تشخيص احلالة الفردية، طاملا ال يوجد هلا تصنيف معياري

وإىل جانب األدوات االختبارية املذكورة فقد اختربت بطارية اختبارات فحص 
وتتألف البطارية .  مظاهر االنتباهPAT ((Zimmermann & Fimm,2002)اختصار ( االنتباه

من عدد من االختبارات الفرعية تفحص الوجوه املختلفة لعمل لالنتباه، كاالنتباه 
 بام -وكمتغرية مستقلة تم . املستمر واالنتباه املوزع وتغري بؤرة االنتباه عىل سبيل املثال

  حتديد ثبات االستجابة وعدد األمور املرتوكة- TOVAأو  CPTيشبه ما تم حتديده يف 
 فإن األطفال باضطراب (Foeldéyi et al., 2000)وحسب فولدينيه وآخرين . األخطاءو

 يف البطارية أخطاء أكثر  يرتكبون بعينة سليمةومقارنة) ADHD(االنتباه وفرط النشاط 
 يف االختبارات وظهرت فروق واضحة بشكل خاص. يف الرتك وثبات فردي ضئيل
ًوتغريا يف بؤرة االنتباه )  Go/No Go-Testالتفعل/افعل(الفرعية الختبار االندفاعية 

من % 90وبمساعدة هذين االختبارين الفرعيني أمكن تصنيف ). تبدل االستجابة(
 احلصول وقد تم. أطفال فرط النشاط وضعف االنتباه واألطفال األصحاء بشكل صحيح

 للدراسة replicationويف تكرار .  خالل عينة من املفحوصني الذكورعىل هذه النتيجة من
أن البنات ال خيتلفن عن   (Kaller,2006) صبي ومثلهم بنات استنتج كالر 20عىل 

، incompatibilityعدم االتساق أو التعارض (الذكور من خالل مركبات أخرى لالنتباه 
نقاط ) ADHD( الصبيان باضطراب فحسب، وإنام يبدين باملقارنة مع) تفعل ال/افعل

، %75وبلغ الصدق التمييزي مقابل األطفال غري امللفتني للنظر . قوة وضعف أخرى
وهبذا يطرح السؤال نفسه، ليس عن . وهي نسبة أقل بوضوح مما هو لدى الصبيان

ًاملعايري اخلاصة باجلنس فحسب وإنام أيضا السؤال عن وجود شدة خمتلفة نوعيا لدى  ً
وجودة األداء ) قياس رسعة االستجابة( يف جمال متغرية الرسعة TAP أما ثبات .البنات

 . (Foeldéyi et al., 2000) يف املجال األوسط 0.59 أو 0.61فقد بلغت ) األخطاء والرتك(
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وعينات ) ADHD(وال تتوفر نتائج حول إمكانية التمييز بني األطفال باضطراب 
  .TAPإكلينيكية فرعية أخرى بمساعدة 

وحتى إن مل تكن االختبارات النفسية العصبية قادرة عىل تشخيص اضطرابات 
فإن استخدام هذه االختبارات يساعد يف احلصول ) ADHD(االنتباه وفرط النشاط 

واستخدام اختبار ذكاء يساعد عىل . معلومات حول املظاهر املختلفة لالنتباه والرتكيز
مكن لسلوك الطفل يف أثناء إجراء االختبار أن وي. األداء وتقدير العالقة بني الكفاءة

إال أن القصور ال يظهر . يتيح للمالحظ اخلبري استنتاجات حول األعراض األساسية
ومن هنا فإنه عند . ًكثريا يف املواقف املبنية بشدة ويف املهام التي تبدو للطفل جديدة

. تكون أقرب للرتيبة واململةاختيار اختبارات األداء عىل املرء أن ينتبه إىل تقديم مهام 
 ًونجد عرضا لألدوات األخرى املستخدمة يف املحيط الناطق باألملانية لدال الوث

 ). 2001(لدى هويربوك وبيرتمان  و)2002(شلوتكه و
5.3.2 

 القياس املستمر Actometer (Gaehwiler Electronic,1992) يتيح مقياس احلركة
وقد أمكن برهان وجود فروق دالة بني . عضاء أو للردفنيوالثابت حلركات األ

واألصحاء بالنسبة ملجموعة من ) ADHD(األطفال باضطرابات االنتباه وفرط النشاط 
يف أثناء الدرس، يف أثناء اللعب، يف نشاطات هناية األسبوع، يف أثناء النوم يف : املواقف

اد فروق يف املدرسة يف أثناء الفسح ومل يتم إجي. الليايل الواقعة بني يومني مدرسيني
  . (Kuhlmann,1998)درس الرياضة ويف الليايل بني أيام العطل  و)الفرص(

 مل تظهر فروق يف فرتة قبل الظهر (Dane, et al., 2000)ويف دراسة لدان وآخرين 
وأطفال عينة ضابطة، ولكنها ) ADHD(بني أطفال باضطرابات االنتباه وفرط النشاط 

وعىل الرغم . ومل يتم إجياد فروق بني األنامط الفرعية لفرط النشاط. د الظهرظهرت بع
% 36إال أن الصدق التنبؤي السلبي قد بلغ % 91من أن الصدق التنبؤي اإلجيايب قد بلغ 

 وهذا يعني أنه قد يتم تشخيص كل ثالث أو رابع طفل بشكل خطأ عىل أن لديه اضطراب
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 عىل قياس احلركة لوحده كأساس للتشخيص فرط النشاط، إذا ما تم االقتصار
(Gordon & Barkley,1998)  . 

وحول الصدق التمييزي ال يمكن الوصول إىل استنتاج حسب غوردون وباركيل 
ومازالت مسألة . بسبب توفر عدد قليل من الدراسات ذات النتائج املتسقة) 1998(

 ففي حني أن الدراسات . كذلك غري موضحة بدقةecological Validity البيئيالصدق 
 وجدت ارتباطات كانت أقرب للضئيلة مع حكم املعلم وحكم (Barkley,1991)األقدم 

ويعزى عدم االتفاق إىل الفروق الطرائقية . ًالوالدين، فقد أشري الحقا لتطابقات جيدة
 . (Kuhlmann,1998)يف قياس النشاطات 

5.4 

5.4.1 

ًانطالقا من الدراسات األساسية التي تم فيها فحص دور املؤرشات الكهربائية 
بالنسبة لباثولوجية اضطرابات االنتباه وفرط   Electroencephalogram (EEG)الدماغية 
، طرح السؤال نفسه عن  ADHD ((Barry et al,2002; Clarke et al., 2001)(النشاط 

وعليه فقد وجد الزارو وآخرين . لتشخييص للنتائج املطابقةقابلية االستخدام ا
(Lazzaro et al., 2001) يف نموذج سمعي شاذ auditoria oddball-Paradigm لدى يافعني 

مقارنة بمفحوصني أصحاء وجود ارتفاع ) ADHD(باضطرابات االنتباه وفرط النشاط 
كام .  بعد املنبهN200- amplitude 200- وانفاض يف مدى نTheta-Activityيف نشاط ثيتا 

ً مرتبطا بشكل Thetaوكان نشاط ثيتا . ً متأخراP300 وN200 مرتفعة وكمون P200كانت 
 P200 وN200ً ومرتبطا إجيابيا مع كمون N200- amplitude 200-سلبي مع مدى سعة ن

ً مرتبطا إجيابا فقط لدى اليافعني باضطراب االنتباه وفرط النشاط P300و ً)ADHD .(
وتشري هذه النتائج إىل مشاركة يف النشاط العفوي املتغري لتخطيط الدماغ يف التمثل 

 . ADHDلتخطيط الدماغ والتحضري للترصف يف ) املضطرب(
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 املرتبطة باحلدث يف brain potentialإن حتليل املكونات املختلفة لكمونية الدماغ 
.  االنتباهراء تقييم وظيفي لعملياتأثناء تطبيق اختبارات االنتباه تتيح من حيث املبدأ إج

 بربهان أن األطفال باضطرابات (Hein & Roth, 1996)وعليه فقد قام هاين وروث 
 درجة أقل CPTيظهرون يف اختبار األداء املستمر ) ADHD(االنتباه وفرط النشاط 

وقد قدمت دراسة كيمنر وآخرين . CNVً ودرجة أقل انخفاضا يف N300ًوضوحا يف 
(Kemner et al., 1998) دالئل عىل الصدق التمييزي التي أظهرت أن السعة املنخفضة لـ 

 موجودة فقط لدى أطفال اضطرابات االنتباه وفرط النشاط N300- amplitude 300ن
 . القراءة وال عند األطفال الذين لدهيم عرس) األوتزميني(وليس لدى األطفال اإلنغالقيني 

كن ملثل هذا النوع من املبادئ يف التشخيص ويمكن أن حيصل تطوير مستمر مم
فقد تم هنا .  (Gordon,2003)عىل أساس قاعدة البيانات العاملية التي قدمها غوردون 

وقد . ووظيفية وبنيوية فيزيودماغية واستعرافية ووراثية )1(جتميع معلومات ديموغرافية
املنتقاة، كاالستثارة اقترصت البيانات املنشورة بداية عىل طروحات معيارية للمظاهر 

Arousal ،وقد بدأت معاجلة الربوفيالت اخلاصة باالضطراب . رسعة التمثل ودقته و
www.brainresoource.comإال أنه ال توجد منشورات بعد ، . 

ت االنتباه ضطراباالمبدأ آخر يتمثل يف إظهار التغريات النوعية بالنسبة وهناك 
 )2(QEEGبمساعدة حتليل كمي للتخطيط الكهربائي للدماغ ) ADHD(النشاط وفرط 

 النشاطات QEEGيقيس التخطيط الكمي للدماغ  و). مفيدة بالنسبة للعالجوجعلها(
وحيلل ) الخ...اهلدوء، القراءة، اإلصغاء، احلساب(العفوية ضمن رشوط خمتلفة 

. نشاط نصفي الدماغ )3(]التامسك[ت واتساق وترابط النسبية لتكرارا واألجزاء املطلقة

                                                   
)1(  Demography الدراسات اخلاصة بالسكان من حيث املواليد والوفيات والصحة والزواج والسن واهلجرة وغريها. 

)2(  Quantitative Electroencephalogram 

)3(  Frequencies , Symmetry and Coherence 

http://www.brainresoource.com
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البعدية توثيق التغريات بعد عالج تغذية -باإلضافة إىل ذلك يمكن للمقارنة القبلية
من املبالغة يف حيذر  (Romano-Micha,2003)ميشا  -إال أن رومانو. )1(راجعة عصبية

فمن حيث ). العالجو(لتشخيص ل بالنسبة QEEGتقدير أمهية التخطيط الكمي للدماغ 
توجد معايري  وال. ًاملبدأ فإن التخطيط الكهربائي الدماغي خيتلف جدا بني األفراد

، كام هو احلال بالنسبة لضغط  peripheral Physiologyبالنسبة للفيزيولوجيا املحيطية 
 أجهزة] السوفت وير[ًواملعايري املتوفرة جتاريا يف سياق برامج ). الدم عىل سبيل املثال

معينة للتغذية الراجعة العصبية، تم احلصول عليها من مفحوصني وجب أن تنطبق 
صحة نفسية جسدية إىل أبعد حد، عدم وجود أي خلل يف : عليهم حمكات صارمة

وبغض النظر عن األعراض املرتبطة اضطرابات . قبل الوالدة وحتى اآلن النمو منذ ما
املفحوصني حتقيق هذه املحكات وجب عىل مجيع ) ADHD(االنتباه وفرط النشاط 

 . باملقدار نفسه
5.4.2 

 (Chabot et al.,2001) وشابوت وآخرين (Monastra et al.,1999)وفق موناسرتا 
يتيح التخطيط الكمي للدماغ فرز األطفال باضطرابات االنتباه وفرط النشاط 

)ADHD (سيةبدرجة عالية من احلساSensitivity)  األطفال امللفتون للنظر يتم التعرف
 Specifityويف الوقت نفسه بدرجة عالية من اخلصوصية ) عليهم بوصفهم كذلك

ًوال يوجد أي اختبار نفيس عصبي حقق قيام جيدة ). اختبار األطفال األصحاء سالب(
األصحاء  خيتلفون عن األطفال ADHDفأطفال . (Monastra & Lubar,2001)مقاربة 

 .  وانخفاض دال يف نشاطات ألفا وبيتاThetaبارتفاع دال يف نشاط موجات ثيتا 
وحول مسألة اخلصوصية واحلساسية باملقارنة مع اضطرابات إكلينيكية أخرى ال 

 Clarke et (وحسب كالرك وآخرين. تتوفر سوى نتائج عىل أطفال باضطرابات تعلم

                                                   
)1(  Neurofeedback-Therapy   
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al.,2001(لينيكيتني النمط نفسه من الشذوذات، إال أهنام  تظهر كلتا املجموعتني اإلك
 باملقارنة باألطفال ADHDًووفقا لذلك فقد وجد لدى أطفال . ختتلفان يف درجة الشدة

 . ًأكثر بطئا] Frequenciesترددات [باضطرابات تعلم تكرارات 
فإذا ما قارنا اخلصوصية واحلساسية لالختبارات املحوسبة التي يتم استخدامها يف 

مع ) TOVA, CPT: مثال) (ADHD(ر تشخيص اضطرابات االنتباه وفرط النشاط إطا
QEEG فإن QEEGواألمر نفسه ينطبق عىل نسبة األخطاء اإلجيابية . ً حيقق قيام أفضل
  CPT 51 (%(Monastra & Lubear,2001)مقابل % TOVA 28، مقابل QEEG 20%(اخلطأ 
5.4.3 

 Chabot et ( وشابوت وآخرين(Monastra et al.,1999)يف حني مل جيد موناسرتا 

al.,2001( عىل أساس بياناهتم التي حصلوا عليها يف التخطيط الكمي للدماغ أية فروق 
 ,.Clarke et al (بني النمط املختلط والنمط الفرعي لعدم االنتباه، فقد برهن كالرك

ًيظهرون نشاطا مطلقا أعىل ) من النمط اخلليط (ADHDأطفال اضطرابات  بأن )2001 ً
ًنشاطا مطلقا أقل يف موجات ألفا وبيتامن األطفال الذين لدهيم نقص  ويف موجة ثيتا ً

 (Barry et al., 2003)وقد اقرتح باري وآخرون ). نمط نقص االنتباه(فقط  ADDانتباه 
اء عىل حتليالهتم الفيزيولوجية الكهربائية ثالثة  بن(Magee et al., 2005)ماغي وآخرين و

 نقص االستثارة القرشية: أنامط جلية، يتم التمييز وفقها بني األطفال من النمط اخلليط
 Clarke et)ويف دراسة لكالرك وآخرون . فرط استثارة قرشي وتأخر نضج قرشيو

al.,2033) لبنات باضطراب ADHD األول . فقط] نوعني[ استخلصت مصفوفتني
 يتصف من بني أمور أخرى بارتفاع يف النشاط النسبي Hypo arousalنقص االستثارة 

من % 96انخفاض يف النشاطات النسبية ملوجات ألفا ودلتا، وكان  وملوجات ثيتا
بنشاط جبهي واسع املدى % 4األطفال يتصفون هبذا، يف حني اتصفت نسبة مقدارها 

 .  األخرىلنشاط ثيتا وانخفاض يف كل الرتددات
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ويعتقد بأن النتائج غري املوحدة ترجع إىل الفروق يف الظروف التي يتم فيها إجراء 
QEEGومن جهة أخرى قد يرجع .  والفئات العمرية املختلفة وطرق التقييم املختلفة

 dysfunctions in EEGًاالختالف يف النتائج أيضا إىل أن األعطال يف التخطيط الدماغي 
ًتلفة، عام هو احلال عندما يتم تشخيص األطفال استنادا إىل قادت لتجميعات خم
ًوأخريا تشري النتائج إىل أنه ال بد من أخذ الفروق اخلاصة .. شذوذاهتم السلوكية

ومن هنا فإنه إىل أن يتم استخدام التخطيط . باجلنسني بشكل أقوى بعني االعتبار
سلسلة من مسائل التعيري الدماغي الكمي كأداة تشخيصية فالبد من حل، ليس فقط 

standardization والتقنيني normalizationوإنام طرح مسألة صدق البناء للنقاش ،  . 
5.4.4 

متت دراسة االرتباطات الترشحيية العصبية الضطرابات االنتباه وفرط النشاط 
)ADHD (تشخيصيةيف سلسلة من الدراسات، إال أنه ال يمكن استخدامها ألغراض  .

فمن جهة مل يتم التمكن حتى اآلن من إجياد فروق موثوقة بني مفحوصني باضطرابات 
ADHDمفحوصني من دون اضطرابات و ADHD )American Academy of Pediatrics 

[AAP],2000(  ومن جهة أخرى فإن النتائج غري موحدة ،(Hill et al.,2003) . ففي حني
 بأنه هناك اتفاق عىل األقل بوجود (Newcorn et al.,2000)أن مازال نيوكورن وآخرين 

 تضيق يف حجم (Prefrontal-Striatal Networksترضر يف الشبكات الثلمية ما قبل اجلبهية 
 Globusويف الكرة الشاحبة  nucleus caudatusاللحاء اجلبهي األيمن يف النواة الذيلية 

Pallidus ( متكن هيل وآخرين ،)اليمنى فقط -الترضرات اجلبهيةمن تأكيد ) 2003 . 

-6 

6.1 

ًالتشخيص يف سن الرشد صعب دائام إذا مل يكن قد تم تشخيص االضطراب يف 
إذ يمكن للحكم االسرتجاعي أن يتشوه بنتيجة فجوات الذاكرة وتغري . الطفولة
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هلذا ينصح موريف . اد لدى عدد من األطفال واملرغوبية االجتامعيةالتقييامت وأثر التض
وبام أن . بتقويم مصدر املعلومات ونوعية العالقة باملريض بعناية) 1998(وغوردون 

سؤال املعلم مل يعد ممكنا فال بد من إلقاء أمهية عىل الدرجات ووثائق أخرى من زمن 
 . املدرسة

. واملريض يف القياس االسرتجاعي بشكل خمتلفيتم تقييم التطابق بني الوالدين 
 باركيل وآخرين و(Johnson & Conners,2002)كونرز  وجونسونأشار كل من ففي حني 

)Barkley, 2002( أشاروا إىل وجود تطابق ضئيل، فقد تطابقت يف دراسة موريف 
  تقييامت الراشدين مع تقييامت الوالدين(Morphy & Schachter, 2000)وشاخرت 

إال أن األمر تعلق هنا بجامعة خمتلطة من . الشخص املرجعي الراهن بشكل جيدو
املرىض مل يتم دراستها بشكل خاص فيام يتعلق باضطرابات فرط النشاط ونقص 

 . االنتباه
 متت فيها دراسة اسرتجاعية (Downey et al.,1997)ويف دراسة لدوين وآخرين 

بمساعدة مقياس تقدير ويندر ) ADHD(أعراض اضطرابات االنتباه وفرط النشاط 
ً وجدت ارتباطا Wender Utah Rating Scale (Ward, Wender & Reim,1993)أوتاه 

ًجيدا بني تقدير املريض وتقييم األشخاص املرجعيني فيام يتعلق بالتكرار وأمهية األعراض 
راب ً مالئام للفصل بني املرىض باضط61 بند من أصل 25وكان . يف احلياة الراهنة

ًوبام أنه وجدت قيام مرتفعة . وبني املرىض األصحاء) ADHD(االنتباه وفرط النشاط 
كذلك لدى املرىض احلدوديني واالكتئاب األسايس غري النمطي، فإن التشخيص 

) Gross et al.,1999مقتبس عن  (Trottوقد قدم تروت . التفريقي هنا حيظى بقيمة عالية
 14-8إعادة بني (وكان الثبات الزمني .  اللغة األملانيةنسخة مرصح هبا من قبل ويندر يف

وكذلك تم يف املحيط ). 4ًقارن عموما اجلدول (ًعاليا، كام تم حتديد نقطة قطع ) يوم
للراشدين ) ADHD(الناطق باألملانية تطوير استبيان الضطراب االنتباه وفرط النشاط 

-ICD  العارش.دي.يس.يواآل DSM-IV-TR الرابع معدل النص .أم.أس.ديعىل أساس ال
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10  (Doepfner & Lehmkuhl, 2001) . ويقيس األعراض الراهنة يف تقدير ذايت للمعنيني
ويف .  (Adam et al.,2002)يضاف إىل ذلك استبيان مطابق للمواقف املطابقة يف الطفولة 

  )Doepfner, Lehmkuhl & Steinhausen,2006 (مراجعة دوبفنر وليمكول وشتاينهاوزن
تم عرض االستبيانات قيد التطوير حول التقييم من قبل اآلخر والتقييم الذايت 

ويدمج ). ADHD(االسرتجاعي والراهن للراشدين باضطرابات االنتباه وفرط النشاط 
-DSM-IV .أم.أس.دي حمكات ال(Roesler et al.,2004)مقياس التقدير الذايت لروسلر 

TRالعارش .دي.يس.ياآل و ICD-10 .رت النتائج حول الصدق وجود ثبات جيد وأظه
ً وارتباطا سلبيا مع أبعاد "العصابية"ًيف اإلعادة، وارتباطا مع أبعاد الشخصية   "التحمل"ً

وبالنسبة لكال البعدين اآلخرين من العوامل اخلمسة الكربى . "ويقظة الضمري"
(Borkenau & Ostdorf, 1993)هناك أية تكن مل "االنفتاح عىل اخلربات" االنبساطية و 

-ICD العارش .دي.يس.يً مريضا بتشخيص من اآل30وشملت عينة الثبات . ارتباطات

وبلغ . يف سن الرشد) ADHD( مريض باضطراب االنتباه وفرط النشاط 15 بينهم ،10
ومن بني .  شخص سليم كعينة ضابطة40 مفحوص، بينهم 250حجم عينة دراسة الصدق 

 يف طفولتهم بسبب اضطراب االنتباه وفرط النشاط  شخص عوجلوا42املرىض كان هناك 
)ADHD .(وتراوح التطابق بني . ومل يتم عمل تفريق فيام يتعلق باملجموعات الفرعية

 . (Roesler et al.,2004)مقياس التقدير الذايت وقائمة التشخيص بني اجليدة حتى املمتازة 
 ADD-Scale  (Brown,1996) ويمثل كل من مقياس براون الضطراب االنتباه

 ADHD() Conners(مقياس كونرز للراشدين لتقدير اضطراب االنتباه وفرط النشاط و

et al.,1999 (مقياس نقص االنتباه للراشدين وAttention Deficit Scale for Adults 

(Triolo & Murphy,1996)وحسب كراوزة .  أدوات تقييم ذايت لقياس اإلشكالية الراهنة
. ال توجد نسخة أملانية إال للمقياس األخري  (Krause & Krause,2003)وكراوزه 

كذلك قام باركيل وموريف . واملعايري مأخوذة من عينات الواليات املتحدة األمريكية
بتجميع مواد للراشدين يمكن استخدامها لدراسة تاريخ املرض ولتقييم الذايت ) 1998(

 . وللتقييم من اآلخر
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6.2 

غض النظر عن أنه ال توجد بالنسبة للراشدين سوى دراسات قليلة، فإن ب
إذ يمكن الختبارات االنتباه والذكاء أن تقدم . التقديرات هنا تشبه تلك التي لألطفال

معلومات حول املتغريات االستعرافية ويمكن للسلوك يف أثناء االختبار أن يكون 
ًمفيدا جدا فيام يتعلق بمحكات ال وقد أظهرت دراسة . DSM-IV-TR .أم.أس.ديً

 مريض 78عىل ) التعلم اللفظي واختبار شخصية واختبار انتباه(باختبارات خمتلفة 
ً ملفتة للنظر إكلينيكيا، األمر الذي ًقيام) ADHD(باضطرابات االنتباه وفرط النشاط 
 واملفحوصني األصحاء بمساعدة ADHDرىض امليشري إىل أنه من املمكن التمييز بني 

 مع ADHDوعىل أية حال فقد أظهر مرىض .  (Downey et al.,1997)هذه االختبارات 
وهذا يوضح . ًوجود اختالطية قيام أسوأ من أولئك الذين ليس لدهيم اضطراب إضايف

 أنه حتى يف جمال الرشد يمثل الصدق التفريقي لألدوات السيكومرتية مشكلة أساسية
 . تشخيص التفريقي أمهية مركزية بأن لل-6.1 كام أرشنا يف الفقرة -و

 ال تتجىل بداية إال ADHDوبام أن غالبية االضطرابات النفسية مقارنة باضطرابات 
يف التشخيص التفريقي استخدام ) 1998(يف وقت الحق، ينصح موريف وغوردون 

إال أنه فيام يتعلق باالضطرابات ثنائية . وقت ظهور االضطراب كمحك حكم أسايس
ن استخدام هذا املحك إال بدرجة حمدودة، ألن نتائج البحث األحدث القطب ال يمك

(Geller et al.,2002; Geller et al.,1998) تنطلق من أن االضطرابات القطبية قد تتجىل 
هلذا ينصح باستخدام سامت من نحو الطبع الدوري ومرض ثنائي . ًمنذ الطفولة أيضا

 ADHDليثيوم كمحك تفريق بني القطب يف األرسة واالستجابة اجليدة عىل ال
 . االضطرابات ثنائية القطبو

ففي دراسة . إال أنه من املمكن كذلك أن يظهر كال االضطرابني مع بعضيهام
 كانت حمكات كلتا الصورتني املرضيتني حمققة (Wilens et al.,2003)لوايلنز وآخرين 

 قد تم تشخيص من هؤالء املرىض املختلطون% 60، ولدى 51 مريض من أصل 24لدى 
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ويتصف املرىض املختلطون أن النمط . كال االضطرابني منذ الطفولة أو اليفوع لدهيم
-DSM-IV .أم.أس.ديًكان موجودا لدهيم وحققوا حمكات ال )ADHD)1املشرتك من 

TRوهناك تباين كبري يف البيانات حول كم عدد مرىض .  أكثرADHD الذين لدهيم 
لدهيم شخصية % 50 و%30مكتئبون، وبني % 75حتى % 15فحوايل : أمراض أخرى

لدهيم اضطراب قلق % 25اضطرابات تعلم؛ وحتى % 90حتى % 10 ومضادة للمجتمع،
ويف منشور أبكر ينطلق بيدرمان وآخرون .  (Kratochivil et al.,2002)إضايف 

(Biederman et al.,1993) فقط من الراشدين ككل الذين لدهيم % 23 من أنADHD 
وال تتوفر تفسريات واضحة هلذا التباين وسعة حجم . م مرض إضايفليس لدهي
والنقص الذي أرشنا إليه بداية يف البيانات اجلائحية يقيد من القوة التنبؤية . التأرجح

 لألخذ بعني االعتبار أنه من املمكن (Resnick,2000)ويشري ريزنيك . ملثل هذه النتائج
الب اضطرابات ثانوية، أي نشأت كاستجابة لالضطرابات املختلطة أن تكون يف الغ

 . ADHDللضغوط من خالل 
6.3 

ال يمكن تكرار الفروق التي تم احلصول عليها لدى األطفال واليافعني يف سامت 
فعىل الرغم من أن الراشدين . لدى الراشدين) أنظر أعاله(التخطيط الكهربائي للدماغ 

 ADHDصحاء وباألشخاص الذين لدهيم بعض أعراضيظهرون مقارنة بمفحوصني أ
ديلتا، ثيتا، ألفا، (ًفقط، نسبة أقوى عموما يف احلصيلة املطلقة عىل كل موجات الرتدد 

ونشاط مرتفع يف نشاط ثيتا، إال أنه يف جمال بيتا النسبية فإن احلصيلة منخفضة ) بيتا
 & ADHD)Bresnahn  بشكل غري ملفت للنظر مقارنة باألطفال الذين لدهيم

Barry,2002( .وفيام إذا كان يمكن تفسري التعارض برتاجع فرط النشاط يف سن الرشد 
اعتبار النتائج حول احلصيلة املطلقة األقوى كنوع من املعلم البيولوجي طوال احلياة، و

                                                   
)1(  Combined ADHD-Typus 
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فإن هذا ال يمكن احلكم عليه إال وفق دراسات معيارية أخرى، وبشكل خاص حول 
 . م بالنسبة للراشدينحساسية ونوعية القي

-7 
تم إحضار أطفال األمثلة التالية من قبل والدهيم هبدف التوضيح التشخييص 

فبعد االتصال اهلاتفي األول تم إرسال ). ADHD(الضطرابات االنتباه وفرط النشاط 
 : االستبيانات التالية للوالدين

 استبيان تاريخ املرض •

 (Lauth & Schlttke,2002)قص االنتباه وفرط النشاط سامت السلوك يف اضطراب ن •

 . ، بينها نموذج للمعلمني

 . ، بينها نسخة للمعلمني (Eyberg & Pincus,1999)ستبيان ضغط املشكلة وتكرارها ا •

 Arnold, O‘Leary, Wolff & Acker,1993; Germany (استبيان أسلوب الرتبية •

Miller, 2000(  

 TAP; Zimmermann(ارية اختبارات الختبار االنتباه ومع األطفال جرى تطبيق بط

& Fimm,2002( هامبورغ لذكاء األطفال-واختبار ويكسلر) HAWIK-III; Tewes et 

al.,2002( . 
7.1 

 

يرغبون بالبحث عن املساعدة أهنم  ) سنة11(غ من العمر لذكر والدا مروان الباي
بسبب مشكالت مروان يف التعلم ويتساءالن فيام إذا كان لديه اضطراب االنتباه وفرط 

ويف .  الست سنوات وثامنية أشهر التحق باملدرسةعمرففي ). ADHD(النشاط 
ون ًوغالبا ما اشتكى املعلم. ًالسنوات الثالثة األوىل من املدرسة كانت نتائجه سيئة جدا
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وبعد الكثري من التمرين حتسنت . ألنه كان يلعب دور مهرج الصف ويشوش الدرس
إال أنه . ويف هو اآلن يف الصف اخلامس وعالقته جيدة مع زمالءه ومعلميه. نتائجه

ًويظهر هذا أيضا يف أن مروان مازال مل يتعلم قراءة . مازال يعاين من مشكلة يف القراءة
 وما زال يعزف بشكل -ث سنوات من التمرين عىل البيانوالعالمات املوسيقية بعد ثال

ًعالماته املدرسية جيدة، إال أنه كان عىل األم أن تدربه كثريا، األمر الذي . "سامعي"
وكانت . كان نموه يف سن الرضاعة والطفولة غري ملفت للنظر. ًغالبا ما قاد لنزاعات
ًمتكيفا جدا مع أترابه  . مربيته يف احلضانة وً

 الوقت ًحيب التعلم والعمل أبدا، يف رأسه الكثري من األمور يف ميز مروان أنه الما ي
ومن ناحية أخرى لديه مطالب . "خمبول"ً داخليا ويبدو وكأنه ًامتوترويظل نفسه، 

 . ًعالية جدا من نفسه وحيبط برسعة، إذا مل ينجح بيشء ما مبارشة
 

وتكرارها ) 8(بلغت شدة ضغط املشكلة فقد املعلم  والوالدانحسب تقدير 
 عىل 2.33(وبلغت قيم أسلوب الرتبية . وهي واقعة ضمن املجال الطبيعي) 124(

)  الدرجة الكلية-2.4( و) عىل مقياس االستجابة املفرطة-2.5( و)مقياس التساهل
-DSM-IV .أم.أس.ديوأظهر فحص حمكات ال. وهي قيم واقعة حتت القيمة احلرجة

TRاالندفاعية / بالنسبة ملجال عدم االنتباه أربعة حمكات وبالنسبة ملجال فرط النشاط
كام ذكر املعلم مروان . ًكام كانت قيم املعلم دون احلد امللفت للنظر أيضا. حمكان اثنان

كام . يضع نفسه حتت ضغط مرتفع لإلنجاز ويصاب باإلحباط برسعة عندما يفشل
ًغري واثق وخجوال، ولديه صعوبات يف إقامة  وًيبدو منسحباًيلفت النظر بأنه كثريا ما 

ًويتعاون مروان شفهيا بشكل كبري ويبدي أداء جديا. اتصال مع زمالءه أما األداء . ً
 . الكتايب وبشكل خاص يف مادة اللغة فإنه دون املتوسط
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 ومعامل 104يف مقياس وكسلر للذكاء حصل مروان عىل معامل ذكاء لفظي بلغ 
أما األداء يف .  يف املجال املتوسطTAPوكانت نتائجه يف اختبار . 103ذكاء عميل 

 98اختبارات الكتابة التي أجريت باإلضافة إىل ذلك فقد وقعت عند املدى امليئيني 
أما يف اختبار زيورخ للقراءة فقد كانت . وهي ضمن املدى األعىل للمعيار الصفي

فهنا أظهر مروان صعوبة يف . ط بوضوح وغري متناسبة مع سنهدرجة مروان حتت املتوس
 ). تكرار ختطي أحرف منفردة(فهم املعنى وقراءة غري مناسبة 

 

مل يتم التمكن من استخالص دالئل عىل وجود اضطرابات االنتباه وفرط النشاط 
)ADHD (أداء ويشري القصور يف. من بيانات الوالدين واملعلمني ونتائج االختبارات 

وقد ). اإلنجاز(القراءة إىل وجود ضعف يف القراءة عىل شكل ضعف جزئي يف األداء 
الب العالية التي يتوقعها مروان من طرتبطة مع املواملتكون اإلخفاقات النامجة عن ذلك 

لشذوذات السلوكية التي كانت موجودة يف املدرسة وعدم الكامن خلف انفسه السبب 
 .  القائمة دون تغيري التي ذكرها الوالدان)عدم الدافعية(الرغبة 
 

إجراء عالج سلوكي مع الرتكيز عىل ضعف القراءة ومتارين الثقة بالنفس وتنظيم     1-
 ).الطموح(مستوى املطالب 

جلسات مع الوالدين واملعلمني من أجل إطالع املعلم عىل كيفية الترصف     2-
 .وتشجيع التعاون بني الوالدين واملعلمني

 تدريب الكفاءة االجتامعية    3-
 إىل شخص مدرب مناسب، من أجل التخفيف "متارين املساعدة عىل التعلم"نقل     4-

 .عن األم وختفيض احتامالت الرصاع األرسي
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7.2 

 

لبالغ من العمر ثامين سنوات أن سبب االتصال يرجع إىل تزايد ذكر والدا عدنان ا
وقد لفت النظر يف استبيان النمو أنه قد حصلت لعدنان يف . مشكالت ابنهم يف املدرسة

سن الطفولة املبكرة عدة حوادث، من بينها سقوطه عىل درج باب البيت أو سقط عند 
ًة كان نشيطا جدا، وكان وهو منذ سن الرضاعة والطفولة املبكر. تسلق الشجرة ً

ً كثريا يف اخلارج، وحيتاج لوقت طويل للنوم ونادرا ما كان نومه مستمرا، ومل "يتعفرت" ً ً
ًيكن يستمر يف اللعب أبدا، وإنام كان انتباهه يتشتت بسهولة ويستسلم برسعة عندما ال 

ة من ويف احلضانة قلام وجد أصدقاء، بل كانت هناك شكاوى متعدد. ينجح يف يشء ما
املربية واألهل اآلخرين، ألنه مل يكن حيافظ عىل القواعد ويزعج األطفال اآلخرين يف 

ًويف سن الست سنوات وأحد عرش شهرا دخل املدرسة، وهو اآلن يف . أثناء اللعب
وقد ظهرت أوىل املشكالت يف األسابيع األوىل من . الصف الثاين من التعليم األسايس

ًوعالقته متوترة جدا يف . ب عدة حوارات مع الوالديناملدرسة، فحصلت هلذا السب
 . الوقت الراهن مع املعلمني والزمالء

ولكن بام أنه توفر له مكان كاف . وحتى يف البيت لفتت نزعة عدنان للحركة النظر
عالقة الوالدان بعدنان جيدة، خاصة باألب . للتنفيس، فلم حتصل أية مشكالت جدية

 .  يساعد أبيه يف احلقل وساحة الدارًألن عدنان غالبا ما كان
 

 105( و) للضغط8(بلغت درجة ضغط املشكلة وتكرارها وفق بيانات الوالدين 
أما أسلوب الرتبية فقد بلغت درجاته . وهي واقعة هنا حتت احلد امللفت للنظر) للتكرار

وهي )  الدرجة الكلية2.6( و) مقياس االستجابة املفرطة2.2( و)مقياس التساهل-2.5(
 .أم.أس.ديوقد أظهر فحص حمكات املحققة ال. مجيعها واقعة حتت احلدود احلرجة
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DSM-IV-TRاالندفاعية/مخسة بالنسبة ملجال فرط النشاط و ملجال عدم االنتباه ستة .
ويف اجللسة مع الوالدين التي أعقبت ذلك أكد الوالدان عىل أن شذوذات عدنان 

يعانيان من أية  ومها نفسيهام ال. تقود للترضر إال يف املجال املدريس فقط السلوكية ال
كام وقعت قيم بيانات .  كام ظهر يف استبيان النمو- عدنا "خصائص"مشكالت مع 

املعلم فوق احلد احلرج، وبشكل خاص بالنسبة ملجال فرط النشاط واالندفاعية، كام 
للدرس بسبب عدم هدوءه احلركي ويشتت ذكر املعلم بأن عدنان يشوش املجرى العام 

ًكام أنه كثريا ما ال يلتزم بالقواعد، كأن يأيت بعد الفسحة متأخرا . التالميذ اآلخرين ً
أما العالقة بالتالميذ . ًللصف أو يقول شيئا ما دون أن يكون قد طلب منه ذلك

قامة اتصال فعىل الرغم من أن عدنان حياول بني احلني واآلخر إ: اآلخرين فهي متوترة
ًمعهم إال أنه غالبا ما يكون فجا، إذ يقحم نفسه فجأة يف اللعب ويزعج أما أداءه . ً

 . ًاملدريس فهو دون احلد املتوسط عموما
 

، 124يف اختبار ويكسلر لذكاء األطفال حصل عدنان عىل معامل ذكاء عام يبلغ 
، ويف الذكاء العميل عىل درجة 125ويف معامل الذكاء اللفظي عىل درجة مقدارها 

. ًويف موقف الفحص كان من الصعب عليه أن يظل جالسا عىل الكريس. 117مقدارها 
وكان أداؤه عىل . ًفقد كان يقف مرارا وحيرك الكريس أو يطرق بقدميه عىل األرض

املجال حتت يف  وهو واقع 15 يف جماالت عدة يف املدى امليئيني أقل من TAPاختبار 
غري ثابتة وعدد كبري من التخطي  ووهنا أظهر عدنا أوقات استجابة متباطئة. وسطاملت

 . واألخطاء، مع العلم أن األخطاء كانت أكثر
 

تظهر بوضوح من بيانات املعلم دالئل عىل وجود اضطراب االنتباه وفرط النشاط 
)ADHD .(ات استبيان النمو إذ تؤيد بيان: نات الوالدين باملقابل فهي غري واضحةاأما بي
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عدم "، والتي شملت جمال DSM-IV-TR .أم.أس.ديوعدد املحكات املحققة يف ال
هذه  لديه حيث كانت ADHDوجود   عىل حد سواء،"فرط النشاط" و"االنتباه

إال أنه البد من أن نأخذ بعني االعتبار بأن الوالدين ال يريان . فوق احلد احلرجالبيانات 
وقد انعكس هذا يف . ملنزيل، وإنام يف املجال املدريس فقطوجود ترضر يف املجال ا

 .أم.أس.دي يف الADHDمنح تشخيص كام أن . يف التقرير الشفهي واستبيان آيبريغ
DSM-IV-TR يشرتط أنه البد وأن تتوفر ترضرات يف عدد من املجاالت احلياتية 

الترضر يف (تبار ولكن إذا ما أخذنا بيانات املعلم بعني االع). كاملدرسة والبيت(
ويمكن تفسري . ً، فإنه يمكن اعتبار هذا املحك حمققا)املدرسة ويف التعامل مع األتراب

املحيط  والوضع غري اإلشكايل يف املجال املنزيل بأسلوب الوالدين املالئم يف الرتبية
وتشري نتائج اختبار الذكاء إىل أن انخفاض . املوجود، الذي يستوعب مشكالت عدنان

وتشري النتائج . ء املدريس حتت املتوسط بقليل ال يرجع إىل فرط املطالب املعرفيةاألدا
من بينها االنتباه املوزع، االستثارة ( إىل قصور يف كل املظاهر املفحوصة TAPعىل 

وتشري تأرجحات االستجابة والعدد املرتفع بشكل ). ، تبديل مركز االنتباه]التحفز[
 . ص واضح يف ضبط الدافعملفت لألخطاء إىل استنتاج نق

 

 عىل 2002وفق الوث وشلوتكه،  (ADHDإجراء عالج سلوكي مع الرتكيز عىل     1-
 ومالحظة السلوك يف املدرسة إن -؛ واالتصال يف هذا السياق باملعلم )سبيل املثال

 .-أمكن
ويف جلسات مع الوالدين واملعلمني هبدف حتفيز التعاون بني الوالدين واملعلم؛     2-

  ADHDمقتىض احلال معلومات وإرشاد املعلم يف التعامل مع أطفال 
 تدريب املهارات االجتامعية    3-
التنمية اهلادفة ملوارد عدنان التي تتجىل بشكل خاص يف املحيط املنزيل، هبدف التثبيت     4-

 .طويل األمد للتفاعل اإلجيايب بني الطفل ووالديه وتنمية قيمة الذات لدى عدنان



300 IV 
 

 

-8 

8.1ADHD
 

 عىل الرغم من نشاطات البحث الواسعة حتى يف جمال تطوير اإلمكانات التشخيصية
 : تظل هناك سلسلة من الصعوبات) ADHD(الضطرابات االنتباه وفرط النشاط 

 اليوم من حتديد متغريات استعرافية وال معلامت فيزيولوجية أو مل يتم التمكن حتى •
 . عصبية، يمكن بمساعدهتا طرح تشخيص نوعي وحساس كفاية

يعتمد عىل ) ADHD(ِالتعريف امللزم الوحيد الضطرابات االنتباه وفرط النشاط  •
 ويتصف االضطراب. ICD-10العارش . دي.يس. أو اآليDSM-IV-TR. أم.أس.الدي

- من املتغريات املختلفة عىل املستوى االستعرايف واحلركي والدافعيبعدد كبري
وهذا التنوع يقود إىل التداخل مع األعراض األخرى، األمر الذي جيعل . االنفعايل

ًمن التشخيص التفريقي صعبا ومهام بشكل خاص   ). ىلوقارن احلالة األ(ً

فإذا ما شكل : خمتلفةًتتأرجح األعراض يف تكرارا ظهورها وشدهتا تبعا لعوامل  •
املوقف الذي يتم طرح التشخيص فيه، بالنسبة للمفحوص نوع من التغيري وحظي 

 يمكن كام. ًباالنتباه اخلالص للفاحص، أو كان املوقف مبنيا، فقد ال تظهر األعراض
ًللظروف املالئمة جدا يف البيت األرسي أو املدرسة أن تقود إىل أال تظهر األعراض 

وهبذا فال يتحقق رشط وجود ترضر يف جمالني . و تظهر بصورة خمففةعىل اإلطالق أ
قارن (من جماالت احلياة، وهبذا قد يكون التشخيص املطروح تشخيص سلبي خطأ 

 ). 2احلالة رقم 

وطاملا مل يتم توضيح املنشأ املريض والقصور األسايس، يظل السؤال الذي ينبغي  •
 عن املجموعات ADHDفال البحث عنه يف التشخيص وبأي يشء خيتلف أط

 . ًاإلكلينيكية األخرى، مفتوحا
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8.2 

DSM-IV-TR 

 بإعادة عميقة للنظر (Barkley, 2003) وباركيل (Carey,2002)يطالب كل من كاري 
 : ساسية هيواملطالب األ. DSM-IV-TR .أم.أس.دييف حمكات ال

 . التعيري اإلجرائي للمحكات، عدم وجود صياغات حتتاج إىل تفسري •

. عمل معايري خاصة باجلنس أو التوزيع املتساوي للجنسني يف دراسات التعيري •
  وآخرونًونظرا حلقيقة أن العدد الالزم للمحكات التي يفرتض حتققها يقرتح فريون

(Faraone et al.,2000)نقطة القطع  االستعاضة عن حمكات Cut-of-Criterionباملعايري  . 

بسبب التطابق الضئيل بني التقييامت من املجاالت املختلفة البد من احلصول عىل  •
 . البيانات بشكل جتميعي

 جمرى) ADHD(عمل معايري متعلقة بالسن، ألن الضطرابات االنتباه وفرط النشاط  •
 .ديناميكي

 . نى للمدة بالنسبة لوجود األعراضإعادة فحص االرتباط بالعمر واحلد األد •

 

  . البد للطرقات نحو التشخيص اجليد يف املامرسة أن تشمل النقاط التالية
 . عىل املامرس أن يعرف بأنه ال توجد اختبارات نوعية تتيح إجراء تشخيص واضح •

وعليه . ة أعالهرس االنتظار إىل أن حيقق البحث أهدافه املعروضامال يمكن للم •
االنتقاء من بني األدوات التشخيصية، وعليه يف الوقت نفسه الوصول إىل تشخيص 

 . موثوق قد اإلمكان

 ADHDيوجد عدد كبري من األدوات يمكن حتديد األعراض النمطية الضطراب  •
 . ADHDوتقود للحكم فيام إذا كان هناك دالئل كافية عىل وجود 
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 & Barkley,1998b; Goldstein,2003; Fisher) وتذهب نصائح كثري من الباحثني •

Barkley,1999) استبيانات، ( إىل أنه البد من توسيع مصادر املعلومات قدر اإلمكان
تقديرات من خالل األشخاص املرجعيني املختلفني، اختبارات االنتباه والذكاء، 
مالحظات السلوك، مشكالت العمل، بيانات حول أسلوب الرتبية الوالدية 

إال أنه البد من االنتباه، بأن ). الضغوط التي يعانون منها من جراء املشكلةو
. استخدام أكرب كم من األدوات ال يقود بشكل آيل إىل حتسني صالحية التشخيص

 . وهذا ال حيصل إال إذا كانت أغلب املصادر تعطي بيانات ثابتة وصادقة

ففي مقاييس التقدير البد من : ًالبد من اختيار األداة املناسبة تبعا خلصوصيتها •
ويف اختيار األدوات االختبارية . تفضيل تلك املقاييس التي تسرتشد باالضطراب

ًوتفسري نتائج االختبار البد من االنتباه إىل أن هذه االختبارات ليست مناسبة كثريا 
ومتثل . للتشخيص التفريقي، بل تفيد أكثر يف تقدير األرضار املرتبطة باالضطراب

دوات التشخيصية ذات النوعية غري الباعثة عىل الرضا من املحكات مشكلة األ
وينطبق هذا عىل سبيل . خاصة عندما يكون باإلمكان تصحيح احلكم التشخييص

املثال عىل البحث اإلكلينيكي، الذي يتم فيه إحلاق املفحوص يف جمموعة بناء عىل 
 ويمكن أن تكون هلا فالتشخيصات اخلطأ تقود إىل تزوير النتائج. التشخيص

وتكمن ميزة املامرس يف أنه لديه إمكانية استغالل املعلومات التي . عواقب أخرى
واألخطاء التشخيصية هنا غري . يكتسبها يف جمرى العالج يف تفحص تشخيصه

- طاملا أمكن تصحيحها يف الوقت املناسب-تعرض  ًمرغوبة أيضا، إال أهنا ال
 . فاعلية العالج للخطر

القول تنبثق مما قيل أعاله أنه عىل عاتق البحث بشكل خاص، واملامرسة خالصة 
 . بالنسبة ملحاوالت احلل املتنوعةًا  مستمر ًحافزاًأيضا اعتبار املشكالت املذكورة 
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 خلل التوتر العضلي والع ر ة واالرتعاش  36-
Bernd Leplow 
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-1 
ًتلعب األمراض العصبية يف علم النفس اإلكلينيكي والعالج النفيس دورا متزايدا  ً
(Ceballos-Baumann & Guendel, 2006; Leplow & Paetow,2003; Paetow & 

Leplow,2003) .ًوطبقا لذلك فإن احلاجة واسعة لألدوات التشخيصية املبنية واملعرية 
. التي يمكن بمساعدهتا تربير التدخالت العالجية النفسية ومرافقتها وتفحصها

وينطبق هذا األمر من حيث املبدأ عىل كل األمراض العصبية، إال أننا سوف نتناول يف 
َّ وأشكال العرة واالرتعاش املرتبطة يف صورة Dystoniaهذا الفصل خلل التوتر العضيل  َ
ًحا باحلالة االنفعالية، ومتثل من هذه الناحية مؤرشا ًالتجيل املريض ارتباطا واض ً

 . ًخاصا لإلجراءات العالجية النفسية]  Indicationًمربرا[
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ًإال أنه أيضا يمكن أن تنبثق رضورة القياس املنهجي والكمي لتأثريات التدخل 
وهذا هو احلال عىل سبيل املثال بالنسبة . حتى بالنسبة لألمراض العصبية األخرى

ادة التأهيل املبينة عىل أساس نظرية التعلم للمرىض املصابني بالشلل أو يف العالج إلع
 اللوحيي باالستثارة ملرىض السبات أو يف عالج مرىض الباركنسونية أو الرصع أو التصلب

وهلذا الغرض نحيل القارئ إىل كتاب املقاييس الشامل ملاسور وآخرين . املتعدد
(Masuer et al.,2000) . كاضطرابات (اك توجد مقاييس لقياس األعراض املنفردة فهن

 ). الخ عىل سبيل املثال... أو اضطرابات التنسيق Vigilance)1( والتيقظspasmالتشنج 

-2 
ً سنة بعد االستيقاظ صباحا 32الحظت مساعدة طبيب أسنان تبلغ من العمر 

بط بتقييد يف احلركة، حيث وجود سحب خفيف يف العضالت اليرسى لقفا الرأس مرت
إال أنه وملفاجئة املريضة مل يرتاجع التشنج وإنام . "تشنج يف الرقبة"شعرت بداية وكأنه 

تطور خالل أسابيع قليلة بالتدريج إىل وضعية مؤملة مائلة للرأس، مل يكن باإلمكان 
 األيام وعىل الرغم أنه ختللت هذه األسابيع بعض. ًتصحيحها إراديا إال بصعوبة كبرية

وقد متثل . ًاخلالية من األمل إال أنه عموما حصل تطور حتى الوقت الراهن لصورة كاملة
إال أن األمر الضاغط كان مركب . ذلك يف انحراف طفيف الجتاه الرأس نحو اليمني

 أي شد الرأس نحو للخلف، ومل يكن Retrocollis componentااللتواء للخلف 
وبعد التوقف عن بذل اجلهد . قائق معدودة بجهد كبريباإلمكان جتليس الرأس إال لد

تعود عضالت الرقبة خالل دقيقة أو دقيقتني لاللتواء نحو اخللف من تلقاء نفسها، 
 . والرأس يدور يف الوقت نفسه نحو اليمني

 داء الصعر التشنجي الناشئ "كانت البداية النموذجية اللتواء الرقبة أو املسمى 

                                                   
 .ًالتنبه أيضااالحرتاس أو   )1(
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مرتبطة بشدة يف وضوحها idiopathic torticollisspasmodic" (G24>3)من تلقاء نفسه 
منها الطريق (فقد قادت مواقف مطالب حركية . اإلكلينيكي بعوامل انفعالية وموقفيه
واستعرافات عن األداء وضغط الوقت ) الخ...الطويل للميش، مزينة الشعر، اجليل

يف العمل، يف (امعية ومواقف مالحظة اجت) كتوقع قدوم ضيوف عىل سبيل املثال(
ًمبارشة لزيادة الصورة املرضية سوءا، يف ) الخ...املقهى، يف السينام، يف التسكع يف املدينة

حني كان يقود االستلقاء عىل الصوفا وغياب مواقف اجلهود والتوتر املذكورة مبارشة 
خيفف )  كؤوس من الشمبانيا3-2(كام كان الكحول . لتخفيف األعراض بشكل واضح

املواقف " األعراض اإلكلينيكية بشكل مستمر بحيث أهنا كانت تتمكن من جتاوز من
ومل يكن االرتباك يقترص عىل اإلعاقات احلركية، التي جعلت ممارسة املهنة . "الصعبة

ًفكثريا ما تم اهتام املريضة . ً احلساسة كبرية أيضا"اإلهانات"ًصعبة جدا، وإنام كانت 
آن األوان لتكوين عىل ما "(رتض يف حتكمها بنفسها من حميطها بسبب النقص املف

فإذا مل .  بقدر ما تستطيع"املشكلة"وكنتيجة لذلك حاولت إخفاء ). وغريها )1("يرام
، كانت تستجيب )"باألمس كادت زميلتي أن تشري لذلك يف املمر"(ًيكن ذلك ممكنا 

 القائم منذ سنتني وبالنتيجة أصبحت يف جمرى املرض. املريضة هبلع كبري وتشتت مفرط
ويف هذه املراحل كانت تقيض معظم الوقت مستلقية . حتى اآلن تأخذ إجازات مرضية

 . ًبشكل خامل عىل الصوفا مع عدم تغري األعراض الطبية عمليا
) ً أنظر الحقاTsui-Indexمؤرش تسوي (أظهرت درجة شدة الصعر التشنجي 

ُوأظهر التشخيص البعدي ). 25 وراملدى بني صف) (16(درجة متوسطة االرتفاع بلغت 
Dimensional Diagnostic وجود بروفيل ضغوط عامة مرتفعة (FBL-W) وقيام مرتفعة ً

 "القلق الرهايب" و"القلق"، و"االكتئابية" و"عدم الثقة" و"التجسيد"دالة يف جمال 
(SCL-90-R) . انخفاض : باستثناء(وظهر يف بروفيل الشخصية غري امللفت للنظر كلية

                                                   
 "بالعامية خلصنا بقى"  )1(
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يف عادات املواجهة بشكل متزايد اسرتاتيجيات ) FPI-R "التوجه نحو اإلنجاز"يف 
رصف االنتباه "؛ "متويه األعراض من خالل املقارنة مع اآلخرين"(إنكارية وجتنبيه 

االنشغال "] (خمتلة الوظيفة[اسرتاتيجيات أخرى معطوبة  و )SVF؛ "عن املواقف
 ). "الفكري املستمر

وجدت عدد كبري من املواقف اإلشكالية املسببة للتزايد ويف تشخيص السلوك 
ًالذهاب مشيا، قيادة السيارة، اجللوس ساكنة، اجليل، : قصري األمد لسوء األعراض

وكانت التوقعات النوعية ). الخ...الوقوف لفرتة طويلة من دون حركة، الطبخ
ي أقرب كاحلوار مع املدير والتحضري لقدوم الضيوف واإلحساس بضغط الوقت ه

 مطالب ه عبارة عن هذتوعىل مستوى املنبه كان. للمواقف اإلشكالية الداخلية
حركية، تلك التي جتربها عىل احلفاظ الطويل عىل استقامة الرأس من جهة، ومن جهة 
أخرى خماوف أخرى ملموسة من نحو أنه من املمكن لرشيك تفاعل مقيم من قبلها 

ويف جمرى الوقت . اهلدف عىل سبيل املثال يلحظ عدم حتقيق هذا أنعىل أنه مهم 
ًتوسعت مثل هذه املخاوف لتشمل عددا كبريا من املواقف االجتامعية ًوطبقا لذلك . ً

 .  األساسية"املواقف الضاغطة"مالت املريضة باطراد لتجنب مثل هذه 
 منهكة، وتشعر ةوكانت االستجابة اإلكلينيكية أسوأ، عندما تكون املريض

ًنم جيدا أو كان استعدادها العام لالستجابة العضلية واضحابالتعب، ومل ت فإذا ما تم . ً
 )Atosil)1 (ً بدال من ذلك من خالل تناول األدوية"متغرية العضوية"التأثري عىل 

إال أن مرحلة تراجع تأثري الكحول . أو الكحول، كانت األعراض ختف ()Musaril)2(و
 . ًاض سوءاكانت تقود إىل زيادة قصرية األمد لألعر

وعىل جانب االستجابة كان حيصل ارجتاف لأليدي والصوت ومشاعر دوار 

                                                   
 عقار يستخدم كمضاد للباركنسونية  )1(

 Tetrazepamالنفسية من املهدءات   )2(
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وعىل املستوى االستعرايف كانت تنهمر عىل . ودوخة وشعور بالضغط خلف األذنني
 باإلضافة إىل نشوء "!كم هو حمرج " أو "الكل يراين"املريضة باستمرار أفكار من نحو 

وعدم الصرب والغضب !) "ًأفعل شيئا ضد ذلكعندئذ ال أستطيع أن "(مشاعر اليأس 
 ). "!أال يوجد يوم وحيد أكون بخري"(

أما استجابة السلوك فكانت بداية يف حماولة جتليس الرأس من خالل تدوير 
، ازداد التوتر بشكل ملحوظ، - وهو احلالة الغالبة-فإذا مل تنجح . عضالت الرقبة

.  املريضة يف الغالب، وترتك املوقفويفشل الفعل احلركي الدقيق املقصود، وتبكي
 والرحالت )أو الركوب فيها(ًومؤخرا أصبحت تتجنب كلية مواقف مثل قيادة السيارة 

 . والتسوق والنزهات والذهاب لصالون التزيني واملناسبات الثقافية والتسكع يف املدينة
قت أما العواقب التفاعلية فتألفت لوقت قصري من مشاعر التخفيف، يعقبها بو

ًقصري مالحظة ذاتية نقدية متزايدة واهتامات للذات مصبوغة عدوانيا وميل غري نوعي 
وعىل املدى القصري تم اللجوء باطراد إىل حميط فقري باملثريات . "النصيب"للشكوى 

وبعد أن كانت العواقب التفاعلية بداية . األمر الذي قاد عىل املدى البعيد لوحدة قاتلة
طفي، ازدادت فيام بعد االستجابات العدوانية غري الصبورة واملتخفية إبداء التفهم التعا

ًوأخريا أصبحت حبيسة البيت . باطراد، وهو ما قاد يف النهاية إىل انفصال رشيكها عنها
ويف . وقلام خرجت واقترص يومها عىل االستلقاء الصوفا أو يف الرسير طوال اليوم

ختاذ وضعية رعاية بقضاء يومها مستلقية عىل النهاية قلام أصبحت خترج من البيت وتم ا
 "عطبها احلركي"وعىل الرغم من أهنا هبذا قد متلصت من . الصوفا أو يف الرسير

 سلوك التجنب مشاعر احلرج املحتملة يف املحيط اخلارجي، إال أن وووضعها املهني
ًددا متزايدا لتعميم يف إدراك املنبه احلرج، األمر الذي اتسع ليشمل عالواضح قاد إىل ا ً

ومن خالل نقص التدريب الواقعي انخفض االستعداد الفعيل يف التعامل . من املواقف
 . مع املواقف احلرجة باملقدار نفسه الذي ارتفع فيه تفاقم األعراض

 ICD-10 (F45/ (DSM العارش .دي.يس.يوقد تم ترميز عملية األرجحة هذه باآل
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وال يوجد رهاب اجتامعي بسبب . )G23.3هنا  ("عامل املرض اجلسدي" مع (316
وقد تم التفكري من الناحية التشخيصية . اقتصار عدم الثقة عىل األعراض العصبية

استجابة اكتئابيه أطول "التفريقية فيام إذا كان يوجد اضطراب التكيف يف شكل 
ً وعىل الرغم من أن حمك السنتني كان حمققا عىل احلد، وإال كان التشخيص .ً"زمنيا

أمراض [ Z86.6 مع [F34.1; DSM 300.4]هو اضطراب عرس مزاج لذي سيعطى ا
، إال أنه يف اضطرابات التكيف البد لالضطراب ]"اجلهاز العصبي وأعضاء احلس

 أس أم .  الديويف. - وهنا املرض اجلسدي-النفيس أن يكون نتيجة مبارشة للمرض 
(DSM: 316) دي . يس. و اآليF54 فاالستجابة النفسية : لعكسفإن األمر احلاصل با

ًوهذا االزدياد سوءا يؤثر بدوره (ًتقود بوضوح إىل زيادة الصورة املرضية الطبية سوءا 
ولكن بام ). الخ...عىل السلوك، الذي يؤثر بدوره بشكل سلبي عىل األعراض اجلسدية 

 ًأن املريضة كانت قادرة بطريقة غري مترضرة عىل التذبذب انفعاليا ومقدار أعراض
املختل [الصعر التشنجي اإلكلينيكي مستثار بوضوح من خالل السلوك املعطوب 

 . F54فإنه قد تم إعطائها بداية التشخيص ] ًوظيفيا
وير الكفاءة يف طًوطبقا لذلك قاد التدخل السلوكي االستعرايف مع الرتكيز عىل ت

س العادات عك" احلرجة بالنسبة للمريضة باالرتباط مع تدريب ةاملواقف االجتامعي
"habit reversal" أنظر مثال مشابه لدى ( إىل حتسن واضح للوضعLeplow & Ferstl, 

 يف عضالت Botolinum-Injection البوتولينيوم ْنَقُح ذلك قادتباإلضافة إىل ). 1999
حتسن األساس العصبي للمرض، بحيث عادت املريضة إىل الرقية املفرطة النشاط 

وعىل . اة االجتامعية واستطاعت بناء عالقة زوجية جديدةلالنخراط الكامل يف احلي
الرغم من أنه مل يعد باإلمكان ممارسة مهنتها األصلية التي تتطلب مهارات عضلية 

 . دقيقة إال أهنا وجدت مهنة باعثة عىل الرضا يف االستقبال يف مركز عمليات خارجي
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-3 

3.1 

  هو اضطرابات وظيفية للعقد القاعدية،Dystoniaتوتر العضيل مرض خلل ال
ًالتي تقود إىل شذوذات حركية فريدة، ومعذبة يف الغالب وأحيانا تبدو شاذة، يف و

وتصاب هنا . األطراف أو الكتفني أو يف عضالت منفردة أو يف جمال الرقبة والرأس
ن مناطق حمددة يف اللحاء ما مسارات حمددة بدقة من الوظائف العصبية، التي ترتاجع م

وعىل الرغم . والتاالموس إىل اللحاء اجلبهي  Striatumقبل اجلبهي عرب اجلسم املخطط
ُمن هتدم اخلاليا العصبية االنتقائي وبشكل خاص يف الصعر َ َّ)1(torticollis  يف خاصة 

خرى  األsubcortical ويف املجاالت حتت القرشية Striatum املخطط من الدماغ اجلسم
كام هو احلال عىل سبيل  ( Substrate)2( اخلمرية أو  األنزيمفإنه ال يوجد ترضر شديد يف

ًوبدال من ذلك يوجد هنا تناقص يف املخرج الكابح ). املثال يف الباركنسونية األساسية
ي يقود لكبح التاالموس وفرط نشاط الحق ملسارات ذلاللغدد القاعدية، األمر 

-Conrad & Celallos)املناطق املحيطية ما قبل اجلبهية التابعة لذلك الوظائف املعنية يف 

Baumann,1996) . ،وهبذا تنتج الصورة املرضية من اضطراب عصبي يف الوظائف
. االنفعال للشذوذات احلركية وًيتجىل إكلينيكيا يف تأرجحات قوية مرتبطة باملوقف

 Leplow(ت العالجية النفسية ويشكل ارتباط احلالة العصبية باملوقف أساس التدخال

& Paetow,2003; Leplow, 2007a,b; Leplow,2008(. 
يمكن خللل التوتر العضيل أن يظهر يف أي مرحلة عمرية وأسبابه غري معروفة يف 

 "غري شائع" وشكل "شائع"وتنقسم إىل شكل ). idiopathy)3(ذايت املنشأ (الغالب 
                                                   

 .الصعر تشنج يف الرقبة يصعب معه االلتفات  )1(

)2(  :(substrate)التي يشتغل عليها االنزيم ة املتفاعلة هي املاداألنزيم  املادة )عة لفعل مخرية ما، أو املادة اخلاض)الركيزة. 

 ًعلة ناشئة ذاتيا من سبب جمهول  )3(
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أنظر ( األندر "الثانوي" أو "األعرايض" وخلل التوتر). sporadicمتقطع أو متفرق (
هو يف العادة غري مهم من الناحية العالجية النفسية ، كونه من املمكن عالجه ) 1جدول 

ًوعىل الرغم اإلمكانات اجليدة نسبيا للعالج األعرايض لألشكال . ("Causal)ًسببيا 
ح حترير كبي والذي،  Botolinum-Toxin)1(البوتولينني-ذاتية املنشأ بتكسني

                                                   
 عصبي حيوي كامن ويرتافق مع جائحات مميتة نامجة عن التسمم سم أو البوتوكس هو BTXالسم البوتيليني   )1(

  .ًالغذائي به نتيجة أكل املعلبات الفاسدة غالبا وله أيضا دور عالجي مميز
 بينام  ،1970يف املرىض املصابني باضطرابات عصبية منذ عام  ( BTX-A) حترى األطباء استخدام النمط املصيل أ  

ملعاجلـة احلول ، تشنج األجفان   Allergan من رشكة BOTOX  (BTX-A)  فائدة1989عام  FDA أكدت
 .لعقود عديدة BOTOX وتم بعد ذلك دراسة مدى واسع من التطبيقات املختلفة لـ. واضطرابات العصب السابع

) جراثيم إجيابية الغرام، ال هوائية مشكلة لألبواغ  Clostridium botolinum (ثبطات الوشيقية تنتج امل  
، واجلرعة املميتة  BTX-A إن الذيفان اخلارجي األثبت واألقوى هو. بروتينات خارجية ذيفانية متعددة 

 -2500ًن اجلرعة املميتة تقريبا أما عندما حتقن لإلنسان فتكو. كغ / وحدة39ًالوسطية منه يف القردة هي تقريبا 
إىل تأثرياته السمية العصبية بتثبيط النقل املشبكي بالنهايات العصبيـة  BTX-A يؤدي.  وحدة 3000

أما . عندما يتداخل مع النهايات قبل املشبك فإنه يمنع التحرر خارج اخللوي لألستيل كولني . الكولينرجية 
از العصبي املحيطي وحتدث بشكل أسايس بالوصل العصبي العضيل ، لكن التأثريات اجلانبية فهي حمدودة باجله

 .ٌيمكن للنهايات العصبية العقدية أن تتأثر أيضا
العضلية يزيل تعصيب األلياف  BTX-A حاملا يؤثر عىل النهايات العصبية يف الوصل العصبي العضيل فـإن  

 وحيدث الشلل  ،" مميزا" عضليا"يسبب ضعفا BTX-A ً أيام تقريبا فإن3-2بعد احلقن بـ  . " رخوا" ويسبب شلال
 للنهاية العصبية " دائام" أيام وإن نزع تعصيب الوصل العصبي العضيل ال يسبب رضرا10ًالتام نموذجيا خالل 

 لكن تعيد تطوير حساسية  BTXيمكن للعضلة غري املعصبة أن تضمر بعد التحريض بـ  . "ويكون عكوسا
  .تقبالت أستيل كولني خارج وصليةالنقل العصبي بإنتاج مس

ويف . ًتنبت العصبونات احلركية أيضا هنايات جديدة بحيث إذا أعطيت فرتة كافية فإهنا يف النهاية تعكس الشلل  
 .ًيف العضالت لغايات عالجية فإن فرتة تأثريه تكون غالبا حمدودة ببضعة أشهر BTX-A احلقيقة ، عندما حيقن

بشكل كبري خالل سنوات من الدراسات عىل البرش حيث يعترب  BTX العالجية لـلقد توسع عدد التطبيقات 
َخط العالج األول خللل التوتر البؤري لتشنج األجفان ، الصعر  BTX-Aاحلقن املوضعي لـ َTorticollis  

 يمكن هلذا العالج أن يؤخر أو يسيطر عىل احلاجة لإلجراءات. وخلل توتر احلنجرة باإلضافة إىل احلول 
 .اجلراحية لدى عديد من املرىض ، وبالتايل خفض املخاطر املتعلقة باجلراحة

ًكام يمكن للمرىض الذين ال يتحملون اجلراحة أن يستفيدوا من هذا اإلجراء ، علام أنه ال يصحح اخللل العصبي   
 . بل يؤدي لزوال مؤقت يف األعراض



311 -36 
 

 

األسيتيلكولني يف األغشية قبل املشبكية وبالتايل تتم إعاقة نقل املولدات الكولينية بني 
، فإن ) Local Denervationإبطال عصبي موضعي (العصب والعضلة بصورة عابرة 

ًمرضا مزمنا، يقود أحيانا إىل أرضار حركية وانفعالية يعد خلل التوتر العضيل  ً ً
ثري العالج الطبي ال يستمر إال ألسابيع حمددة بعد ذلك يرجع وتأ. واجتامعية شديدة

، )sproutingالتربعم أو اإليراق ( األلياف العضلية اجلانبية Renervationعمل عصب 
وتستعيد األلياف العصبية األصلية وظائفها ثانية، بحيث البد من إعادة العالج بعد 

لعالجية املبارشة لدى غالبية املرىض تقود اآلثار ا عدا عن ذلك ال. حوايل ثالثة أشهر
أما الطرق األحدث من . تتطور معاندة تدرجيية% 5إىل الشفاء الكامل ولدى حوايل 

 فال يمكن احلكم عليها يف الوقت الراهن يف خلل التوتر "استثارة الدماغ العميق"
امعي كام ال يقود التحسن بالصدفة إىل حتسن حالة التكيف االجت. العضيل بشكل هنائي

  . (Mueller, et al.,2002)النفيس 
ومن بني املحكات العامة خللل التوتر العضيل االرتفاع الالإرادي يف التوتر العضيل 

 وهذه األخرية تعزى إىل انخفاض.. )1(للعضلة املعنية واالنكامش املشارك للعضلة املضادة
طرابات وقوف اض"وتظهر صورة املرض إما عىل شكل ]. املتعاكس[الكبح املبادل 

وتكون جمريات حتريك احلركات اإلرادية . "شذوذات حركة ارجتافية" أو "ارتعايش
ًوعمليا تزداد األعراض االرجتافية دائام عند . البطيئة هي املترضرة بشكل خاص ً

 ,Jahanshahi)االستثارة االنفعالية وتوجيه االنتباه وكم خمتلف من املنبهات املختلفة 

كام أن جمموعة من . رتخاء العميق أو الرتكيز أن خيفف الشدةويمكن لالس. (2000
يمكن أن ) "gest Antagonisticاملعاكسات احلركية "(اخلدع احلركية والتنبيهات احلسية 

 . -ً وإن كان تأثريها مؤقتا-حتسن األعراض عىل املدى القصري 
 

                                                   
)1(  Co-Contraction of antagonisticmuscle 
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(1) 

• Dystonia  
تشنج يف الرقبة يصعب معه  [torticollis spasmodicusالصعر التشنجي   -

 ) الرقبة املائلة] (االلتفات
 تشنج الكتابة   -
  blepharospasmusتشنج اجلفن   -
 spasmodic dysphoniaبحة الصوت التشنجية   -

• Tic-Disorder  
 ابرة اضطرابات عرة ع  -
 عرات مزمنة حركية أو لفظية   -
   Gille de la Touette syndrome)1(متالزمةجيلديالتوريت  -

•  
 االرتعاش الفيزيولوجي   -
 essentially Tremorاالرتعاش األسايس   -
 ] orthostatic Tremorاخلاص بالوقوف [االرتعاش القيامي   -
  Dystonic Tremorاالرتعاش التوتري   -
 ارتعاش هدوئي   -
  Cerebral Tremorارتعاش دماغي   -
 ) "اتعاش دماغي أوسط" (Holms Tremorارتعاش هوملز   -
 اتعاش احللق  -

                                                   
َّفرنسية مرض العرات العرات أو بال  )1( َ maladie des tics 
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 ارجتاف يف إمراضية األعصاب املحيطة   -
  tasks- and position related Tremorsالوضعية  وارجتافات متعلقة باملهامت  -
 ) العقاقري غري القانونية والسموم(واد ارتعاش ناجم عن امل  -
 ارجتاف نفيس املنشأ   -

 
وحسب أي من املسارات الوظيفية املارة بني مقاطع حميط الدماغ والباحات حتت 
ِّالقرشية املصابة، املنظمة ملناطق اجلسد التي تكون مصابة حتصل اضطرابات تشنج يف  َُ

سبب تكرار ظهورها سوف نقترص فيام ييل وب). 2أنظر اجلدول (أجزاء اجلسد املختلفة 
تشنج [عىل توضيح الصعر التشجني 

تشنج  وتشنج الكتابة و]الرقبة
أما أمراض التشنج األخرى . األجفان

فهي نادرة هلذا تم االقتصار عىل ذكرها 
 .يف اجلدول

خلل احلركة التشنجي الثانوي 
وحسب أفضل . ًمنترشة نسبياظاهرة 

فرة يف الوقت الدراسات اجلائحية املتو
 حالة 152تبلغ يف أوروبا الراهن فإهنا 

 شخص، ويطابق هذا من بني كل مليون
ً حمسوبا عىل السكان األملان البالغ -الرقم 

 وهناك تقديرات أقدم من .(ESDE,2000) مريض 12160 حوايل ً-تقريبا مليون 80عددهم 
 مريض 23680  أيون،ييف املل/296بريطانيا تقدر نسبة االنتشار بـنسبة أعىل تبلغ 

)Marsden & Quinn,1999(.  وباستثناء تشنج الكتابة فإن غالبية خلل احلركة التشنجي
إال أنه علينا . )Soland, Bhatia & Marsden,1996؛ 1.92:1حتى حوايل (أعىل بني النساء 
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. أن نأخذ بعني االعتبار بأن النساء يلجأن يف هذه األمراض للعالج أكثر من الرجال
 افرتاض وجود إسهام وراثي يف التسبيب، غري أنه يتم افرتاض وجود تم باطراد وي

 . (Maniak et al., 2003)ً ضئيلة جدا   Penetrance )1(نفوذية
(2)Fahn,1988 

-1 
 )  سنة12حتى سن  (Juvenileاليافعني  •
 ) ينحتى سن العرش(املراهقني  •
 الراشدين •

 
 )familiar أو مألوف sporadicمتفرق (ذايت املنشأ  •
 Symptomaticأعرايض  •

3 
 ]focalبؤري [موضعي  •
 Segmentalمقطعي  •
 متعدد املواضع •
 نصفي  •
 معمم •

 

                                                   
)1(  Penetranceالقدرة النسبية للجينة أو املورثة عىل إحداث أثرها اخلاص عىل الكائن احلي التي هي :  النفوذية

 .جزء منه
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3.1.1 
 تصاب عضالت الرقبة والكتف بخلل يف نتحدث عن الصعر التشنجي عندما

 شخص من كل مائة ألف من 1.1ومن خالل انتشار مفرتض مقداره . التوتر العضيل
 89وانتشار مقدر بحوايل ) Deuschl,1989ً شخص يف أملانيا؛ 900أي حوايل (السكان 

) Marsden & Quinn,1990 مريض؛ 7120يطابق حوايل (مريض يف كل مليون شخص 
 4720 (5.9/100000ويمتد العدد بني . ًيتعلق بأكثر أمراض التشنج انتشارافإن األمر 

وتقدر ). ESDE,2000 مريض 4560(مليون /57 أو (Pekmezovic et al., 2003مريض؛ 
 8080 (10.1/100000نسبة خلل احلركة التشنجي املوضعي بنسبة متوسطة تبلغ 

وبام أن ). ESDE,2000مريض؛  9360(مليون /117أو ) Castelon et al., 2002مريض؛ 
هذه البيانات تم احلصول عليها من خالل مركز العالج بالبوتولينيوم وهناك الكثري من 
املرىض الذين ال يعاجلون أو يعاجلون بطريقة خطأ فال بد من اعتبار النسب املقتبسة عىل 

 . أهنا تقديرات دنيا
 هذا يدور إىل "يل املوضعيويف احلالة النموذجية فإن الرأس يف خلل التوتر العض

عىل الكتف (جلانب املعاكس ا " يف الوقت نفسه عىل ويميل ) ًنحو اليمني مثال(اجلانب 
ويمكن . كام يمكن للراس أن ينحني لألمام أو للخلف). األيرس عىل سبيل املثال

ًلألعراض أن تكون مثبتة، بحيث أن املعني ال يستطيع جتليس الرأس أبدا أو ال يستطيع 
إال أنه قد تظهر أشكال متغرية، تقود إىل الفقدان الكيل حلركات . ال بعد جهد كبريإ

 )1(وهنا تكون العضلة الصدرية. اإلسناد، بحيث أنه ينبغي تثبيت الرأس باستمرار
 ، العصب الثانوي XIالتي يمدها العصب الدماغي ) "حانية الرأس"] (القص الضليعي[

Nervus eccessoriusن عظم القص إىل جمرى السمع اخلارجي، واملمتدة م "Processus 

mastiodeus"  وكذلك العضلة شبه املنحرفة الكبرية ،Musculs trapezius للكتف 
َّمنها العضالت الطاحلة الرأسية(وعضالت خمتلفة عميقة للرقبة  َِ ِْ َّ َ َّ َ splenius capitis .( 

                                                   
)1(  Musculus sternocleidomastoideus 



316 IV 
 

 

.  سنة40 و30السن بني وعىل الرغم من أن املرض يظهر يف أي سن إال أنه يفضل 
ويتصف املجرى الطبيعي، . ونسبة النساء املصابات أعىل من الرجال يف بعض األحيان

 "األعراض" الذي أصبح نادر املالحظة بسبب الفاعلية العالية إىل حد ما ألشكال العالج
املستخدمة يف الوقت الراهن، بتنوع شديد ضمن السنوات اخلمس األوىل، وثبات عىل 

ستوى من الوضوح خالل السنوات اخلمس الالحقة وتناقص بطيء لشدة أعىل م
إال أن املرض ال خيتفي من تلقاء نفسه بشكل كامل من . األعراض خالل بقية احلياة

وعىل الرغم من أنه قد تظهر مراحل من التحسن تستمر لسنوات عدةإال . دون عالج
العالج فإن ما ذكر عن خلل التوتر ًواستنادا إىل قابلية . أن املرض يعاود للظهور ثانية

 . العضيل يف اجلزء العام ينطبق هنا
وعىل الرغم من الرتاجع الواضح لألعراض بنتيجة العالج بالبوتولينيوم إال أن 
الضغوط النفسية االجتامعية للمرىض تظل شديدة وقلام ترتبط بدرجة اإلعاقة القابلة 

 ,.Papathanasiou et al.,2001; Ben-Shlomo et al., 2002; Camfield et al)للقياس 

من املرىض قد استفادوا من % 75وعرب جمرى مكون من مخس سنوات يبدو . (2002
ًالعالج بشكل جيد جدا، والنسبة الباقية إما أهنا ال حتقق نتائج باعثة عىل الرضا أو 

 وليس . (Jankovic,2004)يطورون مقاومة أو تظهر لدهيم تأثريات جانبية غري حممولة 
من النادر أن تقود االجتاهات اخلاطئة إىل آالم ثانوية ومشكالت يف اجلهاز العظمي، 
ًوهي متثل أيضا أنزعاجا مجاليا وخيام، وتقود لدى كثري من املرىض يف املهنة إىل قيود  ً ً ً

إعاقة "(وترض بالعالقات البني إنسانية واألدوار االجتامعية !) عمل الكمبيوتر(كبرية 
handicap " .(املطالبًيضاف إىل ذلك أن األعراض تزداد سوءا يف أي شكل من  

وبالتايل يزداد جتنب . seismographوتظهر حالة التوتر الراهن مثل مرسام الزالزل 
األرضار االنفعالية فهي املشكالت الناجتة أما . املواقف االجتامعية بشكل خاص

 ;Ben-Shalom et al., 2002( الشديدة عىل شكل قلق اجتامعي واكتئابيه واكتئاب

Guendel et al.,2001; Moraru et al.,2002( . وهذا يرتافق من جانبه مع حساسية أشد
ًاالجتامعية النفسية، بحيث تزداد األعراض سوءا ) Stressorsاملرهقات (للضغوطات 
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 ,Leplow & Paentow (برسعة عرب تأثري احللقة املفرغة لتتجاوز درجة التسبيب الطبي

2003; Leplow,2007a,b( . وحسب شايدت وآخرين(Scheidt et al., 1998) فقد شعر 
% 80ً مريض تم سؤاله يف استبيان شامل أهنم معزولون اجتامعيا، و256من أصل % 84.6

ًتقريبا % 20ًعزلوا نفسهم اجتامعيا وحوايل % 56منهم حدوا من نشاط وقت فراغهم و
ومن ناحية .  وجود تأذي كبري يف عملهماروذك %51ابتعدوا عن أصدقائهم وحوايل 

من هذه املجموعة الشابة % 23.4السياسة الصحية فإن التقاعد املبكر لنسبة مقدارها 
 . ًنسبيا عىل درجة من األمهية

 ,.Guendel et al(وقد أمكن تأكيد هذه املالحظة يف دراسة مضبوطة بشكل جيد 

 لدهيم خلل يف التوتر العضيل مع عينة  من املرىض الذين116فقد متت مقارنة : )2001
.  SCID(Wittchen et al.,1997) من خالل املقابلة اإلكلينيكية املبنية 483ضابطة قوامها 

 اجتامعية كانت مستقلة عن ةمن املرىض ميول رهابي% 41.3ووجد لدى نسبة مقدارها 
كتئاب وكان بشكل خاص أسلوب املواجهة والعزو املميز ملرىض اال. شدة املرض
ًمؤرشا تنبؤيا ً وبشكل عام كان االنتشار بالنسبة للميول الرهابية االجتامعية مرتفعا. ً

 ضعف ولالنتشار 2.4أكثر بعرشة أضعاف وبالنسبة لالضطرابات الوجدانية حوايل 
دراسة مع وتتطابق هذه النسب بشكل جيد . 2.6الطبي النفيس مدى احلياة حوايل 

التي وجدت بنتيجتها أعراض القلق وً مشاركا، 40لغت شبيهة التصميم أصغر بكثري ب
 . (Mararu et al., 2002)من املرىض% 37.5وأعراض االكتئاب األسايس لدى % 40لدى 

من بينهم (إال أنه ال توجد لدى مرىض خلل التوتر العضيل تغريات ثانوية يف الشخصية 
Jahanshahi & Marsden,1988a .(ت االنفعالية يف الغالب ًوبدال من ذلك متثل التغريا

. استجابة عىل املرض وعىل تأرجحات أعراضه التي ال يمكن السيطرة عليها يف الغالب
وعليه فقد تم االستنتاج يف عدد كبري من أعامل النفسانية الربيطانية جاهانشاهي 

Jahanshahi أن قيم االكتئابية املرتفعة ملرىض خلل التوتر العضيل ترجع لالنفعاالت 
بية النامجة عن األرضار اجلاملية الوخيمة واملشكالت الواقعية يف احلياة اليومية السل

(Jahanshahi & Marsden,1988b; Jahanshahi, 1991,2000)  أما الرؤية القديمة لتصنيف
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خلل التوتر العضيل ضمن اضطرابات التحويل فقد تم جتاوزها بناء عىل تقدم املعارف 
 كام). أنظر أعاله( وإمرضيتها الفيزيولوجية )1(د القاعديةاألدق حول فيزيولوجية الغد

يتم تفسري املالمسات اخلفيفة جللد الوجه أو مسكات أخرى مساعدة والتي يمكن من 
 Gestما يسمى احلركات املضادة (خالهلا حتسني األعراض لثوان أو دقائق 

antagonistique" (إيصاله عرب احليس الذي يتم-عىل أساس خصائص التكامل احلركي 
 . الغدد القاعدية

3.1.2 
يف تشنج األجفان يتعلق األمر بخلل توتر عضيل موضعي، حيصل فيه انغالق 

للعضلة الدائرية العينية  والتقلصات اجلانبية. لألعني بشكل متقطع ومستمر
 ما تكون ً غالباMusculus orbicularis oculi] العضالت التي حتيط بالعني بشكل دائري[

ً ، وأحيانا أيضا ارتعاشية Tonicذات طبيعة توترية  ًclonic  . ومن السهل تفريق احلاالت
 عن تشنج األجفان التوتري من خالل التغريات النمطية ملنعكس "نفسية املنشأ"

ويف تشنج األجفان فإن سن الظهور املتوسط يقع أعىل من األشكال األخرى . الرؤية
 مريض يف أملانيا؛ 2489 (3.1/100000ويقدر االنتشار بـ . املوضعيخللل التوتر العضيل 

Castelon Konkiewitz et al., 2002 .( 1.9/100000وترتاوح النسب بني) مريض؛ 1520 
Pekmezovic et al.,2003 ( مليون /133مليون حتى /16ًمرورا بـ)10640-1280 

 ). ESDE,2000 مريض؛ 2880(ًمليون واقعيا /36إال أن االنتشار البالغ ). مريض
 
 

                                                   
)1(  Basal Ganglia أو basal nuclei هي جمموعة من النوى ) داخل املادة  )جمموعة من أجسام اخلالياعقد هي

 )الصورة املرفقة من املرتجم (.العقد القاعدية هي جزء من اجلملة خارج اهلرمية .البيضاء يف الدماغ
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ًفإذا ما كان التوليف الغالب نسبيا مكونا من تشنج  ً
 صدغيالفكي العضيل التوتر الخلل  واألجفان

Oromandibulaere Dystonia) فإننا ) لوي الفك والفم
 )1( "برويغل" أو متالزمة "ميج"نتحدث عن متالزمة 

Meige- or Breughel-Syndrome  . يبلغ البدء 
 Sharma et)سـنة ) 52(وسط ملتالزمة ميج حوايل املت

al.,1996) وهو أعىل من األشكال األخـرى خللـل التـوتر 
، حيث تكون focal segmental Dystoniaاملقطعي املوضعي 

قمة سـن ظهـور املـرض يف األربعينيـات 
يقود تشنج  ومن خالل الوصمة ال. ًتقريبا

 فحسب وإنام اإلعاقـة "لإلعاقة"األجفان 
ــشديدة احلقي ــه ال ــة يف درجات ــز "(قي العج

disability"( ــــدوري ــــالق ال ، ألن اإلغ
لألعني يؤذي الرؤية يف كثري مـن وظـائف 
احليــاة اليوميــة ويمكــن أن يقــود للعمــى 

ًوغالبا ما تقـود الوظـائف ذات . الوظيفي
ًالطبيعة البرصية إىل االزدياد سوءا، ويعتقد 

ًويف هذا املرض أيـضا تـؤثر . قصري األمدأن مراحل االنتباه املركز تقود إىل اإلضعاف 
وهنا فـإن العـالج األسـايس .  كوضع االصبع عىل اجلفنني أو التثاؤب"اخلدع"بعض 

 . يكون بالبوتولينيوم
 

                                                   
 .وجهتقلص نصف ال  )1(
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3.1.3"Writer' cramp" 

، ال يظهر إال يف أعامل "خلل التوتر االنشغايل"يعد تشنج الكتابة من ضمن 
ًإذ بدال من ذلك . ًتكون احلركات الدقيقة مضطربة عموما ويف تشنج الكتابة ال. ةحمدد

 واليد، وذلك فقط عندما يراد كتابة يشء ما عىل سبيل املثال اإلصبعتظهر تشنجات يف 
ويصاب الرجال بنسبة تبلغ ضعف النساء . أو العزف أو يف املهام ذات الطبيعة األدائية

 مريض يف أملانيا؛ 1520 (1.9/100000ة مقدارها ويفرتض وجود نسب. ًتقريبا
Pekmecovic et al.,3002( ،14/ مليون)مريض، 1120 ESDE,2000(مليون /69 و)5520 

والوظيفية النفسية تتطابق إىل مدى بعيد مع تلك ). Marsden & Quinn,1990مريض؛ 
أم (ابة فقط  يف الكت"التشنج الكتايب البسيط"ًوأحيانا حيصل . التي للصعر التشنجي

، الذي "تشنج الكتابة التوتري"، ويتم التمييز بينه وبني )ًالترصفات الشبيهة جدا
ًتترضر فيه أيضا أنشطة يدوية أخرى وتوجد فيه عند البدء بمحاولة النشاط تشنجات 

وبسبب خصائص احلركة التوترية يتم اليوم اعتبار . شديدة يف عضالت اليد والذراع
ً األخرى أيضا كالعزف عىل سبيل املثال عىل أهنا خلل "بسيطةتشنجات االنشغال ال"

ًويف هذا الشكل غالبا ما يقود العالج بالبوتولينيوم للتحسن الوظيفي . توتري موضعي
واليوم أمكن برهان أن هذا التحسن يرتافق مع حتسنات يف عمليات إعادة التنظيم يف . 

 .(Byrnes et al.,1998)اللحاء احلركي الرئييس 
3.2 

والعرات انقطاعات .  بحد ذاتهً مستقالًاًيمكن للعرات أن تكون عرضا أو مرض
فجائية ورسيعة لنزوعات حركية أو لفظية البد من فصلها عن األمور ] متكررة[نمطية 

فالعادات تنشأ من خالل عملية تعلم وتتطور ). "habitsالعادات "(االعتيادية 
أما ظهور العرات فيتزامن مع ). "chainingتسلسل "(لية أمتتة بالتدريج عىل طريق عم

. العوامل املوقفية واالنفعالية، وبشكل خاص فإن أي شكل من التوتر يقود إىل التفاقم
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وحتى عندما تكون . باملقابل يمكن لرصف االنتباه واهلدوء أن يضعف من العرات
ال من خالل تدريب معاكس العرات قابلة للقمع فإن السيطرة عليها ليست ممكنة إ

 ;Azrin & Nunn,1973; Arzin & Peterson, 1988 (للعادة قائم عىل أساس حتليل السلوك

Woods & Mittenberger, 1995(. 
 العارش .دي.يس.ياآل وDSM-IV-TR .أم.أس.ديومتيز منظومتا التشخيص ال

ICD-10 ملزمنة وعن العرات احلركية واللفظية اعن العرات العابرة  )1(اضطرابات
ًوكل العرات تبدي تنوعا  . Gilles de la Tourette syndrome متالزمة جيلديالتوريت

أو عرب (ًوهي تظهر كل يوم تقريبا، ومرات عدة يف الغالب . ًشديدا يف ظهورها وجمراها
والتوتر املرتافق . وتبلغ مدة اخللو من األعراض ثالثة أشهر). سنة كاملة بشكل متقطع

العرات -ًجدا ويمكن أن يقود ألرضار شديدة ولكن حتى قبل ظهور دفقاتمعها كبري 
املنفردة يمكن عند الفحص الدقيق إجياد حاالت توتر واضحة وتظهر العرات قبل سن 

كام ). ً يظهر يف املتوسط بسن السابعة تقريباTouretteاضطراب توريت (الثامنة عرش 
ًيتضمن اضطراب توريت دائام عرة لفظية أيضا  ولدى ). الخ...تصفري، طقطقة، عواء(ً

، التي " Coprolaliaبالفواحش أو القذارات "من املعنيني يظهر ما يسمى % 60حوايل 
اليستطيع [ واجلنيس بشكل ال إرادي fecalيتم فيها النطق بكلامت من املجال الرشجي 

رمش أو ] ارتعاش[والعرات التتكون من استجابات ارجتاف ]. املعني السيطرة عليها
وتبلغ . للعيون فحسب، وإنام يمكن تتجىل يف اشد حركات القذف أو الرضب أو الدق

كام أنه من الالزم . ًتقريبا% 60حتى % 40االختالطية مع االضطرابات القهرية بني 
أي العرات التي ترجع لعوامل طبية أخرى أو ملواد (استبعاد العرات األعراضية 

 ). خارجية

                                                   
اضطراب "ًتبعا للتقاليد أو األعراف يف علم النفس والطب فإن صور الشكاوى املصنفة بشكل أسايس عىل أهنا   )1(

 ." Diseaseكمرض " وكل صور احلاالت األخرى "Disorderاالضطراب " تطلق عليها تسمية "نفيس
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وهذا يعني أنه يعيش يف .  شخص5/10000وريت حوايل ويبلغ انتشار اضطراب ت
إال أن املراجع احلديثة .  مريض40000أملانيا من سن الطفولة وحتى سن الرشد حوايل 
ويصاب الرجال أكثر من النساء بأربع . تشري إىل أن االنتشار يتناقص حتى سن الرشد

فواحد من أصل : وظًوالعرات املفردة أكثر تكرارا يف سن الطفولة بشكل ملح. مرات
بل أنه يف . مخسة أطفال البد وأن يظهر يف وقت من األوقات من جمرى نموه عرة عابرة

وبام أنه بالعكس تم حتديد لدى %. 50 يافع فرنيس تم ذكر نسبة تبلغ 1800دراسة عىل 
من مرىض اضطراب توريت اضطرابات شبيهة باضطرابات االنتباه وفرط % 50 حوايل

ضطرابات االنتباه واالضطرابات القهرية الًإنه غالبا ما ينظر ف) ADHD(النشاط 
أما األسباب فهي غري معروفة، . والعرات وتوريت من خالل سلسة مكملة لبعضها

وترتبط اجلينة الوراثية %). 22مقابل % (77غري أن دراسات التوائم تشري إىل تطابق يبلغ 
ألي نوع "بالنسبة % 99 الرجال ولدى% 70 لدى النساء Autosomal dominantالسائدة 

ومن ثم فإن يمكن عد العرات حاالت متطرفة من مراحل النمو العابرة . "من العرات
ويعتقد أن جينة واحدة هي املسؤولة عن نشوء اضطرابات العرة عىل . يف العادة

املناطق اللمبية، والتي ختضع لتحكم  و التي توجه نمو الغدد القاعدية3الكروموزم 
ومن الناحية الترشحيية لوحظ يف متالزمة توريت تقلص يف حجم . نات اجلنسيةاهلرمو

 . ventricleمقاطع البطينات اليرسى  و اليمنىnucleus caudatusالنوى الذيلية 
3.3 

، الذي "األسايس"ًغالبا ما يتعامل املعاجلون النفسيون مع ما يسمى باالرتعاش 
ًويف نصف احلاالت يظهر متكررا يف .  معروفةيظهر كمرض مستقل ألسباب غري

ًاألرس، السيام أنه أكثر تكرارا من ارتعاش باركنسون وتبلغ ذروة املرض فيه قبل سن 
 8-6 هريتز، ويف الضغوط املتطرفة بني 6وبرتدد يصل إىل . العرشين وبعد سن الستني

ًهريتز يظهر يف كال اجلانبني من اليدين، وغالبا يف الرأس أيضا  أو "نعم"ارجتاف  (ً
وكام هو احلال يف اخللل التوتر العضيل يزداد االرجتاف عند التنشيط أو التوتر ). "ال"
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يظهر إال بشكل نادر  وال يظهر يف اهلدوء أو ال. النفيس ويتناقص بتناول الكحول
ًوأحيانا (ويف احلالة العادية يظهر كارجتاف مسك أو فعل . وبشكل متصاعد بطيء

ومن الناحية الترشحيية املرضية يبدو أنه يرجع إىل فرط حساسية ). متسقةبدرجات غري 
ًوغالبا ما يتم .  Striatum األدرينالية وربام لتغريات يف اجلزء املخططبيتامستقبالت 

) أنظر أعاله التشخيص التفريقي(اخللط بينه وبني االرجتاف الناجم عن الكحول 
لصباحي بشكل ناعم ويظهر كذلك يف والذي يظهر بشكل خاص يف مواقف السحب ا

 . حاالت اهلدوء
 65 لدى األشخاص بعمر essential Tremorويبلغ انتشار االرتعاش األسايس 

 ، ولدى األشخاص(Benito-Leon et al.,2001)% 4.8 و(Louis et al.,2003)% 1.5ًتقريبا بني 
 من األشخاص بعمر إال أنه يف جمموعة.  (Dogu et al.,2003)% 4 سنة حوايل 40بحدود 

ًمن املفحوصني أشكال خفيفة جدا من االرتعاش األسايس % 23 سنة أظهر 76
(Elble,1998) . والنساء أكثر من . الرأسويبدو أن أكثر ما يظهر االرجتاف األسايس يف

ًحيمل البيض عىل ما يبدو خطرا يبلغ مخس مرات  و(Louis,2003)الرجال بأربع مرات 
وقد تم ترجيح وجود عامل وراثي من خالل دراسة . (Louis, Fried et al.,2003)أكثر 

% 22فقد تم تشخيص االرجتاف األسايس لدى . (Louis et al.,2001)لويس وجمموعته 
من األقارب من الدرجة األوىل ملرىض االرجتاف، يف حني أنه شخص باملقابل لدى 

 . فقط من أقارب جمموعة ضابطة% 5.6
ًيكيا لالرجتافات غالبا ما متثل انحرافات مرضية لالرجتافاتواألشكال املهمة إكلين ً 

 هريتز الضيق املدى عادة ما ال 12-8فهذا التذبذب البالغة شدته بني . الفيزيولوجية
ويتجىل هذا التذبذب . ًيكون ملحوظا يف احلالة العادية إال عند وجود توتر متطرف

من خالل حترير   حالة املرضاألسايس الرضوري للحركات الطبيعية شكل تعبريه يف
 . املوجه املركزي والتنشيط الودي املنطلق من خالل ذلك

فلدى حوايل ثلث : وعىل أية حال فإن الضغط النفيس يف مرض االرجتاف واضح



324 IV 
 

 

املرىض البد من أخذ امليول الرهابية االجتامعية ذات األمهية اإلكلينيكية بعني االعتبار 
(Schneider et al.,2001)  . وقد قدم ليبلوف وفريستل(Leplow & Ferstl,1999) مبدأ 

ًعالجيا نفسيا يقوم عىل االستخدام املنهجي لتدريب  -habit reversalعكس العادات"ً

Training " العجز " مقابلdisability" تقليصا لإلعاقات ً"handicaps" . 
أسايس ً غالبا ما تظهر أشكال االرجتاف كعرض ملرض Neurologyويف العصبية 

وهذه . معقد من بينها أمراض املخيخ أو مسارات النخاع الشوكي أو الغدد القاعدية
 هريتز ملرض 6-4األخرية تسهم عىل سبيل املثال يف ارجتاف اهلدوء البالغة شدته بني 

هلذا حيصل يف البداية يف . الباركنسونية، والذي يتوقف مبارشة يتم القيام بحركة إرادية
ء مع مرىض الباركنسونية ازدياد واضح ومسموع من االرجتاف، متارين االسرتخا

القريبة [وبداية عند االسرتخاء العميق بشكل خاص لألطراف اخلارجية املحورية 
proximal ( الزائدة "-ترتاجع هذه األعراض"Plus-Symptomatic . ويف سنوات العمر

ًلوجه أيضا املتقدمة يظهر ارجتاف اهلدوء وبشكل خاص يف الرأس وعضالت ا
، الذي action tremorويف التقسيم التقليدي نجد ارجتاف العمل . "كارجتاف أسايس"

ويف ما يسمى . خيتفي حتت رشوط اهلدوء ويظهر يف حركات خمتلفة غري هادفة
ألنه ( يتعلق األمر بتسمية إشكالية الرجتاف "intention tremorاالرجتاف القصدي "

وهو عرض مميز ألمراض . يف احلركات اهلادفة، يظهر أشد مدى له )غري قصدي
 العضالت وخيتفي ضمن innervationويظهر ارجتاف املسك يف إعصاب . املخيخ

. ًويف الوقت الراهن تقدم التشخيص التفريقي لالرجتاف كثريا. ظروف االسرتخاء
 ;Deuschl et al., 1998; Deuschl et al., 2000 (ًونجد عروضا جيدة حول ذلك لدى

Dueuschl et al., 2001; Deuschl & Bergman,2002.(  
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وبالنسبة للمعاجلني النفسيني فإن ما يسمى 
وتطلق . االرجتاف نفيس املنشأ عىل درجة من األمهية

هذه التسمية اإلشكالية إىل حد ما عىل تذبذبات 
وبشكل أندر إىل (يف الغالب  Distalاألطراف البعيدة 
 كام هو -أنه ينشأ الذي يعتقد ب) حد ما يف الرأس

وبغض النظر .  بسبب مثري وتوجيه نفيس-ًاحلال دائام
 تتعدل "العضوي"عن أن غالبية أشكال االرجتاف 

بشكل كبري من خالل العوامل النفسية وبصورة 
مرتبطة باملوقف، فإن التوجيه النفيس باألصل حلادث جسدي ال يتضمن بالطبع غياب 

التالية  النظر عن هذه اآلراء األولية فإن املحكات وبغض. substrateألنزيم فيزيومريض 
 : (Deuschl et al.,2000; Deuschl et al.,1989) "ارجتاف نفيس"تؤيد احتامل وجود 

 ًالبدء املفاجئ، وغالبا يف سياق األحداث احلياتية احلرجة •

 التحسناملجرى املتنوع مع ندرة  •

 ) يف ارجتاف اليد(م اليد  لعضالت معصCoactivationيف البداية تنشيط مشارك  •

 غياب ارجتاف األصابع •

 . زيادة مدى االرجتاف عند اإلرهاقات الفيزيائية لألطراف املطابقة •

 300ويف الوقت الراهن ينظر وبشكل خاص يف ارجتاف اليد املستمر فقط حوايل 
الباسطة لعضالت  وثانية، السابق للتنشيط املشارك التوتري للعضالت القابضة/مل

. ليد السابقة للتذبذبات االرجتافية الفعلية عىل أهنا أهم حمك تشخييص تفريقيمعصم ا
ًباإلضافة إىل ذلك فإنه ليس من النادر له أن خيتفي عند رصف االنتباه القوي وغالبا ما 

وهذا املفهوم الذي يغلب استخدامه يف العصبية البد من فهمه . طبيعة تعبريية" كيمتل
 situative and emotional املوقفية واالنفعالية الوسيلةى من الناحية النفسية بمعن

Functionality.  ًذلك غالبا ما تتم اإلشارة إىل األمهية الكبرية إىل وبام أنه إضافة 
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  واالستشارة املتكررة للطبيب"االضطرابات الوظيفية" و"لألمراض السيكوسوماتية"

واحلاالت املختلطة من االكتئابية واملقاومة الناقصة للضغط التي يتم استخالصها عن 
اضطراب "، فال بد من استبدال تشخيص  (Deuschl et al.,1998)طريق تاريخ املرض 

 باملفهوم (F45.8) "اضطراب جسدي الشكل آخر" أو (F44.4) "حركة تفككي
ض النظر عن الرتتيب األعرايض يتم يف وبغ. " Psychogenicنفيس املنشأ "اإلشكايل 

الوقت الراهن إجراء حماوالت عالجية لألشكال املختلفة من االرجتاف من خالل 
 . )1(استثارة عمق الدماغ

 

                                                   
وحيصل التنبيه من خالل . الصورة من املرتجم) قرين آمون(حتصل االستثارة أو التنبيه يف تلفيف حصان البحر   )1(

ليصل إىل املناطق التي زرع جهاز يعمل بالبطارية عند املنكب ومترير سلك دقيق حتت اجللد سلك حتت اجللد 
يف تلفيف حصان البحر، وحسب )  هريتز130(تستقبل االستثارة يف حصان البحر، ويتم إعطاء تنبيهات منتظمة 

 .)الصور من املرتجم. (ًاالستجابة يتم تعديل الشدة كل ثالثة أشهر تقريبا
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-4 

4.1 

الضطرابات ويف ا. يبدأ كل تشخيص نفيس بالرتتيب األعرايض للصورة املرضية
 : ، فيام إذا)3 أنظر اجلدول(التي نتناوهلا هنا البد من توضيح 

(3)Fahn,1988 

 الصعر التشنجي الكتف

 تشنج األجفان األجفان

 تشنج الكتابة الذراع

خلل التوتر العضيل 
 املوضعي 

منطقة 
 :وظيفية

 بحة الصوت التشنجية  larynxاحلنجرة 

خلل التوتر العضيل 
 متعدد املواضع 

 عىل األقل منطقتني وظيفيتني متجاورتني 

 عىل األقل مقطعني يف الرقبة والكتف )قحفي(مججمي 
 الكتف واجلذع axialحموري 

 خييشومي
branchial 

الذراع واملحوري أو كال اليـدين مـع أو 
 من دون الكتف أو مع ومن دون اجلذع

 خلل توتر عضيل فيص
) فلقي أو جزئي(

segmentalDystonia  

مناطق 
وظيفية 
 : متجاورة

) فخذي(رجيل 
crural 

الذراع والرجل أو كال الرجلني مع أو 
 من دون الذراع

خلل توتر عضيل فـيص 
 فخذي] جزئي[

 عىل األقل خلل توتر عضيل فيص آخر

 خلل توتر عضيل نصفي
 Hemi dystonia  

 انب واحد عىل ج 
Ipsilateral  

 الذراع والرجل

 األطراف

 اجلذع

  خلل توتر عضيل معمم

 الوجه
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 ؛(F43.x;DSM 309.x)اضطراب تكيف ) ًأيضا(كان يوجد  •
زد -ترميز مطابق زائد رمز(ضطراب نفيس مستقل الأو كان هناك تطور عن ذلك  •

Z-Codeالعارش .دي.يس.ي من اآل ICD-10؛) يف مقتىض احلال  

كنتيجة ) وبشكل خاص من حميط االكتئابات(أو كان يوجد اضطراب نفيس أسايس  •
 Pathology of somaticاجلسدية )  أو األنزيامتاخلامئر(مبارشة إلمراضية املواد 

Substrates)  عىل سبيل املثالF06.32; DSM293.83(؛ 
 ؛ )بقةالفئة املطا(أو كان هناك اضطرابات نفسية موجودة بشكل خمتلط مستقل  •

 ؛ (F54;DSM316)أو كانت حتتل تفاعالت نفسية جسدية مركز الصدارة  •

  ؛(G21.x, G24.0,G25.xDSM333.x)أو كان يوجد عرض مستثار باألدوية  •

 ,F1x.3, DSM 291.xx, 292.xx (أو فيام إذا كان هناك اضطراب ناتج عن مواد •

304.xx, 305.xx(.  

 الصورة املرضية للتعبري األعرايض ولن نتعرض هنا للحالة اخلاصة القائلة أن
خلل التوتر العضيل كعرض مرض ختزين (ملرض أساس عصبوين أو استقاليب 

، باعتبارها صورة مرضية ) عىل سبيل املثال Morbus Wilson)1(النحاس، داء ويلسون

                                                   
يف أحد جينات ، هو خلل 30000مرض ويلسون، مرض نادر االنتشار حيث يصيب فردا من كل    )1(

الكروموسومات اجلسدية، بحيث يتجمع النحاس يف األنسجة، وهذا يؤدي إىل عوارض عصبية وعقلية 
باإلضافة إىل أمراض الكبد، وعادة يتم عالجها بتقليل امتصاص النحاس أو بإزالة النحاس الزائد عن احلاجة يف 

تنتج هذه احلالة بسبب طفرة يف جني . داجلسم، ولكن يف بعض األحيان يكون هناك حاجة لعملية زراعة كب
هذا اخللل يف نسخة اجلني موجود يف شخص واحد من بني مئة، ولكنهم ال ). ATP7B(بروتني مرض ويلسون 

يطورون أي أعراض للمرض، بحيث يكونون محلة للمرض، وإذا كان الطفل ألبوين حيمالن اجلني، ينتج عنه 
من قبل الطبيب الربيطاين الذي وصفه أول مرة، وهو الطبيب وقد تم اكتشاف املرض . تطور مرض ويلسون

 ينتقل املرض بالوراثة. 1912الذي اكتشفه عام ) 1937-1878(الكسندر ويلسون 
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كاستجابة  )1(ًباملقابل غالبا ما حتصل اضطرابات تكيف. واقعة ضمن جمال العصبية
وكنتيجة لفقدان التعزيز املرتبط aesthetic ىل الترضرات اجلاملية وبشكل خاص ع

والبد من طرح هذا التشخيص عندما يظهر يف جمرى املرض اجلسدي . باالنسحاب
وتظهر اضطرابات . النفسية ودالئل واضحة عىل تغريات متزامنة مع احلالة الطبية
ًلك تقع أيضا ومن ضمن ذ. ًالتكيف خالل شهر بعد حادث شديد الضغط نفسيا

 رشط األشهر DSM-IV-TR .أم.أس.ديويف هذه احلالة يزول يف ال. أمراض جسدية
 باملقابل ICD-10 العارش .دي.يس.يالستة من املدة كمحك زمني، يف حني أنه يف اآل

فإذا ما . "االستجابة االكتئابية األطول"مسموح إطار زمني يبلغ سنتني فقط يف 
 من ترميز ICD-10 العارش .دي.يس.يبد يف اآلاستمرت استجابات التكيف فال

االضطراب النفيس املطابق عرب التشخيص األعرايض التابع له وإكامل الضغط النفيس 
 : ومن األمثلة عىل هذا الرتميز . " Z-Codingزد -ترميز"االجتامعي عرب 

 . (Z56x;V62.2)مشكالت باالرتباط مع ممارسة املهنة والبطالة  •
 .(Z60.0; V62.89) تغري ظروف احلياة مشكالت تكيف عند •
 . (Z.60.4,Z63.8;V62.81)صد اجتامعي ورفض  •
 (Z63.0;V61.1) الزوجة/الزوج(مشكالت يف العالقة مع  •
 . (Z86.6)أمراض اجلهاز العصبي وأعضاء احلس  •

                                                   
 هي ما كان يطلق عليه يف املايض DSM-IVاضطرابات التكيف وفق التعريف الراهن يف الدي أس أم الرابع   )1(

ئاب االرتكايس ، هو عبارة عن استجابة حزن، أو صدمة حضارية أو تسمية االستجابة االكتئابية أو االكت
. باختصار حدث حيايت مرهق أو تغري حيايت فاصل بام يف ذلك األمراض اجلسدية ال يستطيع املعني التعامل معها

ومن أمثلته املشكالت الزوجية واألرسية أو فشل يف احلب أو صعوبات يف املهنة أو خسارة مادية أو هتديد 
ًوغالبا ما يتعلق األمر باستجابة قصرية إىل متوسطة غالبا ما تكون اكتئابيه يائسة، أو قلقي أو . حي أو غريهص ً

وإما أن ترتاجع املعاناة من تلقاء نفسها أو يمكن التخفيف منها . حمبطة أو مهينة أو متوترة أو مستثار أو عدوانية
 .زماتًعالجيا وبشكل خاص من خالل ما يسمى بالتدخل باأل
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فإذا ما تصدر يف حاالت القلق وعدم الثقة قلق التقييم وكانت ميول التجنب 
. رض العصبي املعني، فال يتم طرح تشخيص القلق االجتامعيمقترصة عىل تأثريات امل

 عىل األقل تم بشكل واضح استبعاد أن يسود الصورة DSM-IV-TR .أم.أس.ديويف ال
ويف مثل هذه احلالة البد من استخدام فئة .  الصورة"عامل مريض طبي"املرضية 

 مع DSM-IV-TR316 .أم.أس.دي أو فئة الICD-10F45 العارش .دي.يس.ياآل
 ). أنظر أدناه (" الشكاوى النفسية"] حتديد[ختصيص 

ًويف إطار استجابات التكيف عىل التغريات االنفعالية احلاصلة فإهنا غالبا ما 
تطابق الصورة الكاملة الضطراب نفيس، وإنام تتجىل يف شكل شكاوى نفسية كاكتئابية 

كاوى البد من ومن أجل تشخيص هذه املجاالت من الش. أو قلقية أو عدم ثقة
 2005 لعام CIPSاستخدام املقاييس الشائعة كام هي مذكورة يف دليل مقاييس 

(Weyer,2005;) )ًباملقابل من املحتمل جدا أن يكون هناك اختالطية ). أنظر أدناه
بالصدفة، وذلك عندما يظهر يف تاريخ املرض دالئل عىل أن االضطراب النفيس 

ًاملتشكل كامال قد كان موجودا  أما االختالطية . قبل فرتة طويلة من املرض املعالج هناً
داء (تظهر يف أمراض الدماغ التهدمية  بالصدفة لالضطرابات النفسية الثانوية التي ال

كأعراض مرافقة مبارشة للباثولوجيا العصبية فمن ) باركنسون عىل سبيل املثال
، إذا "......أساساالضطراب الناشئ عىل "وحيتمل أن مثل هذا . الصعب حتديدها

 ال حيقق حمكات االضطراب  وتطور بالتدريج يف سنوات ما قبل بداية املرض الطبي
 . محل صفات جتيل وجمرى غري نمطيةوالنفيس بشكل كامل 

ًاجلسدية أكثر تكرارا ومميزة جدا بالنسبة -باملقابل فإن ما يسمى التفاعالت النفسية ً
وهنا تقود اضطرابات نفسية . رجتافأشكال اال وخللل التوتر العضيل والعرات

الخ أو انفعاالت ... نفسية كاالكتئابية والقلقيةىأو شكاو) الخ...كالقلق أو االكتئاب(
ِّأخرى منشطة  َ ُactivation) أو كابحةdeactivation ( لتغريات موقفية للصورة العصبية

لنفسية هي عاقبة يف اضطرابات التكيف باملقابل فإن التغريات ا(اإلكلينيكية الظاهرة 
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 توجد هنا ICD-10 العارش .دي.يس.يويف اآل]. أنظر أعاله[الصورة املرضية العصبية 
ويف ). G، التي ينبغي أن تعطى مع الرتميز اجلسدي املعني من الفقرة F54فئة هشة بحق 

 316 يتم فيام يتعلق بذلك إعطاء حتديدات أدق عرب الفئة DSM-IV-TR .أم.أس.ديال
 ): "ية، مؤثرة عىل العوامل املرضية الطبيةعوامل نفس"(
 )اكتئاب عىل سبيل املثال(اضطراب نفيس  •
 ) اكتئابيه عىل سبيل املثال(شكوى نفسية  •
 ]) ما أوإ[امليل للتفكري الثنائي (سمة شخصية ومواجهة  •
 )كالكحول عىل سبيل املثال(أنامط سلوكية خطرية عىل الصحة  •
 ). فيزيونفسية] د لولبيتصعي[عمليات أرجحة (استجابات ضغط  •

 البد عىل سبيل املثال من مراعاة أن "األنامط السلوكية اخلطرية عىل الصحة"ففي 
 ومن ثم -خلل التوتر العضيل واالرجتاف األسايس يتحسن بداية حتت تأثري الكحول 

ومن الناحية التشخيصية . يولد يف بعض األحيان عىل املدى البعيد مشكلة أخرى
د بشكل خاص من فصل خلل التوتر العضيل عن االضطرابات التحويلية التفريقية الب

لالرجتاف نفيس املنشأ يف الفقرة "تم التعرض (واالضطرابات ذات الشكل اجلسدي 
حتت فئة  ICD-10 العارش .دي.يس.يوعليه فعىل الرغم من أننا نجد يف اآل). 3.3

، والتي "ائلة نفسية املنشأالرقبة امل" (F45.8)) "اضطرابات من الشكل اجلسدي أخرى"
 هي غالبية احلاالت من الصعر التشنجي إىل مدى بعيد، إال أهنا ذات طبيعة ذاتية املنشأ

يمكن التعرف عليها عرب املالحظة  ومتتلك كأساس اضطراب يف الغدد القاعديةو
أنظر  (dystonic Kinetic Disorderالدقيقة لسامت اضطرابات احلركة العضيل التوتري 

كام أنه من املمكن أن يكون ضغط املعاناة بسبب اإلعاقات اجلاملية واالجتامعية ). الهأع
سلوك التأكيد " دوالوظيفية الفعلية عىل تناسب مقبول مع األساس اجلسدي وال يوج

باإلضافة إىل . املميزة لالضطرابات جسدية الشكل]) أو التغذية الراجعة التأكيدية[
 "belle indifferenceالالمباالة املحضة "العضيل عىل اإلطالق نجد يف خلل التوتر  ذلك ال



332 IV 
 

 

. الضطرابات التحويل، أي وجود ابتعاديه انفعالية مرحية للمعني عن حالته اجلسمية
باملقابل تثري املعاناة املعذبة لدى مرىض خلل التوتر العضيل العجب، والتي تسود بغض 

ك يظهر حتليل السلوك لدى لًوطبقا لذ. ية البني إنسانية للصورة املرضالغايةالنظر عن 
هؤالء املرىض تعلقيه واضحة بكم من الظروف املثرية، يف حني تلعب لدى مرىض 

بارش عىل سبيل املخلل التوتر العضيل اآلليات اإلجرائية، يف شكل نوع من االهتامم 
ملواقف باملقابل فإن هؤالء املرىض يميلون إىل جتنب ا. ًاملثال، دورا أقرب للثانوي

االجتامعية بسبب اخلجل وعدم الثقة ويؤزمون من خالل فقدان التعزيز الناجم عن 
باملقابل فإن القابلية . ذلك ونقص التدريب االجتامعي املتزايد حالتهم النفسية اجلسمية

ًليست حمكا تشخيصيا تفريقيا صادقا] اإلحيائية[لإلحياء  ً ً  التحويلية أم فسواء االضطرابات. ً
وتكمن آلية . تستجيب لإلحياء) ًأي خلل التوتر العضيل أيضا(لغدد القاعدية أمراض ا

التأثري من بني أمور أخرى يف ختفيض التوتر املولد عن طريق الثقة وتأثرياته عىل عمل 
 ). أنظر أعاله(التكامل اخلاص لدوائر التنظيم املرتبطة بالغدد القاعدية 

وبشكل خاص فإن . ة عن املواد واألدويةكام أنه ال بد من فصل املتالزمات النامج
العقاقري، وبشكل  وًغالبا ما نجدها يف سياق سوء استهالك الكحول أشكال االرجتاف

ًومن جهتها فإن متالزمات خلل التوتر العضيل غالبا ما . خاص يف مرحلة السحب
ما أن تظهر بعد التي إو] املعقالت[تكون ظاهرة مرافقة للعالج بمضادات الذهان 

بداية العالج مبارشة أو بعد جرعة شديدة أو بعد توقيف الدواء وقد ال يكون اخللل 
الرجتاف الناجم عن الدواء وبشكل خاص ارجتاف املسك الناجم لويمكن . ًعكوسا

عن الدواء أن يظهر عند إعطاء مضادات االكتئاب أو الليثيوم أو األدوية املولدة 
.  توضيح هذه املتالزمات عرب املنشأ املريضوعىل أية حال يمكن. بيتا-لألدرينالني

وبالطبع البد من التربير الوايف بأن الصورة املرضية املفحوصة مل تكن موجودة قبل 
إال أنه يف !). coincidenceالتزامن بالصدفة : انتبه(تناول املادة ومل تكن لتظهر من دوهنا 

 . اريخ املريضالعادة فإن التعرف عىل هذه االضطرابات سهل من خالل الت
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.  حتليل السلوك يف االضطرابات التي نتناوهلا هنا عىل درجة من األمهيةويعد
ويكمن سبب ذلك يف تعلق صورة الشكاوى بالوقائع االنفعالية واملوقفية، التي ال تولد 

ًيف جمرى اليوم تفاقام قصري األمد فحسب وإنام حتسنات أيضا وبام أنه يتم توجيه هذه . ً
 من خالل درجة التوتر "ameliorationالتحسنات " و"exacerbationالتفاقامت "

 بشكل SORCCالفيزيولوجي النفيس، فإنه البد من مراعاة متغرية العضوية لنموذج 
وهي ال تشمل يف هذه الصور من االضطرابات بأي شكل من األشكال . هادف

يزيولوجية املؤثرة ف-، وإنام عوامل التأثري البيو"التي تنتمي للشخص كلها"اخلصائص 
 الكثري من اخللل التوتري "الوقائي"كإضعاف استهالك الكحول (يف موقف حمدد 

ًويف إطار حتليل السلوك البد إذا من ). والشذوذات املرتبطة باالرجتاف عىل سبيل املثال
ًإجراء وصف واضح لدرجات الصورة املرضية النمطية والضعيفة والشديدة جدا 

يف املعتاد يقود دمج نتائج التحليل املنفردة إىل عدد كبري من و. SORCCحسب نموذج 
التي تلعب يف تفاعلها مع الوضع واملحافظة عىل االستمرارية،  والعوامل املثرية

 modulationالدور التعدييل )  i.e. O-Variableأي متغريات العضوية (الفيزيونفيس 
 . احلاسم

.  بوظيفة مهمة بالنسبة لعرض الشدةبداية حيظى استخدام الدرجات اإلكلينيكية
وعربها اليتم تكميم التاميز الكيفي للصورة املرضية احلركية فحسب وإنام يتم باإلضافة 

وفيام يتعلق هبذا فإن تقسيم . إىل ذلك قياس األرضار النفسية االجتامعية واالنفعالية
ضية الكامنة خلف العملية املر ("Pathologyالباثولوجية "منظمة الصحة العاملية إىل 

العجز أو " و،)الرضر العصبي الناجم ("impairmentالضعف " و)الصورة املرضية
فقدان األدوار  ("handicapاإلعاقة " و)فقدان الوظائف ("disabilityالقصور 

وعليه ال يقود فقدان وظيفة حمددة . عىل درجة كبرية من األمهية) االجتامعية النفسية
 كام هو احلال يف صور -ًقدار اإلعاقة غالبا ما يرتبط بالرضورة إىل إعاقة وم

ً بصورة واضحة دائام مع مقدار الرضر العصبي -االضطرابات التي نتناوهلا هنا
(Papathanasiou et al.,2001; Ben-Slomo et al.,2002; Camfield et al.,2002) . هلذا البد
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 عرب الدرجات "عاقةاإل" و"القصور"تكميم بأن يقوم النفسانيون عىل األقل 
مثال ذلك متثل شذوذات احلركة يف خلل التوتر العضيل . ًاإلكلينيكية اخلاصة أيضا

 الغدد القاعدية هي path physiologyفيزيولوجيات مسارات  ("الضعف"
، واإلعاقات املتكررة عند تناول الطعام والكتابة والعمل مثال عن )"الباثولوجيا"
الل ذلك فقدان األدوار االجتامعية يف املهنة واملحيط  وإذا ما حصل من خ"القصور"

إال أنه هنا ال بد من االنتباه بأن كثري . "إعاقة"االجتامعي فإنه توجد هنا بشكل إضايف 
من الدرجات هي درجات متعددة األبعاد وبسبب اجلمع العادي للمجاالت املختلفة 

فيام يتعلق بالصدق والثبات من حيث النوعية فإن املعايري املألوفة يف علم النفس 
هلذا فإن كل معاجلة قائمة عىل املتوسطات ملثل . ترسي هنا واملوضوعية واحلساسية ال

هذه الدرجات غري مالئمة عىل أية حال ويمكن أن تقود إىل أخطاء واضحة يف التقييم 
 ًدائام_ففي هذه الدرجات يتعلق األمر . التشخييص لبيانات املجرى عىل سبيل املثال

ً والبد طبقا لذلك من أن تتم معاجلتها " Rangeنطاقات "ببيانات تقود أساس ) ًتقريبا
 بمقدار ما يكون -وباإلضافة إىل ذلك البد ]. الالمعلمية[باألساليب الالباراميرتية 

 من عدم استخدام الدرجة الكلية متعددة األبعاد كام يتم يف الغالب، وإنام -ًذلك ممكنا ُ
 .  الفرعية اخلاصة بكل جمالاستخدام الدرجات

4.2 

 Tsue et(يف تكميم إشكالية خلل التوتر العضيل برهنت درجات تسوي وآخرين 

al., 1986 (صالحيتها بشكل خاص)يعد مقياس تسوي اليوم األداة املعيارية يف و. )1
ومقياس (Fahn,1988) باملقابل فإن مقاييس التقدير لفان . ينيوممرافقة العالج بالبوتول

 TorontoWestern Spasmodic Torticollis Ratingتقدير تورنتو الغربية للصعر التشنجي 

                                                   
ًومن أجل تسهيل العمل امليداين غالبا ما تم ذكر تلك الدرجات التي . ًتم يف النص دائام اقتباس األعامل األصلية  )1(

 .(Mauser et al.,2000)متت طباعتها يف كتاب املقاييس املتوفر بشكل جيد ملورس وآخرين 
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Scale   لكونسكي وآلخرينConsky et al.,1990)كال املقياسني يقيسان إىل .  أشمل
 األعراض " Impairmentبالضعف "جانب البيانات حول اضطرابات احلركة املتعلقة 

وعوامل تأثريها ) ، الشذوذات احلركية اإلضافيةاآلالم(اإلضافية بشكل تفصييل 
احلركات /"اخلدع"(واملناورات املخففة ) الخ عىل سبيل املثال...كالوقوف، امليش(

 فيام يتعلق النشاطات اليومية كاألعامل املنزلية "disabilityالقصور " و)املعاكسة
عالوة عن أن مقياس كونسكي . راءة والتلفزيون والكتابة وامليش واألكل والنعاسوالق

تشمل تدرجيات يتم القيام هبا  وتطلب الذكر الدقيق للوقتي ووعليه فه. ًأكثر تفصيال
 . من خالل بروتوكول فيديو معري

 "takesاملشاهد "فقد أظهرت بعض اخلربات الواسعة مع تسجيالت الفيديو أن 
ة لدقائق معدودة حتت رشوط معيارية تتيح إمكانية ممتازة لتدريج مقدار الشدة املأخوذ

وينصح بالنسبة للصعر التشنجي بجعل . لكل االضطرابات املعروضة يف هذا الفصل
والطلب منه اإلبقاء ) مقعد بدون مسند(املريض يأخذ بداية وضعية جلوس مستقيمة 

بعدئذ يفرتض أن يتم .  ممكن ألطول وقت"أفضل وضعية ممكنة"عىل رأسه يف 
التي حتصل من تلقاء نفسها من دون حماوالت ] من األمام[التسجيل يف وضعية وجهية 

ًوقد تكون هذه املهمة يف بعض األحيان مزعجة جدا ومؤملة، بحيث أهنا . تأثري مقصودة
وبعد ذلك يتم الطلب من املريض بأن يتخذ وضعية . ًالبد وأن تتم لوقت قصري جدا

ًوأخريا . مثالية قدر اإلمكان واإلبقاء عليه لدقيقتني أو ثالثة عىل أقىص تقديررأس 
فاعلية  و]مرونة الرأس[يمكن الطلب من املريض باستعراض جمال حركية الرأس 

كام . وعند احلاجة يمكن إعادة هذه املهمة يف وضعية جانبية. الوضعيات املساعدة
ريض بشكل مناسب، بحيث أن يتم ًينصح أيضا بمنظومة تنسيق موضوعة خلف امل

 . التمكن من إعطاء انحراف وضعية الرأس عىل املستوى الرتبي عىل األقل
 ,.Wiesel et al (وبالنسبة لتشنج الكتابة يوجد مقياس ثنائي البعد لويسل وآخرين

ًويتم حتديد التدريج الدقيق جدا لشذوذات احلركة من خالل تدرج رسعة . )1996
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 وشدة ارجتاف الكتابة Latency of writer' cramp اضطراب الكتابة الكتابة واختفاء
ًالذي قد يكون موجودا أحيانا حتليل االرتباط مع حتليل رسعة  وًوقد كان الثبات جيدا. ً

ًالتحويل املحوسبة كان عاليا والصدق جيدا ً . 
ًويمكن قياس تشنج األجفان إما بشكل عام جدا من خالل مقياس تقدير سدايس 

 . (Elston,1990)اوح أقطابه بني العمى الوظيفي واإلدارة الطبيعية واملستقلة للحياة ترت
 "مقياس الضعف" عىل مقياسني، أال ومها (Fahn,1988)باملقابل تقود درجة فان 

من  وفمن خالل املقياس األول يتم قياس مقدار تشنج اجلفن. "مقياس القصور"و
وعىل الرغم من أن املقياس يتيح . ألعامل اليوميةخالل الثاين يتم تكميم الترضرات يف ا

ًإمكانية إعطاء درجة كلية إال أنه ينبغي أال يتم عمل ذلك بسبب الصدق املختلف نوعيا 
 . بشكل كامل لكلتا الدرجتني

 Hacherik (األول هلاشرييك وآخرين. وبالنسبة إلشكالية توريت يتوفر مقياسان

et al., 1984(غري  ورد الدقيق للعرة احلركية واللفظية اآلنية ويقيس إىل جانب اجل
توى مسالظاهرة يف الوقت الراهن املشكالت املدرسية ومشكالت التعلم واألرضار يف 

 . ويتم تقييم التواتر والشدة ودرجة الرضر للعرات املختلفة. الوظائف االجتامعية
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(4) 

-1Syndromal  
• ICD  ملرض اجلسدي ا 
• ICDو DSM االضطراب النفيس  

-2Dimensional 
 )PHQ; HAMD; MADRS;HADS: مثال(االكتئابية  •
 (SCL90-R)الضغط النفيس املريض  •
 )Bf-S;FBL-Wمثال ( اجلسدية-الشكاويالنفسية  •
 )CDQ-24; SF-36: مثال(نوعية احلياة  •

-3Clinical Scores 
 "Impairmentضعف " •
 "disability] عجز[قصور  •
 "handicapإعاقة " •

-4 
 التشخيص السلوكي للعرض األسايس •
 للعوامل املثرية واملحافظة عىل االستمرارية •
 ًلعوامل العضوية املؤثرة فيزيولوجيا •

 
كام .  بتطوير هذه األداة وفحص صدقها وثباهتا(Lecj,ann,1989)وقد قام ليكامن 

أنه من البدهيي أن يتم قياس االضطرابات القهرية التي ختتلط يف الغالب مع اضطراب 
 ).  عىل سبيل املثالY-BOCS أو SCIDمن خالل (العرات بالطرق املالئمة 
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ويمكن قياس األشكال املختلفة لالرجتاف اليوم بشكل جيد عن طريق األجهزة 
بيتها عىل أطراف املعني وتقيس احلركة يف التي تسجل احلركات الصغرية، والتي يتم تث

 .  ثالثية بشكل كميعادبأ
أما بالنسبة للمامرسة العملية فإن أجهزة القياس هذه مرتفعة التكلفة وحساسيتها 

واألفضل منها استخدام مقاييس التقدير اإلكلينيكية لفان . ًالعالية ليست مفيدة عمليا
(Fahn,1988) .بند عمل تدريج شدة 22م من خالل فمن خالل هذه األداة ال يت 

 يتعلق فيام "disabilityالقصور "االرجتاف يف العضو املعني فحسب وإنام كذلك 
 ًبالكتابة والرسم والكالم والنشاطات احلركية الدقيقة األخرى واستنادا لسلوك العناية

لق وال يتعلق استخدام هذا املقياس بالتشخيص التفريقي فيام يتع. الثياب والعملو
 . بشكل حمدد من االرجتاف

4.3 
 إما بشكل مبارش عرب مقاييس منظمة الصحة العاملية "اإلعاقة"يمكن تقدير 

 Activity of Dailyنشاطات احلياة اليومية"لإلعاقة أو بشكل غري مبارش عرب قياس 

Living")  اختصارADL  ( نوعية احلياة "أو من خاللQoL .مقاييس منظمة وتقيس 
االستقاللية اجلسدية " و" Orientationالتوجه "الصحة العاملية باإلضافة ملجاالت 

physical Independence"إمكانية احلركة " وMobility" " واملهنةOccupation" 
َ وجوه مهمة أيضا ً ذات األمهية "Economic Self-Sufficiencyاالكتفاء الذايت املادي "و

ومن األمثلة . ويتم التدريج عىل مقاييس رتبية مدرجة بوضوح. املعنيبالنسبة للمرض 
الذي هيدف إىل حتديد أهم جوانب العواقب و ADL أنشطة احلياة اليومية عىل  مقياس 

عدل للتكيف االجتامعي مقياس التقرير الذايت امل"االجتامعية للمرض واإلعاقة 
modified self-report measure of social adjustment-scale) "Weissmann & 

Bothwell,1976(  . ومن خالله يتم تقدير إمكانات العمل املنزيل والعمل خارج املنزل
واهتاممات وقت الفراغ واألنشطة االجتامعية وقدرات حتقيق الدور يف املحيط األرسي 
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ي يف وهبدف مشابه يتم قياس التفاعل االجتامع. يف رعاية األوالد واملوسع أو يف الزواج
 "Rand Social Health Batteryبطارية راند للصحة االجتامعية "تقرير ذايت من خالل 
(Donald et al., 1987) . 

 ومن الكم الكبري الستبيانات نوعية احلياة نشري هنا لبعض األمثلة من كتاب ماورس
اييس غري أن هذه املتغريات ترتبط بشكل مرتفع مع مق.  (Mauser et al., 2000)وآخرين 

هلذا ينصح لقياس هذا البناء استخدام متغريات . اإلعاقة وقيم مقاييس االكتئابات
 أو من طيف "اإلعاقة" و"القصور"حمددة من جمال ) شاذة(نوعية تقيس وظائف 

. إال أن األمر خيتلف مع املقاييس اخلاصة باملرض لنوعية احلياة. الشذوذات النفسية
مثل هذه األداة التي  (Mueller et al.,2004)ة فقد قدمت جمموعة العمل النمساوي

 cervical Dystoniaصممت وفق احلاجات اخلاصة ملرىض خلل التوتر العضيل العنقي 
 ومرىض تشنج اجلفون لقياس التوصيم املعاش والصحة النفسية وخربة األمل والنشاطات

 أداة موثوقة SF-36كام يوفر . (CDQ-24)اليومية وجودة احلياة األرسية واالجتامعية 
 . (Bullinger & Kirchberger,1990)  لنوعية احلياة املتعلقة بالصحة

فإذا ما أردنا تصوير احلالة القائمة للمريض فإن الكثري من مقاييس االكتئاب 
. املتوفرة غري مالئمة بسبب تداخل التغريات النفسية والعصبية يف البنود الكاشفة

 Patient Healthام استبيانات الصحة النفسية للمرىض باملقابل يفيد إىل حد ما استخد

Questionnaire) PHQ ( ًالذي يتضمن صدقا جديا بشكل خاص فيام يتعلق باالكتئاب ً
كام يمكن استخدام مقياس هاملتون لالكتئاب، تقييم .  (Graefe et al.,2004)سايس األ

غ لالكتئاب، تقييم  ومقياس تقدير منتغومري وأسبريHAMD  (Hamelton,2005) اآلخر
 Montgomery and Asperg Depression Rating Scale (MADRS)) Montgomeryاآلخر 

& Asperg,2005(  . وبالنسبة لألشخاص فوق الستني سنة يوجد مقياس االكتئاب يف
أما . Geriatric Depression Scale (GDS)  (Gauggel & Birkner,1999) الشيخوخة

  Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) ستشفىمقياس قلق واكتئاب امل
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(Hermann & Buss,1995)أما . ً فهو ال يالئم كثريا بسبب اجتاهات اإلجابة املتبدلة
 فيمكن قياسها بشكل جيد من خالل األبعاد اخلمسة للصيغة Emotionalityاالنفعالية 

 ,.Profile of Moods Scale (POMS)) Albani et al  األملانية لربوفيل مقياس األمزجة

وقد قدم رشاغ . (Zeressen,2005) (Bf-S) مقياس احلالة النفسية اجلسديةو) 2005
(Schrag et al.,2007)مراجعة لقيمة مقاييس االكتئاب الرائجة  . 

-5 
ختضع األعراض املوصوفة يف هذه الفقرة خللل التوتر العضيل واضطرابات العرة 

ًإذا أننا نجد يف حتليل السلوك تفاقام . اف يف درجاهتا اإلكلينيكية آلليات متشاهبةواالرجت
ًوهذه غالبا ما تكون مواقف مشكلة . قصري األمد يعزى ملثريات خارجية أو داخلية

ذات مطالب حركية كام تظهر عىل سبيل املثال يف املهام ذات احلركات الدقيقة أو 
سلسالت احلركية املركبة، بشكل خاص يف وجود نامذج وضعيات اهلدوء الطويلة أو الت

كام يمكن للمثريات الداخلية يف شكل تصورات . Salient external Cuesخارجية بارزة 
ونجد مثل هذه . حول تقييامت نامجة عن تفاقامت باكرة أخرى] ًخمتلة وظيفيا[معطوبة 

 مل طابع وجود الشخص يفالتفاقامت عىل سبيل املثال يف املواقف االجتامعية التي حت
 (Sextern)ويف جمرى تاريخ احلياة تكتسب مثل هذه املنبهات اخلارجية . مركز االهتامم

 يف املواقف املركبة طبيعة مؤرش عىل ظهور العواقب التي قد تكون (Sintern)والداخلية 
ك تتم لً وطبقا لذ . يف صورة مزعجة وتصبح بالتايل منبهات تفريقية

ًفإذا مل يكن ذلك ممكنا ). "التجنب السلبي"( املطابق مع ترك "العقاب"االستجابة عىل 
 املوجه يف الغالب من خالل املنبه التمييزي -) "جتنب فاعل"(يتم جتنب املوقف احلرج 

(SD)- اهلرب"( أو يتم إهناؤه يف وقت مبكر" .( 
فرتض هلا أن تكون وهبذا تظهر األعراض اإلكلينيكية بشكل مأساوي أكثر مما ي

إال أن دوائر التحويل العصبية وبالتحديد . "بحد ذاهتا" "عليه بسبب الباثولوجيا العصبية
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الغدد القاعدية  وتلك املصابة يف األمراض املذكورة الواقعة بني اللحاء مال قبل اجلبهي
ات ًمسؤولة أيضا عن عمليات االنتباه املركزة، التي حيصل من خالهلا تكامل التتابع

ًوعىل هذا النحو يصبح مفهوما بأن ظروف املوقف الداخلية . احلسية واحلركية
واخلارجية الشديدة االختالف تؤثر مبارشة عىل الصورة املرضية العصبية ومن ثم 

ًوطبقا لذلك البد من . تشكل األساس العصبي لعمليات التعلم النفسية الواسعة
لكل احلاالت املؤثرة عىل العضوية من ) "متغريات العضوية"أنظر (التحديد التفصييل 

كمستوى التغذية، عقاقري (نحو درجة بذل اجلهد العامة أو مقدار تناول مواد خارجية 
 ). الخ...قانونية، سموم ترفيهية

ومن جانب االستجابة حيصل يف كل عرض من األعراض املعنية تفاقم لألعراض 
هم هنا املكونات االستعرافية لالستجابة إال أن األ.  (Rphysiologic)ًاملعروفة عصبيا 

(Rcognitive)  . ًوهي تتجيل عمليا يف األمراض املعاجلة هنا دائام يف شكل أفكار ضارة ً
أما مشاعر الالحول وعدم ). "...من املؤكد أن كلهم يعتقدون أن": مثال(بالنفس 

ها عرب االرتفاع ًالصرب والغضب فال تزيد اخلربة الذاتية سوءا فحسب بل تؤثر من ناحيت
وعىل مستوى . غري النوعي املرتبط بذلك ملستوى التوتر بشكل مفاقم لألعراض

 عادة ما نجد يف مثل هذه احلاالت حماوالت للسيطرة املبارشة Rbehavioral)السلوك 
وبام أن ). كإمساك العضو مفرط النشاط من اجلسد عىل سبيل املثال(عىل األعراض 

ًقود عمليا أبدا إىل النجاح املرغوب، حياول املعنيون جعل ت مثل هذه اإلجراءات ال ً
وعادة رسعان ما يتعلم املرىض . أعراضهم العصبية غري ملحوظة من خالل اإلخفاء

من خالل إهناء أو جتنب املوقف املطابق أال جيعلوا التفاقامت املرتبطة مع هذه املواقف 
 االستجابات الرهابية يبدأ اآلن وبصورة شبيهة لتعلم. ًاملشكلة لألعراض تظهر أصال

من خالل تعلم التجنب تعميم املثري، الذي يمتد إىل جمموعة متزايدة من املواقف 
وقد تم برهان سلوك التجنب هذا من خالل عينة كبرية من املرىض لدهيم . "احلرجة"

 harmلتجنب األذى "ارجتاف أسايس أمكن لدهيم استنتاج وجود ميل مرتفع دال 

avoidance" (Chatterjee et al.,2004) . 
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تعزيز "(وتتألف العواقب التفاعلية عندئذ من تقليص القلق واخلجل وعدم الثقة 
ًالذي عىل الرغم من أنه يكون تقليصا مبارشا إال أنه يقود عىل املدى البعيد و) "سلبي ً

 وعىل املدى املتوسط يقود التجنب. مبارشة إىل مراقبة مؤذية مطردة للذات وكآبة
للمواقف االجتامعية خاصة إىل الوحدة والفقدان املتزايد، األمر الذي تتيرس من خالله 

وبام . امليول االكتئابية ويزداد رضر الكفاءة يف التعامل مع املواقف االجتامعية الصعبة
أنه يتم هبذا األسلوب تأكيد املخاوف املزعجة باستمرار، تكون احللقة املفرغة قد 

جىل عربها أعراض املرض العصبي األسايس من خالل االستجابات  تتوالتيانطلقت، 
 . االستعرافية والسلوكية املعطوبة بشكل أقوى بكثري مما هو قائم بسبب املرض العصبية

الضطراب " البد بداية إجراء تشخيص تفريقي "االرجتاف نفيس املنشأ"يف 
إذا ما تم تصنيف هذا ف . " malingeringربام يف صورة متارض  ("حماكاة" أو "كاذب

فليس بالرضورة أن توجد ) 3.3أنظر الفقرة (ًاالرجتاف نفسيا بشكل صحيح عندئذ 
ًوغالبا ما يمكن بدال من ذلك االنطالق أيضا من تلقائيات . ئية لرتسيخهاآليات إجر ً

automatism استقلت بذاهتا قلام يمكن التحكم هبا إراديا، مع العلم أنه يمكن تعديل ً
 .  من خالل العوامل املذكورة يف هذه الفقرةدرجاهتا

-6 
حتمل عوامل الضغط النفسية املوصوفة لدى مرىض خلل التوتر العضيل والعرات 
ًواالرجتاف معها ضغطا كبريا من املعاناة يقود باالرتباط مع خربات خمتلفة من حماوالت ً 

ًجتاهات مرتبكة وأحيانا عدوانية عاملة يف ا كفاءة إىل العالج الفاشلة عند معاجلني ذوي
وال يندر أن تتجىل هذه االجتاهات باملقاومة الواضحة ملبادئ الوصف والتدخل . اخلفاء
يضاف إىل ذلك أنه حيصل أن تتم مواجهة املعاجلني النفسيني يف هذه . الوظيفي-النفيس

 وبشكل خمتلف عام هو احلال عىل .ًاألمراض العصبية دائام الضخامة الكبرية لألعراض
 "....بتقرير حول"سبيل املثال يف االضطرابات الرهابية فإن اجللسة العالجية ال تتميز 
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يضاف إىل ذلك أن األعراض . فقط وإنام باملراقبة املشاركة مبارشة للحادث املريض
ًغالبا ما ال تتمتع باملظهر اجلاميل كثريا، و بشكل كبري ًتأذيا التواصل اللفظي مًغالبا ما ً

يف الرأس املشدود نحو اخللف عىل سبيل (من خالل الوضع املرافق للمرض ًجدا 
 ). املثال

وكل هذا يتطلب يف العالج النفيس ملثل هذا النوع من األمراض درجة كبرية من 
 للحالة العصبية "بام يشبه التجاهل"القدرة عىل التعاطف، عىل املرء بمساعدته أن يقوم 

باإلضافة إىل ذلك فإنه البد ومن أجل بناء . عىل التفاعل املهني للزمالء األطباءًقياسا 
عالج النفيس معارف دقيقة حول األساس العصبي مثمر للعالقة أن يمتلك امل

ًففي عرص االنرتنت غالبا ما يكون املرىض . والفيزيودماغي الكامن خلف املرض
 . يةعارفني ويقيمون معاجليهم حسب خلفيتهم املعرف

عىل الرغم من هذه الصعوبات املذكورة البد من التأكيد عىل أن الطرق  وإال أنه
ًاملعيارية للعالج السلوكي يف عالج خلل التوتر العضيل والعرات واالرجتاف غالبا ما 

وهؤالء املرىض بالتحديد يستفيدون من . تقود إىل نتائج باعثة عىل الرضا بشكل جيد
ًومن التوجه الدقيق نحو اهلدف والتحديد الضيق زمنيا ًجدا من البنية الواضحة 

ًومضمونيا يركز التدخل عىل القدرة عىل التمكن من التواصل املالئم . خلطوات العالج
ارجي واستخدام تقنيات التنظيم اخلعىل الرغم من األعراض املرعبة بالنسبة للمالحظ 

من خالل مثال (ك التجنب الذايت املتعلقة باجلسد وحتطيم اخلجل وعدم الثقة وسلو
 )Leplow,2007b: الباركنسون

 إنسان، وحوايل 12000ويقدر عدد املصابني بخلل التوتر العضيل يف أملانيا أكثر من 
  إنسان يعانون من اضطراب توريت وثالثة ماليني عىل األقل بعمر فوق األربعني40000

 indicia ًلدى اجلميع فاعالون العالج النفيس كوحتى عندما ال ي. يعانون من االرجتاف
فإن نسب الدالئل الالزمة تقع أعىل بوضوح مما يتم حتقيقه يف الوقت الراهن يف العالج 

ًوبام أن التدخالت العالجية النفسية اهلادفة تسهم بدرجة كبرية جدا يف منع . النفيس
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فهم  وتدعم اإلجراءات الطبية بدرجة عالية فعلينا أن ن"اإلعاقة" و"القصور"تطور 
الصعوبات املذكورة كتحد مهني، يف جعل هذه الدائرة من املرىض يستفيدون من 

فإذا تم جتاوز املقاومة التي تظهر يف البداية . ًفاعلية اإلجراءات العالجية النفسية أيضا
ضد التدخالت النفسية وبناءات النموذج، فإن العالج النفيس يربهن نفسه يف صور 

ًكورة هنا عىل أنه جمال عمل حممود جدا بالنسبة لكل األمراض واالضطرابات املذ
 . املشاركني
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 . ًب حمكوم مسبقامذن
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أن يدعم بناء عىل خربته اخلاصة حتقيقات  )1(]الرشعي[وينبغي للخبري القانوين 
قوم عىل يويمكن للتكليف بالتقارير أن .  املحكمة"مساعد"املحاكم ويكون يف دور 

تعليم اآلخرين أسس اخلربة العلمنفسية أو عىل استخالص وقائع معينة تتطلب خربة 
 & Jessnitzerقارن ( وقائع معينة بناء عىل مبادئ خربة علم النفس معينة أو عىل تقييم

Frieling,1992 .(وعىل أساس املعرفة .. ويف الغالب يتم عمل تقارير تشخيصية فردية
يقوم اخلبري ) الخ...ملفات التحقيقات، وملفات التنفيذ، ملفات املسجون(بالقضية 

نات إضافية من خالل معرفته هنا بإجراء بعض الفحوصات ويتم احلصول عىل بيا
ويف تقرير اخلبري البد هنا من أخذ النتائج التي تم احلصول عليها من خالل . النفسية

ًاملعلومات أيضا التي تصبح معروفة له من  و)ما يسمى بوقائع الفحص(طرقة اخلاصة 
ني بع) حمتوى امللفات أو تقديم األدلة يف اجللسة؛ ما يسمى وقائع الربط(مصادر أخرى 

إال أنه عىل اخلبري أن يتقيد باألسئلة املطروحة من قبل املحكمة؛ إذ عليه أال . االعتبار
ًيطرح أفكارا عامة، وال أن يتوىل تقدير األدلة وأال يعطى رأيا يف املسائل غري تلك التي  ً

 . طرحت عليه من الزاوية النفسية
ائي منظمة يف جزء كام أن األوضاع التي يتم ضمنها عمل التشخيص النفيس القض

 )2(ًفمن األمور املنظمة قانونيا عىل سبيل املثال إن املحكمة. كبري منها بتعليامت قانونية
ن من واجب اخلبري أن يعطي تقريره إذا كان يمتلك اخلربة الالزمة إًختتار خبريا و

إال أنه من . لذلك؛ وال يستطيع التملص من هذا الواجب إال ضمن رشوط معينة
ًبري أيضا ويف حال تم تكليفه أن يفحص بداية فيام إذا كان يمتلك يف اخلربة واجب اخل

ويكون . اخلاصة الالزمة بالفعل يف احلالة اخلاصة لإلجابة عن مسألة تقريرية خاصة
 بانتقاء الطرق أو عىل ولكن هذه املسؤولية ال تتعلقًالقايض مسؤوال عن عمل اخلبري؛ 

                                                   
 ي باملعنى نفسهسيتم استخدام مصطلحات اخلبري القانوين أو القضائي أو الرشع  )1(

 .يمكن أن حيصل ذلك قبل البدء باملحاكمة من قبل املحامي العام) اجلنائية(يف اإلجراءات القانونية   )2(
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التي ينبغي اإلجابة عنها يف [ديد املسائل التقريرية كيفية تنفيذ العمل، وإنام عىل حت
إذ أنه عند انتقاء الطرق فإن األمر يتعلق هنا . ائع الربط املهمةقوعىل توفري و] التقرير

بطرق معرتف هبا واقعة ضمن جمال علم النفس؛ إذ ال جيوز قبول التقارير التي ال تقوم 
ات املدعمة بمستوى املعرفة يف عىل طرق معرتف هبا أو ال تقوم عىل االستنتاج

باإلضافة إىل أنه عند احلصول عىل املعلومات البد من مراعاة التعليامت . التخصص
والبد من التأكيد ). كمنع استخدام بعض طرق التحقيق عىل سبيل املثال(القانونية 

بشكل خاص عىل املوقع احليادي الذي عىل اخلبري أن يتخذه؛ إذ قد تكون عواقب خرق 
التنظيامت القانونية لعمل اخلبري موجودة (يادية الرفض بسبب التحيز املمكن للخبري احل
 ) Eisenberg,2002؛ وككل لدى §ZPO 414-402بشكل مطابق يف  و§StPO 85-72(يف 

-2 
تعتمد التقارير النفسية القائمة عىل األقوال عىل األغلب عىل التفريق بني األقوال 

 أن ، ضمن ظروف إحيائيةحيصلوأكاذيب الشهود؛ إال أنه يمكن أن  املطابقة للحقيقة
 ً موهومة، صحيحة ذاتيا، ال تتطابق بأي شكل من األشكال مع الواقع"ذاكرة"-هتيؤات

 وغالبية تكاليف التقارير النفسية تتم يف الدعاوى. (Erdmann,2001). الذي حصل بالفعل
ً ذلك أنه يف مثل هذه احلاالت غالبا ما تكون Sexual delinquencyبسبب اجلنوح اجلنيس 

 . تتوفر دالئل شخصية أو موضوعية أخرى هناك أقوال مقابل أقوال وال
ومن الناحية الطرائقية يتم التفريق بني الوصوفات احلقيقية والتهم الكاذبة 

 أن املقصودة من خالل طريقة تقوم عىل حتليل املحتوى، تنطلق من فكرة مفادها
وصوفات األفعال التي حصلت بالفعل مقابل التي يتم اخرتاعها تظهر باملقارنة بني 

يف البداية فإن : ويعتقد بأن هذا الفرق يقوم عىل عمليتني. األفراد نوعية مضمونية أعىل 
ِّاملبلغ الصادق يعيد بناء تقريره من الذاكرة، يف حني أن الشاهد الكاذب يبني أقواله عىل  َ ُ

 العامة املخزنة حول تلك اخلربات وخربات مشاهبة، أي أنه عليه أن يعيد بناء املعرفة
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 اخلاصة )1( بالسرية الذاتيةاملتعلقةومتتلك التمثيالت . احلدث من تصويراته االستعرافية
ًوتتضمن معلومات معقولة تصويريا ] episodicallyمؤقتة [باحلدث طبيعة عارضة 

ًزمانيا ومكانيا حول أحداث نوعية قابلة للتحديد   ,Conway & Pleydell-Pearceمثال (ً

 اخلربة الفعلية يتم عىل سبيل املثال ختزين معلومات برصية عوباالرتباط م. )2000
. ًوشمية ولفظية، قد تكون يف بعض احلاالت غري مألوفة أيضا أو عكس التوقعات

 له كأساس سوى ًوباملقابل فعندما يصف شخص ما موضوعا مل يشهده بنفسه فال يتوفر
املعرفة التصويرية املجردة، والتي ال تكون نوعية وإنام تتضمن معلومات نمطية بالنسبة 

 elementary Actوهنا يتوقع بشكل خاص حصول تسلسل أويل للفعل . هلذا احلدث

Sequencesأما احتامل أن يتم عىل سبيل املثال وصف .  يقود مبارشة هلدف الفعل
ًسل أفعال متقطعة أو مضاعفات غري متوقعة، فهو ضئيل جدا، تفاصيل جانبية أو سال

ًذلك أنه من النادر أن تكون مثل هذه العنارص جزءا من تصويرة مطابقة 
(Koehnken,1990) . وتقود هذه األفكار إىل فرضية مفادها أن نوعية األقوال املخرتعة ال

رص غري مهمة وغري متسقة ًتظهر إال أقواال ذات نوعية ضئيلة ترجع إىل أهنا تتضمن عنا
 . ًتصويريا أكثر من الوصف القائم عىل اخلربة

ِّوهناك فرق آخر بني املبلغ الصادق والكاذب يكمن يف التعبري عن النفس  َ تقديم [ُ
ِّفاملبلغ الكاذب يسعى يف عرضه للموضوع إىل توليد انطباع  . self-presentation] النفس َ ُ

 جل هذا يلجأ إىل التصورات اليومية حول ذلك،جدير بالتصديق بطريقة خطأ ومن أ
ِالخ التي حتدث مثل هذا االنطباع...إىل تلك لترصفات والتعابريو التي تقود عىل  وُ

 . العكس إىل الشك باملصداقية
ًومن هنا فإن األقوال اخلاطئة يف العادة ال تتضمن إال مقدارا ضئيال من التصحيحيات ً 

وما يشبه ذلك، والتي  )self-accuse)2ر واهتامات النفس الذاتية واإلقرار بثغرات التذك
                                                   

)1(  Autobiographical Representations 

 incriminateأو التجريم   )2(
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وعليه .  (Koehken,1990)تتناقض مع املنطق العام )1(ًطبقا للتقديم االسرتاتيجي للذات
فإنه يفرتض بأن غياب مثل تلك العنارص من األقوال التي متثل التصورات اليومية وفق 

، إىل جانب نقص عدم )م كفاءةعدم أهلية أو عد(مؤرشات الكذب أو تشري إىل قصور 
وتفاصيل غري مهمة تسهم يف النوعية املنخفضة لألقوال املخرتعة  )2(اتساق التصويرة

 . مقابل األقوال القائمة عىل ما حصل بالفعل] امللفقة[
]. )3(نوايا املبلغ[غري أن هذه األفكار ترتبط برشط أسايس أال وهو مقاصد املبلغ 

. ن الذي يديل بأقوال كاذبة يسعى إلخفاء اخلداعإفادها وهناك فرضية ضمنية أخرى م
ًباملقابل علينا أال نفرتض أنه يمكن أن نجد فروقا نوعية قابلة للمقارنة بني األقوال 

وال . ُاألقوال األخرى املختلقة عندما ال تتوفر مثل هذه الرشوط والقائمة عىل احلقيقة
وض القائمة عىل اخلربة واألقوال القائمة تعود هذه اآلراء منطبقة عىل الفروق بني العر

ًعىل الذكريات الومهية التي يكون فيها املبلغ مقتنعا ذاتيا باإلطار الواقعي للذكريات  ً
  ). Volbert & Steller, 2004حول هذا كله راجع (املخمنة 

ما يسمى (يمكن تقييم نوعية األقوال بمساعدة الصفات املضمونية للنوعية 
ويمكن هلذه السامت أن تكون . (Steller & Koehnken,1989)) قعيةبامليزات الوا

فعند استنتاج سامت منفردة البد من البدء بتقييمها . موجودة يف قول ما بطرق خمتلفة
ًفيام إذا كانت خاصية القول واضحة كميا أو نوعيا أو كميا ون ً ًعيا معا، بحيث أهنا وً ً

تتطلب عملية التقييم هذه مراعاة الكفاءات و.  (Arntzen,1993)تتحول إىل سمة نوعية 
 . تعقد احلدث املعروض وظروف االستجواب واخلاصة واخلربات السابقة للشاهد

وعليه فتحليل نوعية األقوال ال يقترص عىل جمرد استخدام منظومة سامت عىل 

                                                   
)1(  strategically Self- presentation 

)2(  Schema inconsistence 

)3(  Communicator intentionally 
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إال فتحليل النوعية ال يكتسب قطعيته بالنسبة لتقييم املصداقية بداية . شكل قائمة بنود
باإلضافة إىل أنه البد من فحص . من خالل ربطه بالكفاءات اخلاصة للشاهد وخربته

 باإلمكان يف الظروف املحيطة الداخلية واخلارجية للشهادة من أجل االستنتاج فيام إذا كان
مقتىض احلال تقييم شهادة ما ذات قيمة نوعية عالية ومن ثم مستندة للحدث عىل أهنا 

ويف هذا اإلطار قد تظهر تقييدات خاصة إذا كانت . نظر النفسيةموثوقة من وجهة ال
ً أصيال للشاهد، وإنام حمددة من خالل التأثريات اإلحيائية كلية ً"نتاجا"األقوال ليست 

 . (Erdmann, Volbert & Boem,2004)ًأو جزئيا 
وبصورة خمتلفة عام هو األمر عند التفريق بني الوصوفات املستندة للحدث 

قة فال تتوفر براهني إمبرييقية متسقة بالنسبة للفروق النوعية بني األقوال املستندة وامللف
ومن هنا فإن التقييم النفيس لألقوال الذي يعتمد يف . املستندة عىل اإلحياء وللحدث

إال أنه ال . قد يتوصل لنتائج خطأ] نوعية الشهادة[هذه املسائل عىل نوعية األقوال 
املوحى هبا أن تنمو إال ضمن رشوط خاصة وعادة ما تتغري ] ةالشهاد[يمكن لألقوال 

منشأ [ومن هنا فإن إعادة بناء منشأ األقوال وتطورها . مع ممارسة التأثري اإلحيائي
حيتل يف التمييز بني األقوال احلقيقية واإلحيائية مركز التحليل ] االدعاء، منشأ الشهادة

 .  (Greuel et al.,1998; Volbert,2005)]الشهادة[النفيس لألقوال 
ومن أجل احلصول عىل مستوى فردي مقارن يتم قياس كفاءات الشاهد املتعلقة 

فإىل جانب استنتاج قدراته الذكائية العامة واللغوية بام يف ذلك املركبات . بالشهادة
وتقييم الكفاءات . اإلبداعية فإن تقدير املعارف املتعلقة واخلربات باملوضع رضوري

لشاهد ما واخلصائص املمكنة املتعلقة بالشهادة لتطور شخصيته يتم بالطرق الشخصية 
 االستبيانات و)االستفسار، املالحظة االختبارات املعيارية: العامة للتشخيص النفيس

أما مادة حتليل نوعية الشهادة فيتم ]. احلرة أو األقل معيارية] (التجارب[العينات و
ًوغالبا ما تكون وقائع . املوضوع املسؤول عنهاحلصول عليها بمساعدة السرب حول 

الربط املهمة بالنسبة إلعادة بناء منشأ الشهادة وتطورها وحتليل الدافعية موجودة يف 



351 -37 
 

 

أن حيصل عىل معلومات إضافية من خالل الشاهد ] اخلبري[امللفات، ويمكن للمقيم 
 . الذي ينبغي تقييمه، كام يمكن أن يطلب سامع شهود آخرين

ل تنفيذ حتليل للمحتوى قائم عىل املحكات فإن استقصاء املوضوع ومن أج
واألسئلة . ًوهنا البد يف البداية أن نحاول دائام استثارة تقرير مرتابط للشاهد. رضوري

تقنية (اخلتامية ينبغي أن تكون بداية مفتوحة قدر اإلمكان ويتم ختصيصها بالتدريج 
ْقمعال  ما مل تتم إعطاء الشاهد سوى إمكانية أسئلة فإذا). Arntzen,1989,1989قارن : ِ

فاألسئلة .  ال، فإنه ال يمكن إنتاج سامت نوعية مضمونيةومغلقة، ليجيب عنها بنعم أ
تتضمن مطالب للحديث املفتوح ختفض من القوة التشخيصية لتحليل الشهادة  التي ال

 وبالنسبة لإلنجاز .القائمة عىل املضمون أو يمكنها أن جتعلها غري صاحلة عىل اإلطالق
اخلتامي لتحليل املضمون القائم عىل السامت فإن نص السرب عىل درجة من األمهية؛ 

وهو .  تسجيل أو رشيط فيديوطومن هنا ينبغي أن يتم تسجيل سرب املوضوع عىل رشي
أنظر حول (بشكل رصيح ) 1999 حزيران 30(ًأيضا ما تطلبه املحكمة االحتادية العليا 

 .  (Steller & Volbert,1999) :كامل املوضوع
الرشوط الشخصية والدافعية وتاريخ  ووحيدد اإلطار التفاعيل لنوعية الشهادة

التنفيذ العميل للحصول عىل ) ظروف الشهادة األوىل والتطور التايل للشهادة(الشهادة 
ومن هنا يمثل التخصيص . البيانات واالستنتاجات التشخيصية عند تقييم املصداقية

ًئم لألسئلة املهمة والفرضيات التي ينبغي اختبارها جزءا أساسيا من عمليةاملال .  التقييمً
تقوم بدرجة عالية من االحتاملية عىل ] الشهادة[وبالنسبة للفرضية القائلة أن األقوال 

ًأساس اخلربة الذاتية، البد أن يتم تدقيقها وفحصها دائام من خالل فرضية معاكسة، مع 
ومن . يات املختربة حتدد يف كل مرة احلصول عىل معلومات أخرىالعلم أن الفرض

املفيد بالنسبة لدمج نتائج كل جماالت التحليل بالنسبة لتقييم املصداقية طرح سؤال 
أيمكن أن يكون هذا الشاهد : (Volbert,1995)ملموس يتمثل يف السؤال الرئييس التايل 

وبمراعاة التأثريات املمكنة يف برشوطه الفردية القائمة وضمن ظروف االستجواب 
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 ثالث أن يقدم هذه الشهادة النوعية، من دون أن تقوم  طرفهذه احلالة امللموسة من
 شهادته عىل خلفية حدث واقعي بالفعل؟ 

-3(1) 

 

 سنة، هتمته هي االستغالل اجلنيس البنة 45قدمت دعوى برجل يبلغ من العمر 
أقامت فريدة الدعوى يف سن .  من العمر12 و6 الفرتة املحتملة بني سن زوجته فريدة يف

 وادعت بأن زوج أمها كان يلمسها عىل قفاها وعضوها األنثوي؛ كام أجرى معها 17
ًجنسا فمويا، وكان عليها أن تشبعه فمويا ً تم قطع اجللسة األساسية األوىل ألن . ً
. قرير نفيس لتقييم مصداقية أقوال فريدةالقايض قرر بعد شهادة الفتاة التكليف بعمل ت

 .  سنة20ويف هذا الوقت كانت فريدة بعمر 
3.2 

 

فقد أجابت عن كل . بدت فريدة فتاة هادئة، أسهمت يف الفحص بشكل تعاوين
األسئلة، إال أهنا قدمت بيانات مقتضبة وقليلة التفاصيل فيام يتعلق باملواضيع التي 

وكانت وصوفاهتا يف العادة مقترصة عىل الوقائع . ليست عىل عالقة باالهتامات املقدمة
وعند إجراء سرب . املهمة، ومل يكن هناك الكثري من املعلومات حول اخلربة الشخصية

حول االهتامات املقدمة كان هناك تغري واضح يف سلوكها، ففي البداية أجابت 
ض البيانات العامة، وأشارت بأهنا قد ذكرت كل بعبارات أقل من السابق، وقدمت بع

يمكنك ": يشء بتفصيل يف السابق، أو أجابت عىل سبيل املثال عن السؤال أين تم ملسها
وبعد أن تم التوضيح هلا بأن األمر يتعلق بشهادة . "أن تتخيل بنفسك أين حصل ذلك

إال أن . عن نفسهايتم إجرائها من جديد يف التقرير، أجابت بتفصيل أكرب إىل حد ما 
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ًفقد كانت تتنهد مرارا وتظهر . كأنه صعب عليهاوالوصف التفصييل لألفعال ظل يبدو 
 . ًابتسامة ارتباك أو أبدت إيامئيا بوضوح بأن التقرير يرتبط بذكريات مزعجة

 

أظهر فحص الذكاء باختبار ويكسلر هامبورغ للذكاء للراشدين معامل ذكاء 
ويف مقياس فرايبورغ للشخصية وصفت . ، مع وجود بروفيل أداء غالب122مقداره 

فريدة نفسها بأهنا غري راضية عن احلياة كثرية وقابلية حتمل منخفضة للضغوط وكبح 
وحتفظ يف االتصال مع اآلخرين واجتاهات سلوكية أقرب للهادئة واملضبوطة وقليلة 

توجه أقرب للمنخفض الوضوح نحو اإلنجاز باإلضافة إىل ذلك ظهر لدهيا . العفوية
 . وتوجه اجتامعي أقرب لفوق املتوسط

 

ذكرت فريدة بأهنا نشأت مع أختني هلا مع أمها، وكان لدهيا أخ نصف شقيق نشأ 
إذ كانت األم يف العمل يف أثناء . وليس لدهيا ذكريات طيبة عن طفولتها. يف دار الرعاية

وعندما أصبحت يف الرابعة من العمر دخل . النهار ومل تكن هتتم باألطفال بعد العمل
ًعدوانيا ويرضب األطفال من دون  وًوكان يظل سكرانا يف الغالب. حياهتم زوج األم

وبسبب الكثري من البقع الزرقاء حرض للمنزل موظف . ًسبب، باحلزام أيضا أو بالعصا
ًن أمها وزوجها قد أوضحا هلا مسبقا بأهنا إن أجابت بأهنا ولكن بام أ. من مركز اليافعني
ويف يوم .  فسوف يتم إرساهلا للملجأ، فقد أنكرت حصول ذلكبرضقد تعرضت لل

كام كانت األم تتوقع . ولكن أمها استمرت برضهبا بعد ذلك. من األيام رحل زوج األم
 فريدة املدرسة كانت جتيد وعندما دخلت. أن تقوم ابنتها باجلزء األكرب من أعامل البيت

ومل تكن يف . القراءة والكتابة، فكانت تشعر بامللل يف املدرسة هلذا قرصت يف املدرسة
. ولكن ومع ذلك فقد كانت طالبة متوسطة. البيت قادرة عىل القيام بواجباهتا املدرسية
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تصبح ، وهي اآلن يف التأهيل ل)1(ًأهنت املدرسة األساسية والحقا املدرسة الواقعية
 . مربية

وبسبب التوترات الدائمة مع أمها فقد تركت البيت وعاشت لفرتة مع والدها 
بعد . ًاحلقيقي، إال أهنا مل تستطع بناء عالقة معه فلم يكن لدهيام شيئا للحديث حوله

ذلك جلأت ملركز الشباب، وحصلت عىل سكن حتت اإلرشاف مازالت تعيش فيه حتى 
 .  بأمهاومل يعد هلا أي اتصال. اآلن

ًوظلت لفرتة طويلة تشكو من شكاوى جسدية، فراجعت طبيبا وتم حتويلها 
كام عانت من األرق والكوابيس وكان عندها أفكار انتحار، وجرحت . للعالج النفيس

 .وحاهلا يف هذه األثناء أفضل. نفسها يف يدها، إال أهنا مل تقم بمحاولة جدية لالنتحار
مل تقم أي اتصاالت جنسية حتى اآلن مع أحد . ةيف وقت فراغها تلتزم بالكنيس

 ). باستثناء ما هو مذكور يف اهتامات الدعوى(
 

عندما كانت فريدة بعمر السادسة كانت نائمة يف رسيرها املكون من طابقني وهي 
ها، كام كان يفعل يف فاعتقدت أنه سيوقظ. يف األعىل، فصعد زوج أمها السلم كام تقول

إال أنه استلقى بجانبها وملسها من . بعض األحيان، ألنه عليها القيام برتتيب يشء ما
ًإال أنه ظل مستلقيا . حتت قميص نومها عىل عضوها التناسيل، وعملت نفسها نائمة

وقال هلا عليها أن تكون هادئة كي ال تستيقظ أختها وعليها . لفرتة وجيزة وتركها بعدئذ
لمسها يًوفيام تىل من الوقت كان يأيت إليها مرارا و. ً خترب أحدا وإال سريسلها للملجأأال

. هبذه الطريقة، وكان ذلك يف أوقات غري منتظمة، ربام مرة يف الشهر أو كل شهرين
ال إيف البداية سحبت يدها، . ًالحقا أخذ يدها وأدخلها يف عضوه وكان يقوم بتحركها

                                                   
)1(  Realschule :مدرسة ثانوية متخصصة بالعلوم. 
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مرة كان يضع فتكرر األمر كذلك يف أوقات شبيهة بالسابق، و. أنه أمسك يدها بشدة
ويف املجرى . ًيدها عىل عضوه ومرة يضع يده حتت قميص نومها وأحيانا كال األمرين

فكان يمسك شعرها ويضغط رأسها عىل . الالحق أجربها عىل وضع عضوه يف فمها
قام بإيالج كام . ومرة بصقت عضوه ألهنا غضبت بسبب إمساكه شعرها بشدة. عضوه

كان اجلنس الرشجي . وكانت هنا تنظر للجدار وتعطيه ظهرها. عضوه يف رشجها
ًوحصل أحيانا أن استلقت عىل ظهرها يف حني . ًيؤملها، إال أهنا مل تالحظ أبدا وجود دم

ًعله، فقد فعل شيئا تفوهي ال تستطيع بالضبط أن تقول ما الذي . استلقى هو عليها
هنا تعرف من طبيبها النسائية بأهنا مازالت عذراء، ومن هنا فهي معها يف األسفل، إال أ

إال أهنا ال تتذكر أنه . ًتفرتض بأنه حتى يف هذه املرة أيضا قد أولج عضوه يف رشجها
فهي مل تكن تريد أن . وال تستطيع القول أنه قد وصل مرة للقذف. ًعمل شيئا آخر

وقد . مر حتى بلغت سن الثانية عرشوقد استمر األ. ًتدرك شيئا، مما كان حيصل معها
توقف األمر ألهنا بدأت تذهب للتواليت عندما كان يأيت إليها، األمر الذي مل خيطر 
بباهلا عىل أنه خدعة، بل كان عليها بالفعل الذهاب للتواليت؛ وعندما كانت خترج من 

ك ًبداية الحقا أدركت بأنه ربام تكون قد استخدمت ذل. التواليت يكون قد ذهب
 دقيقة، وعندما خترج يكون قد غادر 30-15كخدعة، فكانت جتلس يف التواليت بني 

وعندما بدأت بذلك مل يكن يريد أن يرتكها تذهب، ألنه مل . يف الغالب رسيرها
ًومل حيدثها أبدا عام . ويف يوم من األيام توقف عن القدوم إليها. إال أهنا ذهبت. يصدقها
 . حصل

3.3 
املعلومات التي تم احلصول عليها يمكن االنطالق من أن فريدة فتاة مازالت وفق 

ًغري مستقرة نفسيا إىل حد ما ذات قدرات عقلية جيدة، متكنت من حتقيق وضع 
ومل تظهر ال من خالل بياناهتا . اجتامعي مستقر مع وجود القليل من الدعم اخلارجي
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ن الفحص النفيس باالختبارات دالئل التي ذكرهتا وال من خالل مالحظة سلوكها أو م
عىل وجود قيود فيام يتعلق بقدرهتا عىل إدراك وختزين وتذكر املالحظات واخلربات من 

 . نوع األحداث املدعاة يف الدعوى
 

ولكن بام أهنا وقت تقديم . ًذكرت فريدة أن عالقتها بزوج أمها كانت سيئة دائام
الدعوى مل تكن عىل اتصال به منذ سنوات طويلة فال يمكن من العالقة السيئة 

ًوأخريا كان البد من نقاش فيام إذا كانت . استخالص وجود دافع لتلفيق هتمة مقصودة
 فريدة تريد حتقيق اهتامم شخص ثالث من خالل تلفيق تقارير كاذبة عن سوء االستغالل

فهي قلام حتدثت عن . ًمنسجام مع هذه الفرضية كنسلوك أقواهلا مل ين إال أ. اجلنيس
يف املحكمة أو يف إطار  وخارج االستجواب عند الرشطة حوادث سابقة مشكوك هبا

التقييم، بحيث أنه مل يكن باإلمكان افرتاض هتمة ملفقة بسبب حاجتها لالعرتاف أو 
 . حاجاهتا نحو االهتامم

 

 .  وجود تأثريات من طرف ثالث، ربام تكون أثرت عىل أقواهلامل تظهر أية دالئل عىل
 

ًيتعلق األمر هنا بوصف متسق منطقيا، يتضمن جمموعة من االهتامات املتفرقة 
إال أنه حسب عدد االهتامات املنفردة فإن املقدار الكمي . ًومن هنا أيضا تفاصيل خمتلفة

ًكبريا، إال أن هذا ينسجم مع امليل العام للشاهدة لتقديم عرض أقرب للتفاصيل ليس 
 كام أنه البد من األخذ بعني االعتبار الفاصل الزمني الطويل بني زمن الواقعة. للتفصييل

. ونجد يف الشهادة بعض السامت الواقعية املضمونية القليلة. املشكوك فيه، والشهادة
ًكانية الواضحة جدا هناك أيضا تذكر ألفكارهاامل -فإىل جانب الوقائع الزمانية ً 

أهنا قد اعتقدت يف البداية بأن زوج أمها يريد إيقاظها للرتتيب، : مثال(ختميناهتا و
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كذلك ما قالته بأهنا قد كانت تدعي أهنا تريد ). عندما سمعت خطواته عىل الدرج
هلا استخدام هذا فقد وصفت فريدة بأنه مل خيطر عىل با. الذهاب للتواليت، مهم هنا

ويف حكاية ملفقة البد . كخدعة، إال بعد أن كان عليها بالفعل الذهاب للتواليت
وبام أن هذا كله . لفريدة أال خترتع احلجة فحسب وإنام كذلك كيف وصلت هلذه احلجة

ًوأخريا . ال يسهم يف هتمة الدعوى فإن مثل هذا املخرج بعيد االحتامل يف حكاية ملفقة
ًالشاهدة غري اخلبرية جنسيا مهمة، بأهنا تستنتج من تأكيد طبيب النسائية بأنه فإن بيانات 

ويف  ."من األسفل"مل حيصل إيالج مهبيل؛ فإنه ال يمكنها القول إال أنه قد مارس معها 
االدعاء الكاذب كان بإمكان الشاهدة أن تقرص شهادهتا الكاذبة عىل املعرفة بنتيجة 

أن تظهر مؤرشات  ًة الكاذبة ليس من املحتمل كثرياويف الشهاد. الفحص النسائي
ًوعموما ال يتعلق األمر بشهادة عىل درجة عالية من . عفوية عىل مظاهر تركيبة الشهادة

 . النوعية املضمونية، بحيث يتيح لنا هنا برهان وجود إطار واقعي
 

، بحيث  مضمونية نوعية غنيةتتدور أقوال فريدة حول عرض معقد وذو سام ال
أنه يمكن االنطالق من وجهة نظر اخلبري، وعىل أساس نوعية الشهادة بأن األمر يتعلق 

وعىل أساس قدراهتا الذكائية اجليدة الواقعة فوق املتوسط من . بحادث له إطار واقعي
املحتمل أن تتمكن الشاهدة عىل ما يبدو من بناء وصف حول نوعية الشهادة املوجودة 

د يف املعلومات املستقصاة أي هتمة جن ومن ناحية أخرى ال. واقعيمع غياب اإلطار ال
فعىل الرغم من أن الشاهدة تشري إىل وجود عالقة غري جيدة مع املدعى . ملفقة مقصودة

أما إمكانية . عليه، إال أهنا يف هذا الوقت مل تعد متتلك معه أية عالقة منذ زمن بعيد
هتامم من خالل التهمة الكاذبة املقصودة فال وجود رغبات باحلصول عىل االنتباه أو اال

ومل يتم التعرف عىل وجود مؤثرات . يمكن أن تنسجم مع سلوك شهادة املدعية
ويؤيد ملخص النتائج من حتليل الشخصية والدافعية والشهادة بأن أقوال . خارجية

 . فريدة تقوم عىل خلفية واقعية للحدث
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3.4 
 .  يف اجللسة الثانية بفعلته، وتم احلكم عليه بالسجنأقر املدعى عليه 

-4 
إذ جيب أن يتم . ال يشرتط عقاب اجلاين وفق القانون األملاين إثبات اجلناية فقط  

ًحتديد وجود املسؤولية الفردية عن ارتكاب اجلرم، األمر الذي يتضمن أنه كان قادرا 
وحيدد قانون . كاب اجلناية وأن يترصف وفق هذا القرارعىل اختاذ قرار ضد ارت

ها ذنب باملعنى القانوين ييكون ف ًالعقوبات األملاين عددا من االستثناءات، التي ال
وبالنسبة لعمل اخلبري النفيس اجلنائي فإن السؤال . اجلنائي عىل الرغم من القيام بالفعل

ة بسبب أوضاع نفسية استثنائية عىل عام إذا مل تكن هناك مسؤولية أو مسؤولية حمدود
أو )  Exculpationتربئة (أما الرشوط التي حيددها القانون يف رفع . درجة من األمهية

 فقد تم تنظيمها "بسبب االضطراب النفيس"املسؤولية جلان ما ) Deculpation(ختفيض 
 :  من قانون العقوبات21، 20يف املادة 

. ملاين املسؤولية بسبب االضطراب النفيس من قانون العقوبات األ20املادة 
يترصف من دون ذنب، من كان عند ارتكابه اجلرم قد قام بفعل بسبب اضطراب 
نفيس مريض أو بسبب اضطراب شديد يف الوعي أو بسبب اجلنون أو كان غري 
قادر بسبب شذوذ نفيس آخر شديد عىل عدم االستبصار بخطأ الفعل أو عىل 

 . صارالترصف وفق هذا االستب
إذا كانت قدرة اجلاين عىل .  من قانون العقوبات املسؤولية املحدودة21الفقرة 

االستبصار بخطأ الفعل أو للترصف وفق هذا االستبصار، ألحد األسباب 
 عند ارتكابه اجلرم مقيدة بشدة بحيث يمكن ختفيض 20املوصوفة يف الفقرة 

 . 1 الفقرة 49العقوبة وفق املادة 
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عىل األقل وجود فئة من : إن الرباءة أو التخفيض مرتبط برشطنيًوطبقا لذلك ف
 )ما يسمى سامت املدخل( من قانون العقوبات 20فئات االضطراب املذكورة يف املادة 

وجود قدرة معطلة أو منخفضة بشدة عىل االستبصار أو التوجيه بناء عىل هذا و
 من قانون العقوبات 21 و20ادة وهبذا فإن تقييم املسؤولية اجلنائية وفق امل. االضطراب

ًيشرتط إجراء عىل مرحلتني، تطلق عليه تقليديا تسمية الطريقة   "البيولوجية النفسية"ً
 . "النفسية-املعيارية"أو الطريقة 

بداية فإن األمر يتعلق بالسؤال فيام إذا كان قد وجد لدى الشخص الذي جيري 
املدخل املحددة يف قانون العقوبات تقييمه يف وقت اجلناية واحدة أو أكثر من سامت 

 . ًعموما بدرجة عالية من االحتاملية
بمفهوم قانوين، تم ضمنه يتعلق  توال بد من االنتباه إىل أن األمر يف هذه السام

وحتت االضطراب . تصنيف صور حمددة من االضطرابات النفسية أو الطبية النفسية
 يتم يف العادة مجع االضطرابات -بي القائم عىل نموذج املرض الط-النفيس املريض 

املتالزمات العابرة النامجة عن (الذهانية واالضطرابات النامجة عن تغريات جسدية 
أمراض الدماغ التهدمية، اإلصابة بنوبات أو متالزمات  و)إصابات أو سموم 

ويقصد باجلنون هنا انخفاضات الذكاء، التي ال تقوم عىل اضطراب ). السحب
فئة ) اإلشكايل لغويا(مفهوم شذوذ نفيس شديد آخر ويقصد ب. ربهانعضوي قابل لل

. جامعة تشمل اضطرابات نفسية ال يمكن تصنيفها ضمن السامت األخرى الباقية
وتعد اضطرابات الشخصية الواضحة واالنحرافات اجلنسية وأمراض اإلدمان هنا عىل 

كل صور االضطرابات أن حتقق إال أنه ليس من اجلائز . درجة كبرية من األمهية اجلنائية
ًالتي تم تصنيفها إكلينيكيا كاضطرابات بمعنى منظومات التصنيف الراهنة درجة من 

باملقابل فإن .  من قانون العقوبات21، 20الشدة العتبارها سمة مدخل بمعنى املادة 
ً املطلوبة قانونيا تطرح مشكالت شبه "الشدة" الواضح لدرجة qualifyالتحديد 
) Fiedler,2001قارن (ً إذ أنه بسبب معابرها املطاطة مفاهيميا مع تنوع الطبائع .منتظمة
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قارن . ()1(تقييم اضطرابات الشخصية) ولكن ليس فقط(فإنه يقصد هبذا بشكل خاص 
وهنا جرت حماوالت خمتلفة لصياغة معايري تقييم . )Herpertz & Sass,1999حول ذلك 

، إال أنه ال يوجد حتى اآلن مفهوم )Kroeber & Albrecht,2001عرض لدى (موثوقة 
 ). Scholz & Schmidt,2003قارن (شامل متسق كفاية 

استثناء بني سامت املدخل ] الشديد[ًوأخريا تطرح سمة اضطراب الوعي العميق 
 من قانون العقوبات، ألنه تتوجه للحاالت النفسية االستثنائية لدى جمموعة 20للامدة 

ومن الناحية الطبية الرشعية فإن املهم هنا بشكل . ًبني نفسيامن األشخاص غري املضطر
 أي تلك الترصفات اجلنائية "affect delictsاجلرائم الوجدانية "أسايس هي ما يسمى 

وهنا يطلب . ألشخاص ضمن ظروف نفسية ضاغطة متطرفة) عادة أعامل عنف(
ن أجل إظهار نوعية حمددة لالضطراب م] شديد ["عميق"القانون من خالل النعت 

أن املقصود هنا ليس مواقف التوتر اليومية، وإنام احلاالت االستثنائية املتطرفة فقط 
 ). Greuel,1997, Sass,1993قارن حول ذلك (

وعند تقييم وتصنيف صور االضطرابات املمكنة ضمن واحد أو أكثر من سامت 
كاب املخمن املدخل فإن األمر يتعلق بتشخيص اسرتجاعي حلاالت يف وقت االرت

وهنا يمكن أن تظهر يف بعض األحيان صعوبات يف االضطرابات املحدودة أو . للفعل
فغالبية املشكالت تظهر عىل سبيل املثال عند تقييم تأثري استهالك . ًاملتأرجحة زمنيا

الكحول أو العقاقري؛ وبشكل خاص عندما يقترص أساس التقييم عىل ما يذكره املعني 
وهنا فإن . ًأو الرشب وال تتوفر بيانات خمربية قريبة زمنيا من احلدثحول كمية التناول 

 ونتائج التحقيق حول السلوك - وإىل جانب أقوال املعني- األقوال املمكنة للشهود
                                                   

البد من االنتباه إىل خطر االستنتاجات الدائرية يف تقييم مسؤولية اجلناة باضطرابات شخصية مضادة للمجتمع   )1(
ه إال أن. ، ذلك أنه توجد تداخالت بني سلوك العرض املشخص والسلوك الذي ينبغي تقييمه)أو ال اجتامعية(

وفق األحكام القانونية السائدة فإن مثل هذا التشخيص يف العادة ال ينظر له عىل أنه بحد ذاته شذوذ نفيس شديد 
 .)Kroeber,2001عرض لدى  (21،22وفق املواد 
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التي قد تعطي دالئل عىل التعطل النفيس املريض والدقيق ما قبل الفعل وأثناءه وبعده، 
 ).  Koeber,1996قارن (ليمة أو عىل تعطل وظائف الترصف والتحكم الس

 من قانون 20ويمثل وجود واحدة عىل األقل من سامت املدخل وفق املادة 
ًالعقوبات رشطا رضوريا لكنه غري كاف لتربئة اجلاين أو لتخفيف العقوبة كام أنه من . ً

الالزم باإلضافة إىل ذلك إثبات عالقة سببية بني االضطراب والفعل اجلرمي، بحيث 
وأن تكون قدرة اجلاين عىل االستبصار أو التحكم معطلة عىل أساس أنه البد 

أو )  من قانون العقوبات20املادة (االضطراب أو أعراضه بالنظر إىل الفعل املتهم به 
بالقدرة عىل "ويقصد ). من قانون العقوبات21املادة (تكون منخفضة بشدة 

دم قانونية اجلرم، املركب  لع"القدرة عىل املعرفة والفهم"، أي بمعنى "االستبصار
ًويقصد هبذا عمليا ). Wegner,1992قارن (اإلرادي للقدرة عىل الترصف املستبرص 

االضطراب املستنتج يف شكله ودرجته امللموسة يف موقف الفحص  تقدير فيام إذا كان
ًالنوعي قد مارس تأثريا أعراضيا عىل وظائف التحكم والتوجيه، وإىل أي مدى أثر هذا  ً

، عىل اختاذ -ً القدرة املنخفضة التي حددها املرشع مبدئيا-طراب، مع عاقبة أن االض
أما من يقرر فيام إذا قد تم . القرار بأال يقوم باجلرم، كانت معطلة أو مقيدة بشكل كبري

 من قانون العقوبات أو حتى حد املادة 20للامدة ] أو اخلطورة[الوصول إىل حد الشدة 
 فهو القايض، ذلك أنه تلعب هنا وجهات نظر تقييمه خمتلفة  من قانون العقوبات،20

إال أن القايض يتوقع من اخلبري أن يقدم له املعارف . نفسيةال يةعن وجهات النظر العلم
 . التخصصية النفسية والنفسية املرضية الرضورية بالنسبة لتقييم احلالة الفردية

جمموعة عمل بني ختصصية  احلرفية قامت Standardsاملستويات وفيام يتعلق ب
بمشاركة عدد من القضاة يف املحكمة االحتادية العليا منذ مدة بصياغة املطالب الدنيا 

وجوهر األمر هو عبارة عن تدقيق مهام .  (Boettcher et al.,2005)لتقرير املسؤولية 
اخلبري ووصف أدنى حد من املستويات ألسس فحصه التشخييص الذي عليه أن يقوم 

يتعلق األمر هنا بمظاهر جديدة أو مفاجئة، بل أن ما  وال]. أي لألسس[ييمها به وتق
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 حقيقة أن جمموعة العمل تعد وتربهن. هو مذكور يتطابق مع املستويات السائدة
 . الصياغة للمطالب الدنيا رضورية، بأن هذه املستويات أمر بدهيي يف املامرسة العملية

 قانون و تقييدها بسبب االضطراب النفيس فإنوإىل جانب إمكانية رفع املسؤولية أ
 املسؤولية ً سنة أيضا إمكانية غياب17و 14حماكمة األحداث يرى بالنسبة لألشخاص بني 

 :  لقانون حماكمة األحداث نجد3ففي الفقرة األوىل من املادة . بسبب تباطؤ النمو
ًاليافع مسؤول قانونيا، إذا كان يف وقت الفعل ناضجا كفاية وفق   نموه العقيلً
 . والرتبوي، للتبرص بعدم قانونية الفعل وللترصف وفق هذا االستبصار

 من قانون العقوبات؛ فحتى هنا يتعلق 20ًوتشبه التعليامت القانونية بنيويا املادة 
هم يكمن مإال أنه هناك فرق . األمر بالرشوط االستعرافية واإلرادية للمسؤولية اجلنائية

ت املسؤولية اجلنائية بالرضورة، فاألمر هنا ليس عبارة عن صياغة يف أنه البد من إثبا
 ).  من قانون العقوبات21 و20كام هو يف املواد (للسلوك االستثنائي 

ما ] يافع[وتكمن مسؤولية اخلبري هنا عند حتديد نضج املسؤولية اجلنائية حلدث 
ىل تقييم األفعال بداية يف تشخيص كفاءات االستعرافية املرتبطة بالنمو وقدرته ع

باإلضافة إىل ذلك البد من تقدير فيام إذا كانت هذه . واملواضيع وفق املحكات الرتبوية
ًالقدرات قد وصلت إىل درجة كانت لتتيح لليافع مبدئيا، يف موقف الفحص تنمية فهم 

ويتم هنا استخدام ثالثة مفاهيم نفسية . كاف للذنب، واختاذ القرار ضد القيام بالفعل
 : ئية كمساعدة توجه طرائقيةنام

نمو القدرة عىل احلكم األخالقي واالجتامعي، ومواجهة املهام اخلاصة املتالئمة 
نمو القدرة عىل التمثل االجتامعي للمعلومات بشكل متالئم مع العمر  ومع العمر،

 ) Loesel & B;iesener,1977قارن (
 20ائية ليافع ما مع املادتني وليس من النادر أن يتنافس السؤال عن املسؤولية اجلن

ً من قانون العقوبات، ذلك أن االضطرابات النفسية غالبا ما تكون مرتافقة مع 21و
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ًوالتفريق ليس غري مهم، ألنه عىل الرغم من أن عدم املسؤولية طبقا . تباطؤ يف النمو
مة  من قانون حماك3نقص نضج املسؤولية حسب املادة  و من قانون العقوبات20للامدة 

ويف . )1(األحداث، متنع معاقبة اجلاين، ولكنها مع ذلك قد تقود إىل نتائج قانونية خمتلفة
إىل أقرب هو احلالة الفردية عىل املرء أن يسرتشد عند وجود قصور بالسؤال هل األمر 

ختلف إىل  أن األمر أقرب ملكن توجد إمكانية إلزالته، أ، ويف النموالواضح تباطؤ ال
 . اب ال يمكن تعويضه أو ال يمكن تعويضه إال بصعوبةمرتبط باالضطر

)  سنة20و 18 يقصد املرشع هنا السن الواقعة بني -ولدى خمالفي القانون الشبان 
 فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل يتم استخدام قانون حماكمة األحداث أم قانون -

 تطبيقات قانون 105العقوبات للراشدين؟ فقانون حماكمة األحداث حيدد يف املادة 
 : حماكمة األحداث، عندما

يظهر التقدير الكيل للشخصية اجلاين مع مراعاة ظروف املحيط أنه يف وقت ارتكابه     1-
العقيل ما يزال يترصف بمستوى  و]األخالقي[الفعل كان حسب نموه الرتبوي 

 نمو يافع،
 .  األسباب املحركةأو إذا كان األمر يتعلق بطيش يافعني حسب نوع أو ظروف أو    2-

واملغزى من هذه الالئحة القانونية هو من جهة محاية حلقة من األشخاص، 
 والتي يتوقع (BGH 12, P.118) "قوى النمو فاعلة بدرجة كبرية"لدهيا ) مازالت(

 املرشع فيها أنه حيميها من قسوة قانون عقوبات الراشدين وذلك من خالل توقعه بأنه
ومن ناحية أخرى فإن قانون . لتأثري الرتبوي بدرجة كبريةمازالت هناك إمكانية ل

ومن هنا فإن األمر يتعلق . حماكمة األحداث يقدم إمكانات أكثر بوضوح وأكثر مرونة

                                                   
 63املادة (يف عدم املسؤولية بسبب اضطراب نفيس يمكن للقايض األمر باإلدخال يف مستشفى للطب النفيس   )1(

؛ أما عند وجود نقص يف نضج املسؤولية، فإنه يستطيع أن يقرر إمكانات تدخل قاض )قوباتمن قانون الع
 ). من قانون حماكمة األحداث3املادة (األرسة أو قايض الوصاية 
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للشاب بانتقاء املذنبني الذين من املمكن ] مستوى النمو[ًأيضا عند تقييم نضج النمو 
 . كمة األحداثهلم أن يستفيدوا بطريقة خاصة من إمكانات قانون حما

غري أن حماوالت التطبيق املوثوق هلذه املهمة التشخيصية تصطدم بصعوبات أشد 
ًفعىل الرغم من أنه قد جرت مرارا . بكثري من تقدير نضج النمو اجلنائي لليافعني

عرض لدى (كتالوجات حمكية  وحماوالت التعيري اإلجرائي وصياغة توجيهات
Freisleder,1996إال أن التطبيقات مازالت ليست خالية من النقد، ) عىل سبيل املثال ،

ذلك أن األساس اإلمبرييقي ملحكات التقييم املجموعة هناك تبدو غري باعثة عىل 
ًوأخريا تظهر الفروق املحلية الواضحة يف مدى ). Wegner, 1992 قارن(الرضا 

د شك بني  وجو(Eisenberg, 2003)االستخدام لقانون حماكمة اليافعني لدى الشبان 
 ومن هنا فإن عدد -] اللوائح القانونية[احلني واآلخر يف مدى فائدة التعليامت القانونية 

 والتوسيع  من قانون حماكمة األحداث105ليس بالقليل من الباحثني يدعو إىل إلغاء املادة 
 ). Rasch,1999قارن (اإللزامي لقانون حماكمة األحداث عىل خمالفي القانون الشبان 

-52 )1( 

5.1 

 سنة، بتهمة أهنا قد قامت عندما كان 15تم االدعاء عىل سهاد البالغة من العمر 
عمرها أربعه عرشة سنة وبشكل أهوج بإشعال النار يف بناية خمصصة ألغراض سكنية، 

لطابق فقد أشعلت النار يف ا. ًوعرضت حياة القاطنني للخطر وسببت أرضارا فادحة
سبب تلفتيات لدهين مشكالت سلوكية، األمر الذي  العلوي يف دار رعاية عالجية

 . بتدمري املسكن

                                                   
 (Konrad,1997) أو (Dahle,1997)أمثلة أخرى عن التقارير نجدها لدى   )1(
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5.2 

 

تقارير امللجأ إىل وجود دالئل عىل مشكالت  وقاد حتليل ملفات مركز الشباب
نة عرشة يف ذلك فقد ولدت سهاد ألم متزوجة كانت تبلغ الثام. نمو مرتبطة باملحيط

ومنذ أن كان عمرها . الوقت، لكنها كانت نتيجة خليانة زوجية يف أرسة كحوليني
ويف . شهران وضعت يف دار الرعاية لألطفال الصغار بسبب التفكك األرسي الكبري

عمر السنتني ونصف أعيدت حتت رعاية األم، والتي كانت يف تلك اإلثناء قد تطلقت 
ًفال ثانيا، وتزوجت من األب البيولوجي لسهاد الذي من زوجها األول، وولدت ط ً

 Kindergarten إال أنه عىل ما يبدو فقد استمر اإلمهال، وتشري احلضانة. ًكان بدوره كحوليا
. إىل وجود اضطرابات سلوكية شديدة وتباطؤ يف النضج وعالمات انحالل شديدة

تركت  والقة جديدةوعندما أصبحت سهاد يف سن الرابعة تركت األم البيت إىل ع
احتياجات (خاصة ويف سن السابعة تم إدخال سهاد يف مدرسة . البنت وأبيها لوحدهيام

 نمو شديدة مع اضطرابات"حيث كان تقرير طبي قد استخلص قبلها وجود ) خاصة
وانخفاض يف القدرات العقلية عىل أساس متالزمة " "حرمان انفعايل واجتامعي كبريين

 املشكالت وازدادت. ، ووصف إجراء عالج باملقلدات العصبية"نفسية عضوية دماغية
نوبات عدائية، سلس بول وبراز لييل، تبول وتربز هناري يف أي "(السلوكية يف املدرسة 

مكان يف املدرسة، إلقاء نفسها بشكل طفويل عىل األرض وختبط مع حاجات اهتامم 
ثياب غري نظيفة، نقص التغذية، (، مع اإلمهال املستمر من األب )"شديدة جتاه املعلمني

، كام استمرت )الخ...يرسلها يف الشتاء للمدرسة ال ترتدي سوى قميص وتنورة
ويف النهاية . ًمشكالته مع الكحول وكان يف بعض األحيان يرتك ابنته ليال لوحدها

ويف البداية تم رفض عدد . انتقل مع ابنته إىل بيت صديقته إال أهنا رفضت تربية البنت
الطلبات التي تقدم هبا األب إليواء ابنته يف دار الرعاية، ومل تتم املوافقة إال بعد أن من 

 وكانت يف هذه األثناء قد -الحظ طبيب املدرسة وجود عالمات سوء معاملة جسدية 



366 IV 
 

 

وبدأت هنا قصة طويلة من املشكالت إىل درجة أن ستة دور . -بلغت الثامنة من العمر
ستطيع حتملها ورفضت االستمرار يف رعايتها بعد شهر من رعاية قد شعرت أهنا ال ت

تبدي نوبات  وًوطبقا هلذا فلم تكن سهاد قادرة عىل العيش ضمن جمموعة. إقامتها فيها
غضب جتاه القاطنني معها واملربني، وتنهك املربني من ناحية أخرى بحاجاهتا لالهتامم 

ً تواصل متقلب وأخريا غري قابل ًأما األب فقد أظهر يف هذه األثناء سلوكا. والتعلق
ًكام متت اإلشارة أيضا . ًللتنبؤ، حيث ترافق توقف االتصال مع ازدياد السلوك سوءا

 . حماوالت قصري من االتصال من األم ثم انقطعت ثانية
كورة أعاله، ذويف عمر الثانية عرش أرسلت سهاد إىل الدار العالجية للبنات امل

 حسب -ة بالتدريج خالل السنة والنصف التالية حيث حتسنت مشكالهتا السلوكي
ًاتصاال خاصا ) أمل(وعىل ما يبدو فإن سهاد قد طورت مع مربيتها . -تقارير الدار ً

وقبل احلادث . ًمكثفا وكذلك اتصاالت مع بعض البنات املشاركات معها يف السكن
ب تقرير وحس. ف مع املديرةاملتهمة به بنصف سنة استقالت املربية أمل بسبب خال

اإلدخال لقسم الطب النفيس األزمايت تسلقت سهاد بعد وقت قصري من ذلك نافذة 
وإال أن . -وهو ما تم تفسريه عىل أهنا حماولة انتحار أو هتديد به-الطابق العلوي للدار

سلوكها عاد ثانية لالستقرار إىل حد كبري يف املجرى الالحق يف الطب النفيس وبعد 
 ومن بروتوكوالت االستجواب مللفات التحقيق يمكن االستنتاج .ًذلك يف الدار أيضا

فقد استقال عدد من املرشفني . أن أنه قد حصل تطور متأزم يف الدار قبل إشعال النار
بسبب خالف مع املديرة، وقبل إشعال النار ) بينهام اثنان من املرشفني عىل سهاد(

جلسة جلميع األعضاء (ة مجاعية مبارشة أعلن اثنان آخران من املرشفني يف إطار جلس
 . استقالتهام) القاطننياملوظفني و

 

قدمت سهاد ملوعد الفحص بمرافقة مرشفتها من السكن، الذي وضعت فيه يف 
وبدت يف البداية، مرتددة، وخائفة بشكل خاص وغري مستقرة، وكانت . هذه األثناء
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ًمتوترة جسديا بشكل خاص وبكت مرارا عند احل  أكثر ليونة يف تإال أهنا أصبح. ديثً
جمرى اجللسة وارتاح مزاجها بشكل واضح وكانت يف املوعد الثاين أكثر اسرتخاء 

أما سلوكها اللفظي فقد ظل . كانت استجابتها لالهتامم ملفتة للنظر. بشكل ملحوظ
ًمقتصدا، واحتاجت مرارا للتشجيع ومل حتاول االتصال البرصي إال فيام ندر ستطع ومل ت. ً

ملحوظة  أن تتذكر من تاريخ حياهتا إال بعض الشذرات، مع العلم أنه كانت هناك عالمات
 وقد استثارت التناقضات. من االرتباط القوي باألب، الذي وصفته بأنه أب حنون

أما يف االنفعاالت فقد . الواضحة بني الذكريات وصورة الرغبة توترات انفعالية واضحة
وقد أوقظ بشكل عام عرضها .  مزاجها يمكن أن يتغري برسعةكانت مرنة مع العلم أن

مزعزعة ومتعلقة  - لتاريخ حياهتا ووصفها لذاهتا االنطباع املستمر بوجود خربة ذاتية هشة
 بشدة بالظروف املوقفية، قلام أتاح استخالص دالئل عىل جوهر ثابت للهوية

 

وظهرت .  حد كبري يف اختبارات الشخصية املختلفةمل يظهر يشء ملفت للنظر إىل
إشارات عىل حاجة مرتفعة للحاجات االجتامعية واالنفعالية، وكذلك نحو إمكانات 

 لفت للنظر وجود Picture Frustration Testويف اختبار إحباط الصورة . االنسحاب
لتي تم التنفيس ميل كبري الستجابات احلامية أو الدفاع يف مواقف اإلحباط والرصاع، ا

وقد . عنها بشكل خاص يف عدوان خارجي، مع العلم أنه مل يبدو لنوع الرصاع أي دور
ًقادت بعض املحاوالت باختبار معضلة كولبريغ القتصار اإلجابة دائام تقريبا عىل  ً

أما اختبار الذكاء باختبار فيكسلر هامبورغ فقد أسفر عن وجود . املستوى التقليدي
إال أنه هنا ظهرت . ، وهي نتيجة كلية دون املتوسط بشكل واضح80غ معامل ذكاء يبل

بالتنشئة االجتامعية  وفروق كبرية يف األداء، حيث شكلت املجاالت املتعلقة بالتعليم
باملعنى الواسع أخفض نقاط األداء، وباملقابل فقد وصلت الكفاءات األساسية إىل 

رية فقد أظهر نتيجة واقعة عىل احلد أما اختبار املصفوفات املعيا. مستوى املتوسط
 . ً نتيجة متوسطة متاماBenton Testاختبار بينتون  واملعياري
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وقبل أسبوع . بعد ذهاب املربية أمل استمرت سهاد باالتصال هبا وزارهتا بانتظام
بيت عند أمل، عىل الرغم بمنعها من امل] مديرة الدار) [س(من احلريق قامت السيدة 

ولكنها باتت عندها عىل الرغم من ذلك، . ً أهنا كانت قد سمحت هلا قبال بذلكمن
ويف يوم احلريق نفسه سيطر جو يسء، ألن . فمنعتها املديرة من االتصال ثانية بأمل

ومن هنا حصل نزاع كبري يف اجللسة . مرشفان آخران اختلفا مع املديرة وأرادا االستقالة
د بالتحديد هو معرفتها يف هذا اليوم أن املديرة قد أخفت إال أن ما أغضب سها. املسائية

وقد حتدثت . عنها رسالتني كانت أمل قد أرسلتهام هلا، وقالت هلا أنه ال يوجد بريد هلا
. يف اجللسة مع املديرة حول ذلك إال أهنا مل جتب وإنام غادرت املجموعة ببساطة

ًق ذكرت سهاد أقواال متناقضة ويف املجرى الالح. ًفغضبت سهاد جدا وذهبت لغرفتها
حول املشاركة املحتملة لشخص ثالث يف احلريق، ومل ترد التحدث حول املجرى 

 . الالحق إلشعال النار
ًويف الوقت الراهن تشعر أهنا بخري يف الدار اجلديدة، فهي تتفاهم جيدا مع 

يق هلا، ومنذ وقت قصري تعرفت عىل أول صد. مرشفتها اجلديدة ولدهيا صديقتان هناك
ًتقيض معه الكثري من الوقت، ولدهيا معه اتصاال محيام، إال أهنا مل متارس اجلنس معه  ً

نفت سهاد وجود خربات جنسية سابقة وكذلك وجود (ًوهي أصال ال تريد ذلك بعد 
فاملدرسة . وهي ال تعرف اآلن كيف ستميض هبا األيام). اعتداءات حمتملة من راشدين

وأكثر ما تفضله .  وربام تستطيع بعد تعويض املدرسة الثانويةًستنتهي قريبا) اخلاصة(
هو العودة لوالدها، الذي زارته يف الدار اجلديدة، إال أنه اآلن يف املستشفى ألنه يعاين 

ًمهنيا تود أن تكون مربية فهي حتب األطفال كثريا. من نكسة كحولية ً . 
 

وعملت . للدار اجلديدة)  حوايل سنة من التقريرقبل(وصلت سهاد بعد احلريق 
تكسري األثاث، لكنها مل هتجم عىل (يف البداية مشكالت كبرية، أظهرت نوبات غضب 
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ً، ومل تستطع التعامل مع األتراب، إال أهنا كانت حساسة جدا وبحاجة )األشخاص
القاطنني  اف منإال أن سلوكها رسعان ما استقر؛ ويف هذه األثناء حتظى باالعرت. للحنان

 بعض األحيان ولدهيا بعض الصديقات من نفس العمر،  إال أن التعامل معها ما زال يف
للتعويض بشدة ً، ولكنها عموما فتاة ودودة حتتاج )عنيدة ومتقلبة(ًصعبا إىل حد ما 

 لآلخرين، فهي تقوم بكل وما يقلقها يف سهاد هو تلبيتها العالية). مازالت حتب التودد(
 . ئش معهم وحتاول هبذه الطريقة احلصول عىل االعرتافيشء طا
 

مل تظهر نتائج الفحص العصبي اإلضايف الذي تم تنظيمه لتوضيح إمكانية وجود 
 . أية نتيجة) حسب امللفات(اضطرابات دماغية عضوية 

5.3 

، قاد يف سن يظهر تاريخ حياة سهاد وجود إمهال شديد منذ سن الرضاعة املبكر
 وتظهر سرية دور الرعاية سلسلة من الشذوذات. احلضانة إىل اضطرابات سلوكية وخيمة

) الثانويني(املؤسساتية ومتيزت بالتبديل املتكرر للمحيط االجتامعي واألشخاص املرجعيني 
وكانت العواقب اضطرابات نفسية . ًوسلوك عالقة غري دائم ومتناقض جدا للوالدين

قصور يف الكفاءات االجتامعية األساسية وإمكانات مواجهة  ويف النمومتعددة وبطئ 
وكانت هذه ما تزال واضحة يف وقت . الضغوط االنفعالية والرصاعات االجتامعية

ًالتقرير يف مقطع الشخصية، حتى وإن بدا أهنا قد حتسنت أيضا باملقارنة مع التقارير 
 . السابقة

طات موقفيه يف املحيط الزمني قبل كام توجد دالئل أخرى عىل تراكم ضغو
ًأما جمرى اجلناية الفعلية فلم يتم التمكن من إعادة بناءه إال جزئيا، ذلك . إشعال النار

. أنه كانت لدهيا شكوك بالتذكر ومل ترد احلديث عن جمرى الفعل الذي قامت به
بدو وضمن رشط اإلثبات القضائي للوقائع بمعنى بيانات سهاد حول ما سبق الفعل ي
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أن إشعال النار يف تقييم اخلربة يقوم عىل األساس الدافعي املتمثل عىل األقرب يف فعل 
ناجم عن فرط الضغوط عىل خلفية ضغط موقفي مع نقص يف كفاءة املواجهة يف 

 . الوقت نفسه
كانت لدى سهاد أعراض اضطراب وقصور يف النمو واضحة، تشري إىل فئات 

  االنفعاليةوبشكل خاص من جمال االضطرابات(ريض متعددة من االضطراب النفيس امل
اضطرابات السلوك االجتامعي، بحيث كان البد من نقاش املسؤولية القانونية بالنسبة و

] األخالقي[هلمة اإلشعال من وجهة نظر نقص النضج النامئي العقيل والرتبوي 
 النفيس ومن وجهة نظر االضطراب)  من قانون حماكمة األحداث3بمعنى املادة (
إال أنه من وجهة نظر اخلبري يبدو أن ).  من قانون العقوبات21 و20بمعنى املادتني (

التقييم من وجهات نظر نامئية ووجهات نظر النضج هو األفضل ألن سن اجلناية كان 
ًواقعا عند حدود املسؤولية اجلنائية وأن خطوات النمو الباكرة تشري إىل إمكانات نضج 

وضمن رشط احلدث فيام سبق الفعل، كام وصفته سهاد أثناء . قصورًالحق استنادا لل
ستقصاء، فقد أشار التقرير إىل الشك بأهنا كانت يف وقت احلدث قادرة بناء عىل الا

العقيل عىل االستبصار بعدم مرشوعية القيام  و]األخالقي[نضج نموها الرتبوي 
منعها من (الرصاع السابق ف)  من قانون عقوبات اليافعني3املادة (بإشعال احلريق 

أصاب سهاد بناء عىل تاريخ نموها ) ًالتعامل مع إحدى مرشفاهتا املقربات هلا جدا
وهنا يتم التربير بأنه يف هذا املوقف . بعمق، وامتنعت املديرة عن أي حوار حول ذلك

تم شحذ انفعاالت تبدو كبرية، من الغضب واحلزن واليأس وكانت إمكانات سهاد يف 
 . ًم االنفعايل بسبب قصور نموها الشديد متأذية جداالتنظي

 من قانون العقوبات 21 و20كام أنه من وجهة نظر متعلقة باالضطراب للامدتني 
فقد متت صياغة وجود شك بقدرة كافية عىل التحكم عند سهاد يف وقت الفعل، مع 

لسلوك من بينها اضطراب ا(العلم أنه يمكن تصنيف الفئات املتعلقة باالضطراب 
شذوذات "ضمن الفئة القانونية ) االجتامعي مع بداية مبكرة وظروف اجتامعية مقيدة
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غري أنه من وجهة نظر اخلبري كان لتأخر النمو ووضع احلاجات ."نفسية أخرى شديدة
 . امللموس] موقف اجلناية[اخلاصة املرتبط بذلك األولوية يف موقف الفعل 

5.4 

م إثبات رواية سهاد حول التاريخ السابق للجناية وسري األحداث يف املحاكمة ت
وقد برأت .  اجللسة اجلامعية قبل الفعل من خالل أقوال الشهود إىل مدى بعيدأثناءيف 

 . املحكمة سهاد من التهمة املوجهة إليها بإشعال احلريق بسبب نقص نضج املسؤولية

-6 
تقييم خطورة احتاملية  القضائي - هام املعقدة لعمل اخلبري النفيسمن بني امل

فالتنبؤات اجلنائية املالئمة يف املراحل املختلفة لإلجراءات القانونية . االنتكاس اجلرمي
فهي تؤثر عىل اختيار وتقدير عمل جرمي ما والعواقب القانونية األخرى جلرم : مهمة

هي عىل  وح أو الكامل للعقوبات املقيدة للحريةما وتقرر حول مسألة التنفيذ املفتو
إهناء العقوبة غري املقيدة أو إطالق  ودرجة من األمهية بالنسبة لضامن ختفيف التنفيذ

قانون مكافحة اجلنايات اجلنسية "ومن خالل . الرساح املبكر لعقوبة السجن املقيدة
القرار حول إخالء السبيل  بأنه عند اختاذ 1988 قىض املرشع "واجلرائم األخرى اخلطرية

املبكر للمساجني الذين لدهيم جنح دافعية خطرية فإنه البد من إجراء تقييم من خبري، 
ًأن جييب بالتحديد عن السؤال فيام إذا كان مل يعد املحكوم يشكل خطرا، ) عليه....("

 من تعليامت] 2 [545املادة  ("بأن خطورته التي ظهرت يف وقت اجلرم مل تعد قائمة
كذلك فإن إهناء اإلدخال يف قسم للطب النفيس الناتج عن حكم ). املحاكمة اجلنائية

 66املادة ] (االحرتازي[أو السجن االحتياطي )  من قانون العقوبات63املادة (قضائي 
 . تشرتط وجود تنبؤ مالئم باحلالة) من قانون العقوبات

دى حمكوم ما فإن أدوات وكأداة طرائقية مساعدة عند تقييم التنبؤ باالنتكاس ل
وهلذه األدوات اإلحصائية تاريخ طويل . التنبؤ اخلاصة هي أول ما يمكن التفكري به
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باملقارنة عىل مستوى العامل وبشكل خاص يف املحيط األنجلو أمريكي، أما يف أملانيا فلم 
ير جيل ًوربام ترجع أمهيتها املتزايدة تدرجييا إىل تطو. ًتناقش إال منذ وقت قصري نسبيا

السن (جديد من األدوات مل تعد تقترص عىل السامت اإلحصائية فقط من تاريخ اجلاين 
، وإنام تقيس عوامل اخلطر )خال...عند أول جنحة، نوع وشدة اجلنح السابقة

االجتاهات اجلنائية، الرابطة (الديناميكية التي حتمل إمكانية القابلية للتعديل 
 أن األمر هنا يتعلق ببناءات معقدة باملقارنة فإن تطبيقها إال أنه بام). الخ...االجتامعية

 واإلكلينيكية تدريب خاص criminologicalيشرتط إىل جانب اخلربة يف علم اجلنايات 
 . خصوصيات استخدامها وعىل أسسها القائمة عليها

لقد تم تطوير غالبية األدوات الراهنة حول التنبؤ اجلنائي الفردي يف الواليات 
وهتدف بعض األدوات إىل التنبؤ بأحداث خاصة، . حدة األمريكية أو كندااملت

-تقييم"أما ما يسمى بأدوات . كاالنتكاسات اجلرمية أو االنتكاس مع جرائم جنسية
 فال هتدف باملقابل إىل حتديد االحتامل "Risk-Needs-Assessmentاحلاجات-اخلطر

تريد باإلضافة إىل ذلك قياس لالنتكاس لدى حمكوم ما فحسب وإنام ) اإلحصائي(
عوامل اخلطر املسؤولة عن ذلك هنا يف احلالة الفردية بشكل أدق، يف شكل بروفيل 
 .خطر فردي، من أجل احلصول عىل مرتكزات إلجراءات التدخل العالجي االجتامعي

 مراجعات(ًوأخريا هناك أدوات أخرى هتدف من جهتها إىل حتديد جمموعات اخلطر العايل 
 & Andrews & Bonta,2003; Dahle, Schneider التنبؤ الراهنة نجدها لدى ألدوات

Ziethen,2006; Palmer,2001 .( وتشرتك كل هذه األدوات بأهنا عبارة عن أدوات
ًوصوفات معريه إجرائيا لسامت معقدة، ينبغي أن يتم تقويمها عىل أساس بيانات 

ملفات التحقيق والتنفيذ وملفات  (ومن الالزم هلا املعرفة الكاملة بامللفات. واسعة
 . وفحص واسع للشخص الذي ينبغي تقويمه) الخ...املساجني الشخصية

وهي تربهن يف . وتتوفر حول غالبية أدوات التنبؤ احلديثة دراسات صدق واسعة
احلالة العادية صدقها التنبئي بالنسبة ملجاالت التطبيق املختلفة وتشري إىل قابلية 
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وكذلك يف أملانيا تتوفر يف الوقت الراهن . ة عىل الظروف األوروبيةتعميمها املبدئي
 ). Dahle,2006قارن (ًبالنسبة لألدوات املعروفة عامليا أوىل دراسات الصدق 

ويشرتط الوضع القانوين األملاين يف هذه األثناء بأنه ال جيوز أن تقترص طرق 
فالقايض يتوقع . ت اإلحصائية عىل استخدام األدواالتنبؤياجلنائي -التقييم القضائي

األسباب  ومناقشة مضمونية للديناميكية الكامنة خلف البواعث اجلرمية"من التقرير 
ًاألخرى للجرم وتطور اجلاين يف أثناء السجن استنادا إىل أسباب هذا اجلرم، حيث يتم 

 5-11/12/1998، قرار KG-Berlin (عىل أساس هذه املعلومات اختاذ قرار باالحتاملية

Ws 672/98 .( وهذه املطالب ال يمكن حتقيقها مع املفهوم األسايس القائم عىل أساس
إكلينيكي  -ومن هنا فإنه من الرضوري إجراء تقييم تشخييص. الطرق اإلحصائية

وعادة ما تقوم . للحالة تستطيع التعمق يف اخلصائص الفردية املمكنة) إضايف(
وتقسيم   systematizationموس عىل تنظيم االقرتاحات الطرائقية حول اإلجراء املل

ويف اجلوهر يتعلق األمر هنا . عملية الوصول للحكم الالزم إىل مهام تشخيص جزئية
 حتى اآلن delinquencyبداية بتطوير نموذج تفسري خاص للجرم للنزوعات اجلنوحية 

للجاين الذي ينبغي تقييمه؛ وأساس ذلك هو إعادة تركيب تاريخ احلياة وفحص 
. للحدث املسبب) بشكل خاص(التاريخ اجلنائي السابق والتحليل اجلنائي النفيس 

 يمكن عندئذ حتديد عوامل اخلطر "النظرية اجلنائية الفردية"وعىل أساس هذه 
الشخصية، وفحص التطور الالحق وتقديره يف أثناء تنفيذ احلكم أو العقوبة ودرجتها 

 للحصول عىل وصف تفصييل Dahle,2000,2006bراجع (وقت التقييم بشكل منهجي 
 ). لإلجراء

. اإلكلينيكية الفردية ميزاهتا اخلاصة وحددوها وولكل من طرق التنبؤ اإلحصائية
فالطرق اإلحصائية تقدم أفضل ضامنة لالستخدام املنهجي للمعرفة اإلمبرييقية القائمة 

جراء تقدير كمي عىل اخلربة، وأفضل محاية ممكنة من تشوهات احلكم اإلنساين وتتيح إ
ملخاطر اخلطأ املمكنة؛ باملقابل فإن طرق التقييم اإلكلينيكي تسمح بمراعاة اخلصائص 
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 ومن هنا فإنه ينصح يف التقرير التنبئي. الفردية وهي هبذا تناسب املطالب القانونية
وهنا فإنه من املفيد أن يقوم املشخص بمناقشة التوقعات . باستخدام كلتا الطريقتني

مع حاالت قابلة للمقارنة، وأن يبحث بعدئذ ) النسبة األساسية( لالنتكاس العامة
ًبشكل منهجي عن مؤرشات مؤكدة إمبرييقيا، فيام إذا كانت احلالة التي ينبغي تقييمها 

 )وهو ما تناسبه الطرق اإلحصائية ("التوقع املتوسط"تنحرف لألعىل أو األدنى عن هذا 
الفردية املمكنة عىل اجلانب اآلخر خلربات وبناء عىل ذلك يسأل عن اخلصائص 

) يف حاالت نادرة(ومن املمكن أن تظهر هنا تقديرات متعارضة. املتوسط اإلحصائية
. بني التقديرات اإلحصائية واإلكلينيكية، إال أهنا حتتاج إىل التوضيح الدقيق لألسباب

ر اخلطوات وقد تم قبل وقت قصري تقديم نموذج تقويم منهجي يأخذ بعني االعتبا
اإلحصائية والفردية الالزمة بشكل منهجي مع بعضها، ويدجمها يف حكم هنائي 

ًوقد برهن النموذج عىل أنه قابل لالستخدام موضوعيا وأكثر دقة . الحتاملية االنتكاس
 . (Dahle,2005)من التنبؤات اإلحصائية 

بل جمموعة العمل ًوكام هو احلال بالنسبة لتقرير املسؤولية املذكور سابقا تم من ق
 Boetticher et)نفسها قبل وقت قصري صياغة حد أدنى من املطالب لتقرير التنبؤ 

al.,2006)  . بضبط ًوهنا أيضا يتعلق األمر من حيث اجلوهرprecision مهمة اخلبري 
ووصف املستوى األدنى ألسس الفحص التشخييص الذي يقوم به وتقييمه، املتنبئ 

 املبدأ مظاهر جديدة أو مفاجئة، وإنام تسمي إىل حد كبري والتي مل تتضمن من حيث
 . أسس قانونية وحتدد مستويات تشخيصية شائعة

ية للجناة حتظى حتى خارج ؤويف اخلتام البد من اإلشارة إىل أن التقييامت التنب
-الرشعية باملعنى الدقيق- ومن ثم خارج املامرسة التشخيصية-ًاملسائل القانونية أيضا 

ومن بينها عىل سبيل الذكر تقدير اخلطر يف إطار تشخيص املدخل يف .  مطردةبأمهية
ًتنفيذ احلكم أو العقوبة وبشكل خاص أيضا يف إطار التشخيص املبني عىل الدالئل 

Indication Diagnosticويرجع الفضل .  بالنسبة إلجراءات املعاجلة العالجية يف السجن
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ًال املذكور أخريا إىل املعارف املربهنة جيدا إىل حد ما يف تزايد أمهيتها وبالتحديد يف املج ً
يف هذه األثناء، بأن معاجلة املحكومني الواعدة بالنجاح ينبغي أن تبنى، من حيث كثافة 

عرض ) (need principleمبدأ احلاجات ( عىل أساس مقدار خماطر االنتكاس -املعاجلة
ؤسس يف احلالة الفردية لعوامل وهذا يشرتط تشخيص م). Dahle & Steller,2000لدى 

 ًاخلطر املرتبطة بسلوك اجلنوح أو املسهلة له، ومن ثم أيضا لتقييم مؤسس للتنبؤ باالنتكاس
 ). Andrews & NBonta, 2003; Farrington, Hollin & McMurran, 2001عرض لدى (

    
 


