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هذه المطبوعة معدة لتدريب االخصائيين أو المتدربين فى الصحة النفسية و ليست للجمهور العام .اآلراء المعبر عنها هى آراء الكتاب
و ال تمثل بوجه خاص آراء المحرر أو  . IACAPAPهذه المطبوعة تسعى لوصف أفضل العالجات و الممارسات المعتمدة على االدلة
العلمية المتوفرة فى وقت الكتابة كما تم تقييمها من قبل ال ُكتاب و يمكن أن تتغير كنتيجة لألبحاث الجديدة .يحتاج القراء لتطبيق هذه المعرفة
على المرضى بما يتفق مع قواعد و قوانين الممارسة فى بلدهم .بعض االدوية قد ال تكون متوفرة فى بعض البالد و يمكن للقراء الرجوع
للمعلومات الخاصة باالدوية بما انه لم تذكر كل الجرعات و االعراض الجانبية .الهيئات ٬المطبوعات و مواقع اإلنترنت تم اإلستشهاد بها
أو الربط بها لتوضيح مواضيع او كمصدر لمعلومات أخرى .هذا ال يعنى ان الكتاب ٬المحرر أو  IACAPAPينصحون بالمحتوى أو
التوصيات ٬التى يجب تقييمها بعين ناقدة من قبل القارئ .مواقع اإلنترنت يمكن أيضا ً ان تتغير أو تتوقف.
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و التوزيع و إعادة الطبع بأى شكل مسموح بدون إذن مسبق طالما تتم اإلشارة و اإلستشهاد بصورة سليمة بالعمل االصلى و اإلستخدام
غير تجارى.
اإلشارة المقترحةNurcombe B. Diagnosis and treatment planning in child and adolescent mental health problems. In :
)IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health. Geneva: International Association for Child and ٬Rey JM (ed
and Allied Professions 2014 Adolescent Psychiatry.

مصطلح التشخيص مشتق من الكلمه اليونانيه التي تعني التمييز أو التفريق او التقرير .التشخيص
استخدم من قبل ابقراط لإلشاره لعمليه التفكير الطبى .اليوم يطبق على كل من عملية صنع القرار و
الناتج منها.
للتشخيص مجموعه من الوظائف  ٬هى:
• يسمح للممارس االكلينيكى بوصف الحاالت من منظور مشترك.
• يساعد على تجميع المعلومات من اجل االغراض االداريه.
• يمكن ان يستخدم لالغراض العلميه مثل تجميع حاالت من نفس الطبيعه وتعريضهم
لعالجات مختلفه.
• مفتاح اساسي لتخطيط العالج.
هذا الفصل مختص بتشكيل التشخيص بطريقة تسهل تخطيط العالج لكل حاله على حدة.
اإلضطراب العقلى هو نمط ذو داللة اكلينيكية من االعراض النفسيه السلوكيه والعالمات
المصاحبه للكدر الحالي أو اإلختالل الذي يختبره المريض او الناس في البيئه المحيطة أو ما ينذر بكدر
أو إختالل مستقبلى .مصطلح اإلضطراب أقل فى الوقع العلمى من مصطلح المرض .اإلضطراب و
المرض يوصالن مفهوم النقص البيولوجي ( .)Scadding, 1967بعض االضطرابات الموصوفه
فيالدليل التشخيصى اإلحصائى األمريكى الخامس لإلضطرابات النفسية (American DSM-5
) Psychiatric Association, 2013أو فى المراجعة العاشرة للتصنيف العالمى لألمراض ICD-
 (World Health Organization, 1992) 10يمكن أن تكون مفرقة و فئوية; ومع ذلك ,معظمها
تكون ذات ابعاد ,مع نقاط فارقه تشخيصيه تحدد إعتباطيا ً او باستخدام المعادالت االحصائيه .لهذا اهميه
خاصه عندما يتداخل عدد من االضطرابات السلوكيه ويكون هناك خالف هل ما ينطبق هو تعدد اشكال
االبعاد أم التشخيصات الفئوية المواكبة .فى حدود ان له بعد ,اإلضطراب يحتمل أن يحدد بخليط متغير
من العوامل الوراثية و الطبع مع استجابات التكيف المتعلمة (مثال :إضطراب السلوك) ,بينما
اإلضطراب الفئوى الحقيقى يكون له غالبا ً أصل بيولوجى (مثال :متالزمة رت) .لن يثبت فئوية واضحة
لكل اإلضطرابات أو المتالزمات ,و بعضها التى تبدو فئوية واضحة اليوم قد تظهر تعدد فيما بعد.
اإلكلينيكى يضم تفرد القوالب الفئوية مع إظهار العوامل الديناميكية المتدخلة فى خلق و إستمرار
حالة المريض .هذا الفصل يتعامل مع الطريقة التى يأطر فيها التشكيل التشخيصى بحيث يساعد تخطيط
العالج.

أبعاد التشخيص
من المفيد ان يتم وضع مفاهيم التشخيص في ثالثه محاور او ابعاد:
•
•
•

البيولوجي النفسي االجتماعى
التطورى
الزمنى

البعد البيولوجي النفسي االجتماعي:
في اي وقت ,يتكون المريض من وظائف على مستويات بيولوجيه ,نفسيه واجتماعيه (على سبيل
المثال :جزيئى ,خلوى ,نظام وظائف االعضاء  ,وظائف الوعي والال وعي النفسي ; تكيف العائله
االجتماعي) .ينبثق كل مستوى من المستوى األدنى منه و ال يمكن أ يخفض مستوى للمستوى األدنى.
مع ان العلم يمكن ان يبحث عن ارتباطات بين المستويات ( مثال  :إختالل وظيفى فى االتصال الجزيئى
و الذهان).

 .1المستوى الجسماني
 اعراض االعضاء الطرفيه الجهاز المناعي الجهاز العصبي اال ارادى -الجهاز الحركى الشعوري

•
•

هل لديك أسئلة؟
إقتراحات؟

إضغط هنا للذهاب
لصفحة الكتاب على
فيسبوك لمشاركة آرائك
عن الفصل مع القراء
اآلخرين ,لتسأل الكاتب
أو المحرر و للتعليق.

التشخيص استخدم من
قبل ابقراط لالشاره
لعمليه التفكير الطبى.
يطبق
اليوم
على عمليه ومنتج
صنع القرار.

الفئات مقارنة باألبعاد:
التشخيص الفئوى يوحى
بفارق واضح و كيفى
بين اإلصابة أو عدم
اإلصابة باإلضطراب
(مثال :سرطان الثدى)
بينما التشخيص ذو البعد
يوحى بفارق كمى
(مثال :ارتفاع ضغط
الدم).

 -2المستوى النفسي
 تحليل المعلومات االنتباه ٬الذاكره ٬الفهم ٬الحكم التعلم االتصال الموقف تجاه الذات واالخرين الكفاءه االجتماعيه -صراعات الالوعي ودفاعات االنا

 -3المستوى االجتماعي
 تركيب االسره وتفاعالتها العالقات االجتماعيه التكيف المدرسى والوظيفيالبعد التطورى
يقيم االكلينيكي االنظمه المختلفه داخل المحور البيولوجي النفسي االجتماعي لتحديد إذا ما كان هناك تأخر أو تقدم ٬أو تقدم
أو ˛إنحراف بالنسبه لما يمكن توقعه عند عمر المريض .التوحد كمثال ٬مرتبط بتأخر و إنحراف التطور (مثال في اإلتصال٬
العالقات االجتماعيه و فهم الكالم) .البعد التطورى هو االهم في تقييم االطفال و المراهقين.
البعد الزمنى
االحياه االنسانيه مثل فيلم; تبدا في مكان ما ٬ترى كما في تجميد الشاشه ٬وهي تتقدم نحو مستقبل .البعد الزمني يتطلب فهم
التالي:
االستعداد
ما هي التاثيرات الجسمانيه والنفسيه واالجتماعيه و الوراثيه و بداخل الرحم و حول الوالده و في بدايه التطور -التي تعد
المريض لالضطراب النفسي في وقت الفحص  .هل كانت هناك مصادر اخرى للضغط أو الصدمات او الحرمان فى اعوام
التكون؟
التعجيل
هل هناك دليل عن ضغط جسماني او اجتماعي نفسي تزامن مع بدايه االضطراب النفسي ويمكن ان يكون قد دفع الفرد الى
عدم التوازن .الضغوط المعتاده تتضمن المرض الجسدي (مثل اإللتهاب الكبدى مسببا اإلكتئاب) ٬التعرض للصدمات النفسيه
اوالخساره٬الخالفات الزوجيه اإلنفصال .بعض الضغوط النفسيه الحديثه يمكن ان تكون اعادة لصدمات الطفوله الغير محلوله.
ليست كل المشاكل الحاليه معجلة :بعضها (مثال التوحد ) ظهر تدريجيا من إستعداد مبكر لالنحراف او التأخر.
التقديم
من المفيد ان نسأل ٬لماذا اآلن ؟ إذا كانت المشكله ظاهره لبعض الوقت ٬لماذا يتقدم الفرد او االسره لطلب المساعده في هذا
الوقت .هل حدث ضغط إضافي تسبب فى فشل التكيف التعويضى سواء الجسدي او النفس إجتماعى للنظام؟
النمط
نمط االعراض والعالمات البيولوجيه ٬النفسيه االجتماعيه يكون االضطراب الحالي او اضطرابات محددة فى(  DSM-5او
ICD).هل تمثل االعراض والعالمات خلل او خلل وشيك الحدوث في التكيف (مع القلق ٬الجسدنه وتفريغ التوتر) ٬صور اساليب
تكييف بدائيه ( مثال :اإلنكار ٬الكبت ٬اإلنفصال) ٬تكسر الوظائف العقليه (كما فى الذهان) ٬او في بقايا عدم التكيف الماضي (كما
في اإلضطراب التحولي المزمن)؟ هل لالعراض وظيفه اتصاليه اوتشبهيه في الالوعي كما في بعض أشكال التحول؟ إذا كان
هذا صحيحا ٬ما الذي يتم توصيله وإلى من ؟ هل االعراض ثم إمالئها على مرض جسدي حقيقي او متخيل؟ إذا كان هذا صحيحا٬
هل يستفيد المريض إستفاده ثانويه من المرض؟

اإلستمرار
الكثير من المشاكل النفسية تعمر فترة قصيرة ٬عوامل الضغط المعجلة يتم التكيف معها ٬أحيانا ً مع وظيفة أفضل .لكن ماذا
عن المشاكل التى ال تختفى؟ ما الذى يجعلها تستمر؟ هل يستمر العامل المعجل بطريقة تنشر عدم اإلستقرار؟ هل تسبب أساليب
التكيف المرضية ضغوطاً أكثر تتسبب فى إستمرار المشكلة؟ فهم التعجيل و اإلنتشار أساسى فى تخطيط العالج.
المآل
ما هى النتيجة المتوقعة ٬بعالج أو من دون عالج؟ هل تستدعى الحالة العالج أم أنه من المتوقع شفاؤها تلقائياً؟
اإلمكانات
ال تركز فقط على المشاكل و العيوب .ما هى المميزات البيولوجية و اإلجتماعية التى يحوزها المريض؟ الجمال الجسمانى٬
القوة الجسمانية ٬القدرة الفنية ٬الموهبة الرياضية ٬المهارة اإلجتماعية ٬القدرة الميكانيكية كمثال يمكن أن تستخدم لتعوض العيوب
أو المشاكل فى خطة العالج الشاملة.
التشكيل التشخيصى يمكن أن يستوحى من تركيبة من المحاور البيولوجية ٬اإلجتماعية ٬المزاجية و التطورية فى شبكة كما فى
شكل A.11.1
التشخيص البيولوجى اإلجتماعى (  ) 1986٬Nurcombe & Gallagherيساعد اإلكلنيكى على التعرف على مراكز خطة
العالج ٬نقاط اإلرتكاز التى يصمم حولها العالج .أنظمة التشخيص األخرى ( مثل;Faulkner et al.. ٬Amchin 1991 :
 ) 1992٬ 1987; Shapiro 1989; Sperry et al٬1985; Leigh & Reiser 1993; Perry et alتم إقتراحها و لكن
 Shapiro 1989فقط يعطى وزن مناسب للعوامل الديناميكية ٬التطورية ٬التعليمية و األسرية.
شكل  : A.11.1تكامل البيانات فى التشكيل التشخيصى :النسيج التشخيصى
اإلستعداد

التعجيل

النمط

اإلستمرار

الجسمانى
النفسى
األسرى/اإلجتماعى

أطفال يقدمون عرضا ً فى حفل إلفتتاح مؤتمر  IACAPAP 2010العالمى فى بكين

اإلمكانات

مثال حالة :التشكيل التشخيصى
جانيت و عمرها  17عام هى أول مولودة ألبوين مطلقين .لديها شقيق واحد عمره  10سنوات و اخ غير
شقيق عمره سنتان ولد لزوجة أبيها الثانية .تم تحويل جانيت من طبيب األسرة الذى شعر بالقلق من
إكتئابها ,أفكارها اإلنتحارية ,و جرحها لنفسها بعد أن تم إغتصابها فى مواعدة منذ  18شهر .جانيت
أخبرت طبيبها مؤخراً فقط عن اإلغتصاب .لم ترغب فى الشكوى ألمها أو إبالغ البوليس .طبيبها يتسائل
إذا كانت تعانى من إضطراب ما بعد الصدمة.
جانيت تظهر كإمرأة يافعة جذابة  ,ترتدى ثياب توافق الموضة و تتواصل جيداً مع اإلكلنيكى ,مظهرة
نضج يفوق عمرها .تبكى لفترة قصيرة عندما تحكى ما حدث لها منذ  18شهر .كان المنزل خاليا ً ألن أمها
و شقيقها كانوا يزورون قريباً ,جانيت أحضرت للمنزل صديق غير مقرب من المدرسة ,فإستعمل القوة
و أجبرها على ممارسة الجنس معه .بعد ذلك ,شعرت جانيت بالغضب الشديد ,و أنها "خارج نطاق
اإلتصال" بالعالم و جسدها .لم تخبر والدتها و ال البوليس ألنها كانت تعرف كم كانت غبية .فى الواقع ,
كانت تمارس الجنس مع عدد من األوالد ,ليس ألنها تحبهم" ,ما زلت صغيرة على الحب" ,و لكن ألنها
أرادت أن تشعر بأن شخص ما قريب منها ,و روت الحكاية التالية:
منذ ثالثة أعوام ,والدها الذى يعمل مدرساً ,كان مسافراً لحضور كورس تعليمى فى مدينة أخرى .و
فى أحد األيام اتصل تليفونيا ً بزوجته ليخبرها أنه وقع فى حب سيدة أخرى و يريد الطالق .لم يعد للمنزل.
والدة جانيت ,التى تعمل سمسارة عقارية تحطمت .جانيت ساندتها و تولت الكثير من دور األم مع أخيها
الصغير.
بعد طالق والديها منذ عامين ,بدأت جانيت تزور والدها ,زوجة أبيها و أخوها الوليد .و لكن ,والدها
الذى طالما احبته "كنت فتاة والدى المدللة" كان ناقداً لها ,و إشتكى من أن وزنها زاد قليالً (خمسة أوقيات)
بعد أن توقفت عن الرقص بعد إصابة فى الكاحل .تعاركت مع والدها .أخبرها أنها جاحدة و ال تحترمه.
زوجة أبيها ساندت أباها .جانيت توقفت عن زيارة والدها منذ حوالى  12شهر و لم تكلمه منذ ذلك الحين.
اشتكت جانيت من مشاعر اكتئابية من دون أرق أو تغير فى الشهية .كان لديها أفكار غير واضحة عن
اإلنتح ار .فى بعض األحيان كانت تشعر بأنها "خارج نطاق اإلتصال" بالعالم و جسدها .من وقت آلخر
تقوم بجرح فخذيها بإستخدام موس من أجل تفريغ إحساس "الموات" الشعورى لديها.
أم جانيت ال تعلم أى شيئ عن اإلغتصاب ,و لم يخبرها اإلكلنيكى .قالت إن ابنتها أصبحت مكتئبة و
سريعة اإلستثارة منذ الطالق .األم نفسها تلقت عالجا ً لإلكتئاب بعد اإلنفصال ,و لكها شفيت و تعمل اآلن
وقتا ً كامالً .هى مبتعدة عن زوجها السابق و ال تتواصل معه.
ال يوجد تاريخ عائلى لإلضطرابات العقلية ,مشاكل التعلم أو السلوك المعادى للمجتمع .قالت والدة
جانيت أن حملها و والدتها كانوا طبيعيين ,كانت جانيت طفلة مرغوبة ,و كانت سريعة فى التطور .كانت
قريبة من كال والديها ,و لكن أكثر من والدها الذى كانت تعتبره مثالً .كانت كثيراً ما تكون أماً ثانية ألخاها
األصغر .لم يكن لديها مشاكل صحية كبيرة ,جراحات أو حوادث .كطفلة المعة ,كانت دائما ً طالبة جيدة.
هى تخطط لإللتحاق للجامعة.

التشكيل التشخيصى
جانيت فتاة مراهقة قوقازية فى السابعة عشر من عمرها ,من خلفية إجتماعية متوسطة ,و هى أكبر 3
اخوة .حياتها المبكرة خلت من األحداث و كبرت كطفلة المعة و إجتماعية و قريبة جداً من والدها
المحبوب .هذه الرابطة القريبة جداً عرضتها إلضطراب اإلكتئاب الذى عجل به الهجر الغير متوقع من

أبيها .بعد هذا الهجر ساندت والدتها و قامت بدور األم ألخيها .و مع ذلك ,اختلفت مع والدها الذى ربما
بسبب احساسه بالذنب بدأ ينتقدها .أصبحت غريبة عنه بعد أن شعرت أن أخاها ذو العامان حل محلها
فى مشاعر والدها .و بحثا ً عن الخالص الشعورى أصبحت متعددة العالقات الجنسية .حدث اإلغتصاب
فى هذا اإلطار .تعقدت مشاعرها اإلكتئابية بالشعور بالذنب ,كره الذات ,الال شخصنة ,أفكار إنتحارية
غير واضحة و جرح نفسها (للتخلص من عدم اإلستجابة الشعورية) .حالتها النفسية الحالية تستمر بفقد
أباها ,و فشلها فى التواصل مع أهلها عن محنتها .مع العالج الجيد ,المآل جيد .بدون عالج ,من المتوقع
أن يصبح اإلكتئاب مزمنا ً و عالقاتها العاطفية كبالغة فارغة ,غير مشبعة و مليئة بالصراعات .و مع
ذلك ,لديها الكثير من نقاط القوة و خاصة الذكاء ,المهارات اإلجتماعية و القدرة الفنية (الباليه).
بإختصار ,لدى جانيت إضطراب إكتئابى بسيط .هى ال تعانى من إضطراب ما بعد الصدمة ( تفتقد
الفالش باك ,الكوابيس و زيادة اإلستثارة السيمباثوية) ,و لكنها عانت من إضطراب الضغط الحاد ,الذى
قل اآلن فى ما تلى اإلغتصاب و مع ال شخصنة و أفكار إنتحار .سيتم تصميم خطة عالج موجهة لألهداف
فى الجزء التالى.

نماذج تخطيط العالج
االكلينيكيون يستخدمون اربع طرق لتخطيط العالج .األولى هى بالحدس و األخريات مقصودة:
-1
-2
-3
-4

التنسيق مع العالج
االتجاه نحو المشكلة
خطة عالجية مركزها المريض الداخلى
اإلتجاه نحو الهدف

التنسيق مع العالج
هذه هى الطريقة الطبيعية ٬أسلوب تنسيق النمط المستخدم من معظم االكلينكيين .بإعطاء نمط إكلينيكى ( مثال :طفل ذكر
عمره  7سنوات ؛ كثير الحركة ٬متململ ٬غير منتبه و متهور؛ مشاكل تعليمية ٬والدين يقهرونه و يعاقبونه كثيراً ؛ مستوى ذكاء
متوقع فى الطرف األقل للمعدل المتوسط) االكلينيكى ينسق خطة تشخيصية و عالجية (مثال :إختبار الذكاء و التعلم؛ تعليم األبوين
و المعلمين؛ تعليم إضافى محتمل؛ أدوية منشطة ٬برنامج سلوكى محتمل لتسهيل اإلنتباه) .تطور الطفل فى العالج يتم تقييمه
شموليا ً إلى أن تقتنع العائلة أن الطفل تحسن ٬أو ال ترضى و توقف العالج.
و مع أن تنسيق العالج سريع و مؤثر و طبيعى ٬إال أن له عيوب مهمة .غياب المراكز المحددة و تقدير الوقت المطلوب
إلحداث التغيير فى المراكز يؤدى إلى الغموض و إحتمال "اإلنجراف" :المعالج ليس مسئوالً عن تقرير إذا ما كانت خطة العالج
تعمل و تغييرها إذا كانت ال تعمل .عندما يكون فريقاً عالجيا ً متدخالً فى توفير العالج ٬كما فى حاالت المرضى الداخليين ٬يمكن
أن تصبح غير منسقة بما أن الفريق يفتقد مفهوم واضح لتحديد األدوار و إتخاذ القرار المشنرك.

اإلتجاه نحو المشكلة
قدم ) Weed (1969سجل اإلتجاه نحو المشكلة للطب من أجل التغلب على غياب التنسيق بين برامج المرضى الداخليين
المتخصصة .فى نظام  ٬Weedمشاكل التشخيص و العالج يتم إستخراجها من قاعدة البيانات .المشاكل تصبح إما غير قابلة
للتدخل الجراحى أو تذكر بشكل تشخيص مصنف يوصف له عالج أو عالجات .و بالتالى ٬تبقى المشاكل العالجية نشطة ٬أو
تصبح غير نشطة ٬أو تحل .المفهوم الواضح للنظام هو تبنى اإلتصال و التعاون ٬و منع المريض من اإلنزالق فى الشقوق ما
بين التخصصات العضوية.

لسوء الحظ ,لم ينجح اإلتجاه نحو المشكلة فى الطب النفسىGrant & Maleetzky (1972) .
نصحا بذكر المشاكل النفسية كسلوكيات منحرفة بحاجة لإلطفاء أو سلوكيات ناقصة بحاجة للتقوية .و
مع ذلك ,ال توجد قواعد إلستخراج المشاكل من قاعدة البيانات أو تحديد كيف يجب أن تتكامل .كثيراً
ما يتحلل سجل اإلتجاه نحو المشكلة لقائمة متفرقة من السلوكيات التى تفتقد روح النمط الديناميكى
المتفاعل .و هكذا ,تخاطر بأن ينظر لها من الفريق المعالج على أنها "أعمال كتابية" تتم إلرضاء
المدققين الخارجيين.

خطة عالجية مركزها المريض الداخلى
قدم ) Harper (1989التخطيط المركز لتسهيل العالج فى محيط المرضى الداخليين .اإلكلينيكى
يتعرف على مشكلة مركزية واحدة ,يشكلها بمصطلحات تشغيلية ,و يربط العالج بالتشخيص بإستخدام
أهداف واضحة .بإستخدام لغة واضحة ,خالية من المصطلحات المعقدة ,تصبح الخطة متاحة للفريق
العالجى و األسرة .تخطيط العالج المركز مرتبط بقرب باإلتجاه نحو األهداف.

تم تقديم سجل اإلتجاه
نحو المشكلة للطب من
أجل التغلب على غياب
التنسيق بين برامج
المرضى الداخليين
المتخصصة .لسوء
الحظ ,لم ينجح اإلتجاه
نحو المشكلة فى الطب
النفسى.

التخطيط باإلتجاه نحو األهداف
قدم ) Nurcombe & Gallager (1986و ) Nurcombe (1989اإلتجاه نحو الهدف .يتم إستخراج مراكز العالج
المحورية من التشكيل التشخيصى .المراكز المحورية هى جوانب التشخيص التى يمكن تغييرها و يحدث تغييرها األثر األكبر.
عند إختيار األهداف و العالج يجب أن ينظر اإلكلينيكى للوقت ٬التكاليف و اإلمكانات المتاحة .و بعكس تخطيط عالج المريض
الداخلى المركز ٬اإلتجاه نحو األهداف يمكن تطبيقه فى جميع المحيطات العالجية :المستشفى ٬كمثال تهدف لإلستقرار السريع
للسلوكيات الخطيرة قبل العالجات المطولة .أماكن العالج باإلقامة أو الخارجية تتضمن واحد أو أكثر من حل صراعات الال
وعى ٬معالجة العيوب ٬إعادة التعليم ٬التأهيل ٬إعادة تشكيل العائلة و تشجيع نقاط القوة لتعويض العيوب.

تصميم خطة عالج متجهة للهدف
خطوات تخطيط العالج المتجه للهدف هى كما يلى (شكل:) A.11.2
-1
-2
-3
-4
-5
-6

تعرف على المشاكل و اإلمكانات المحورية
أعد كتابة المشاكل/اإلمكانات كأهداف
قدر الوقت المطلوب للوصول لكل هدف
لكل هدف حدد على األقل غرضين
لكل هدف ٬حدد عالج أو عالجات بالتمكاشى مع الدليل العهلمى ٬المالئمة اإلجتماعية الثقافية و الموارد المتاحة
لكل هدف /هدف فرعى حدد معيار لتحديد إذا ما كان العالج يتقدم أو أن الهدف تم الوصول إليه.

شكل  A.11.2التخطيط المتجه للهدف

المشاكل
األهداف
األغراض
الوقت
التقييم و المتابعة

العالج

تعرف على المشاكل و اإلمكانات
اإلكلينيكى الذى يعمل منفرداً (أو الفريق العالجى فى إجتماع) يستخرج من التشكيل التشخيصى البيولوجى النفسى اإلجتماعى
المشاكل أو اإلمكانات المحورية التى إن تغيرت ٬استبعدت أو زادت يحتمل أن تؤدى للفائدة األكبر .مثال:
•
•
•
•

الضغوط الجسمانية أو النفسية اإلجتماعية التى تعد المريض لتطوير إضطراب فى المستقبل.
الضغوط الجسمانية أو النفسية اإلجتماعية التى تؤدى إلى إسنمرر اإلضطراب الحالى.
العوامل الجسمانية  ٬النفسية اإلجتماعية أو اإلدارية التى أدت إلى تحويل المريض.
عوامل من النمط البيولوجى النفسى اإلجتماعى الحالى التى يمكن تغييرها :اإلضطراب الجسمانى أو النفسى العصبى٬
األعراض التى تعتبر أشكاالً من التعايش.
األهداف التثبيتية ٬العالجية أو التعويضية تستخلص من التشكيل التشخيصى عن طريق سؤال األسئلة التالية:

 أى األعراض ٬العالمات ٬اإلعتالالت ٬السلوكيات ٬المشاعر ٬النزعات أو اإلختالالت الوظيفية يجب أن تتغير إذا كان
المريض سيعالج فى مستوى أقل تقييد ًا من العناية؟
 ما هى العوامل المعجلة أو التى تؤدى إلى اإلستمرارو يمكن تغييرها أو إقصائها؟
 ما هى اإلمكانات التى يمكن زيادتها من أجل تعويض اإلختالل الوظيفى أو العيوب؟
نموذجيا ً ٬أربع إلى ست مشاكل و إمكانية واحدة مطلوبة لخطة متكاملة .عموما ً ٬المشاكل إما سلوكية (مثال :جرح الذات)٬
نفسية (مثال :الصراعات غير المحلولة الخاصة باإلعتداء الجنسى فى مرحلة الطفولة ٬األسرية (مثال :اإلغتراب بين األهل و
الطفل أو اإلختالف بين األبوين) ٬إجتماعية (مثال :العالقات الضعيفة مع األقران) ٬تعليمية (مثال :صعوبة التعلم) ٬أو طبية (مثال:
مرض السكر الغير مستقر) .كل مشكلة و إمكانية تمثل ما يطمح اإلكلينيكى أو الفريق إلي مساعدة المريض و األسرة على التعامل
معها.

أعد كتابة المشاكل/اإلمكانات كأهداف
العالج يهدف إلى تغيير المشاكل/اإلمكانات ٬كمثال:
•
•
•
•
•
•

تخفيف شدة المزاج اإلكتئابى
تخفيف معدل السلوك القهرى
التعامل مع الصراعات المتعلقة باألذى السابق
بناء إتصال مواجد اكثر بين اآلباء و الطفل
تشجيع التهذيب الوالدى الثابت و المساند (بمعنى عكس التربية القهرية)
تشجيع (تقوية) القدرة الفنية

إختيار العالجات
لكل امكانية او مشكلة محورية ٬يختار االكلينيكى عالج أو مجموعة عالجات مناسبة إلحتياجات المريض و األسرة و
بإستخدام هذه المعايير .فى مثل هذه الحالة ما هو العالج الذى:
•
•
•
•
•

المؤيد بأكبر مساندة تجريبية (بمعنى مثبت علمياً)؟
ينطوى على أقل خطورة (بمعنى بأقل أعراض جانبية)؟
األكثر مالئمة لإلمكانيات اإلكلينيكية المتاحة؟
األكثر إقتصادية فى الوقت و المال؟
االكثر مالئمة لصفات العائلة اإلجتماعية الثقافية؟

التاريخ المستهدف
يقيم اإلكلينيكى ما هو الوقت المتوقع ليكون العالج أو العالجات مؤثرة (بمعنى تحقيق الهدف) ,التاريخ
هو عالمة طريق يتم قياس التقدم عليها.

تصميم األغراض

 الغرض :هو ماعليه
الغرض هو ما سيكون عليه المريض أو األسرة عند تحقق الهدف .بالمقارنة مع الهدف الذى يمثل ما سيصبح
يهدف اإلكلينيكى أو الفربق إلى عمله لمساعدة المريض .األغراض المكتوبة هى نماذج من السلوك التى المريض أو األسرة
تقيس تحقيق الهدف .األغراض أيضا ً تحدد إلى أى مدى سيتم الوصول لهدف .هدف بدون أغراض يخاطر عند تحقيق هدف.
بأن يصبح تجريد فارغ .األغراض بدون هدف تخاطر بفقدان روح الموضوع .هنا مثال من عالج مريض
داخلى:
الهدف :تقليل شدة األفكار اإلنتحارية و المزاج اإلكتئابى
األغراض:
•
•
•
•

بفحص الحالة العقلية اليومى ,المريض لن يظهر وجدان إكتئابى أو افكار إنتحارية لمدة أسبوعين
متواصلين.
ستالحظ الممرضات إختالط المريض بأقرانه
ستفيد المعلمة بأن المريض يؤدى ما عليه فى العمل المدرسى
سيفيد االهل بأن المريض ليس مكتئباً و أنه يقوم بعمل خطط بناءة.

التقييم
فى بعض الحاالت ,المقاييس الجسمانية (مثال :الوزن فى إضطرابات األكل) ,عدد األعراض (مثال:
محاوالت إيذاء الذات فى إضطراب التوحد) أو نتائج اإلختبارات (مثال :التغير فى نتائج مقاييس التقييم)
يمكن أن يستخدم .و مع هذا فى بعض الحاالت تقييم الحالة العقلية المواجد هو انسب أسلوب للتقييم.
عملية تخطيط العالج المتجهة لألهداف موضحة فى شكل  .A.11.2أساساً ,يسأل اإلكلينيكى:
•
•
•

ما هى محطة الوصول (الهدف)؟
ما هو الطريق الذى سيتبعه المريض للوصول هناك (العالج)؟
كيف ستعرف أن المريض على الطريق أو وصل إلى محطة الوصول (الغرض)؟

عمل الفريق المتجه للهدف
تخطيط العالج المتجهة للهدف يتيح للفريق اإلكلينيكى أن يخطط ,يتعاون و ينفذ العالج من من بنية
ذهنية مشتركة .كل عضو فى الفريق يعرف ما الذى ينبغى عليه أن ينفذه لتنفيذ العالج و متابعة
االغراض .التواصل مع المقيمين الخارجيين يصبح أوضح و ادق.

التفاوض مع األسرة
يتم مناقشة الصياغة التشخيصية و خطة العالج مع األسرة .يتم وصف األهداف و العالجات و التكلفة
(من ناحية الوقت و المال) .لدى األسرة الفرصة أن توافق أو ال توافق ,أن تعدل أو تقوم بإختيارات
بداخل الخطة .األسرة و اإلكلينيكى يوافقون على التعاون  ,و يقومون باإلمضاء على الخطة التى تعطى
نسخة منها لألسرة .و هكذا يتم الحصول على الموافقة المستنيرة الكاملة.

 الهدف :يمثل مايطمح اإلكلنيكى و
لعمله
الفريق
لمساعدة المريض.

المراجعة
اإلهتمام باألغراض سينبه اإلكلينيكى إذا تباطئ العالج ٬أو تدهور المريض ٬أو ظهرت مضاعفات غير مقبولة فى المريض.
الخطة الرئيسية ربما تحتاج للمراجعة .هل تالئم األهداف أساس إضطراب المريض؟ هل االهداف و األغراض عملية؟ هل تعكس
األغراض األهداف؟ هل العالجات الموصوفة مناسبة؟ هل يتم تنفيذها بإخالص؟ هل يجب أن تعاد كتابة األهداف و األغراض؟

المساوئ و الفرص
يستغرق تخطيط العالج المتجهة للهدف وقتا ً حتى يتم التمكن منه .افضل طريقة لتدريسه هى بالمثال فى ورش العمل و
مناقشات الحاالت .بعض اإلكلينيكيون يترددون فى تحديد تواريخ مستهدفة أو أغراض .آخرون يمتعضون من الوقت الالزم إلنتاج
"أعمال ورقية" ٬مفضلين العمل بأسلوب حدسى ٬بطريقة تنسيق العالج .االهداف النفسية الديناميكية هى بالفعل أصعب فى التأطير
بالمقارنة مع االغراض الطبية ٬التعليمية أو السلوكية .و مع هذا ٬فبمجرد بيان الخطة ٬توضح المميزات التعليمية ٬التواصلية
التنظيمية و القانونية (الطب شرعية) .و أخيراً ٬تخطيط العالج المتجهة للهدف يمكن أن يسهل البحث العلمى فى التأثير النسبى
للعالجات المختلفة.

مثال حالة :الخطة العالجية
بالعودة لجانيت ذات السابعة عشرة عاما ً التى تعانى من اإلكتئاب ,األفكار اإلنتحارية و جرح الذات
الذى تلى إغتصاب المواعدة الذى أتى فوق الحزن الغير محلول على فقد األب
يمكن التعرف على المشاكل و اإلمكانات المحورية التالية:
•
•
•
•
•

اإلكتئاب /االفكار اإلنتحارية
الحزن غير المحلول بعد فقد األب
رد فعل الضغط الغير محلول الذى تلى إغتصاب المواعدة مع كره و إيذاء الذات.
اإلتصال األسرى الضعيف ,إغتراب الوالدين و األب و المريضة.
القدرة الفنية.

يمكن إعادة كتابة هذه المشاكل كخمسة أهداف:
.1
.2
.3
.4
.5

تخفيف المزاج اإلكتئابى و إبعاد االفكار اإلنتحارية
حل الحزن الذى تلى فقد األب
حل رد فعل الضغط الذى تلى إغتصاب المواعدة
تبنى إتصال أفضل بين الوالدين و بين الوالدين و اإلبنة
تشجيع القدرة الفنية

يمكن وضع العالجات التالية لكل هدف:
 .1تخفيف المزاج اإلكتئابى:
• عالج نفسى فردى (ديناميكى او ما بين االشخاص) ,أسبوعيا ً لمدة  12أسبوع,
متناقص تدريجيا ً حتى ستة أشهر.
• عالج دوائى لإلكتئاب (إذا كان العالج النفسى وحده غير فعال بعد  4أسابيع)
 .2حل الحزن الذى تلى فقد األب
• عالج نفسى فردى ,كما باألعلى

 .3حل رد فعل الضغط الذى تلى إغتصاب المواعدة
• عالج نفسى فردى ,كما باألعلى
 .4تبنى إتصال أفضل بين الوالدين و بين الوالدين و اإلبنة
• عالج أسرى ,أسبوعياً لمدة  3أشهر
 .5تشجيع القدرة الفنية
• تشجيع المريضة على العودة لتدريب البالية
و العالج هكذا ,يتضمن تشكيل من العالج النفسى الفردى ,العالج الدوائى المضاد لإلكتئاب ,و العالج
االسرىز و معدل و معاير حسب تطور المريضة على مدى  6اشهر.
االغراض لكل هدف هى كالتالى:
.1

.2

.3

.4

.5

تخفيف المزاج اإلكتئابى
• عدم وجود مزاج إكتئابى (أو نتيجة فى المعدل الغير اكلينيكى على مقياس
اإلكتئاب) او عدم وجود أفكار إنتحارية عند فحص الحالة العقلية لمدة شهران.
• عالقات جيدة باالقران بدون عالفات جنسية متعددة.
• تقدم دراسى مرضى.
حل األسى
• فى العالج النفسى الفردى المريضة تقدر العالقات بين الفقد و اإلكتئاب والحاجة
للحب و العالقات الجنسية المتعددة.
حل رد فعل الضغط
• فى العالج النفسى الفردى ,المريضة تفهم العالقات بين إغتصاب المواعدة ,وقلة
تقدير الذات و جرحها.
• عدم جرح الذات لمدة شهر.
تعزيز التواصل األسرى
ً
• الوادين سيصبحون قادرين على التخطيط سويا لما هو أفضل لجانيت
• جانيت تصبح قادرة ان تخبر والديها كيف تاثرت بإنفصالهم
• جانيت ستستأنف زياراتها لوالدها التى ستكون مرضية للطرفين.
تشجيع القدرة الفنية
• جانيت تستأنف تدريبات البالية

إضغط على الصورة لمشاهدة د .نوركومب
يلخص تخطيط العالج المعتمد على الهدف
()2:44

اإلستنتاج
الدقة التى يشخص بها األطباء النفسيين تحسنت منذ صدور  . DSMو مع هذا ,فإن صدق فئات
 DSMغير مؤكد Insel (2013) .يشير إلى أن نظام فئات  DSMالتشخيصية مبنى على إتفاق اللجان
على مجموعات االعراض ,و ليس على مقياس موضوعى .االعراض وحدها نادراً ما توضح العالج
االفضل .ينصح  Inselأن يصمم الطب النفسى نظام تصنيف متصل بالدوائر العصبية المعرفية و
المحددات الجينية .وهو يؤكد أن مثل هذا النظام يكون أكثر دقة فى توجيه العالج.
و مع هذا ,اإلضطراب النفسى يختلف فى نوعيته من الفئات (مثال :اإلضطراب ثنائى القطبين)
إلى األبعاد (مثال :إضطراب الشخصية الحدية) .بعض اإلضطرابات مرتبطة أساساً باإلستعداد النفسى
اإلجتماعى ,التعجيل و اإلستمرار ,و يجب أن يوجه العالج لسايكوباثولوجية الفرد و األسرة باإلضافة
لبيولوجية القلق و اإلكتئاب ,كمثال.
التشكيل التشخيصى البيولوجى ,النفسى اإلجتماعى و تخطيط العالج المتجهه للهدف تصمم كى
تأخذ فى اإلعتبار كال من العوامل البيولوجية و النفسية اإلجتماعية فى صميم السايكو باثولوجى .إنها
تتباين مع الطرق التخفيضية التى تتعامل حصريا ً مع العوامل البيولوجية أو النفسية اإلجتماعية.

تدرب على هذه المهارات فى الحالة الموجودة فى الملحق

المعلمون و الحضورفى حلقة هلموت رمشيدت الدراسية ٬ستيلنبوش ٬جنوب افريقيا ٬ديسمبر 2013

•
•

هل لديك أسئلة؟
إقتراحات؟

إضغط هنا للذهاب
لصفحة الكتاب على
فيسبوك لمشاركة آرائك
عن الفصل مع القراء
اآلخرين ,لتسأل الكاتب
أو المحرر و للتعليق.
من فضلك إذهب
للملحق A.11.1
للتدريبات الموجهة
للتعليم الذاتى

المراجع

ملحق A.11.1
فيما يلى ملخص حالة إفتراضية ( تركيب من عدة مرضى حقيقيين) تفضلت بتوفيرها األستاذة المساعدة الدكتورة
سوزان م ك تان ,قسم الطب النفسى ,كلية الطب ,جامعة كبانجسان ,مركز ماليزيا الطبى ) .(UKMMCكوااللمبور ,ماليزيا.
من فضلك إقرأ الحالة ,قم بعمل تشخيص مبدئى و خطة عالج موجهة للمشاكل كالموصوف فى هذا الفصل .يمكن أن تقارن
بعد ذلك خطتك باإلجابة النموذجية.

دانيال
دانيال طفل ذكر ماليزى فى الثامنة من عمره ,هو أكبر من شقيقته الوحيدة .تمت إحالته لعيادة طب نفس األطفال من إخصائى اإلرشاد
بالمدرسة الذى الحظ ندبات و كدمات جديدة و قديمة على ذراعيه .و قد خبأت سراويله الطويلة عالمات متعددة ناتجة عن الجلد بالروتان,
و هى عصا طويلة مرنة.
والدة دانيال الصينية كانت سابقا ً من أتباع الديانة الطاوية .والده مسلم من أصل ماليزى .وقع الوالدان فى الحب عندما كانا يعمالن فى
سوبر ماركت .تم تقبل الزواج بصعوبة من الجدود المحافظين من ناحية االم الذين قالوا "لماذا ال تجدين أحداً من نفس نوعك؟ اآلن يجب
أن تغيرى دينك للزواج من هذا الرجل" .الجدود من ناحية األب كانوا أكثر تقبالً  .أصبح الوالدين تاجرين فى السوق الليلى ,يبيعون الحلى
و التذكارات .يتنقلون يوميا ً من سوق آلخر فى سيارتهم النقل المهترئة ,و بصعوبة يتمكنون من الوفاء بإلتزاماتهم المادية .يأخذون أطفالهم
معهم للعمل ألنه ال يوجد أحد ليجالسهم.
بينما يعمل والداه ,يتوقعون أن يجلس دانيال و شقيقته على منضدة و يقومون بحل واجباتهم ,أو يرسموا أو يلعبوا .سارة ,شقيقة دانيال
ذات السبعة أعوام ,تكمل كل شئ بنفسها ثم تساعد فى البيع .يمكنها بالفعل أن تحسب الباقى من النقود للزبائن .لدى دانيال مشاكل فى القراءة
و الكتابة .انه يخلط ما بين حرفى  Pو  , qيتمكن بصعوبة من كتابة اسمه ,و لديه صعوبات فى الحساب .إنه افضل فى إستخدام يديه ,و
تلجأ إليه أخته و االطفال اآلخرون من أجل إصالح األلعاب .عندما يعمل والداه فإنه يفضل التجول بين الباعة .يقوم بعمل الصداقات بسرعة
و لكن دائما ً مع اطفال أصغر منه أو مع مراهقين يرسلونه فى مشاوير .شوهد مرة يدخن من قبل والده الذى ضربه بالعصا .يقارن والداه
بينه و بين شقيقته و تكون المقارنة لغير مصلحة دانيال.
يلوم جداه ألمه والدته لتجاهل نصيحتهما ,عندما كانت حامل بدانيال بعدم زيارة حديقة الحيوان (حيث أخافها قرد) .بحسب معتقدات
الجدين ,هذه الحادثة و زواج والدته خارج عرقها أثار إستياء االسالف الذين لعنوا دانيال ليتصرف كالقرد ,و ال يهدأ أبداً.
فى المدرسة ,ينظر لدانيال على أنه طفل شقى ال يجلس ساكناً .هو غير منتبه و مستواه الدراسى فى آخر الفصل .معلم التربية الرياضية
يقول أنه ممتاز فى كرة القدم و كسب الميدالية الذهبية فى سباق ال 100متر .و مع هذا ,ال يشارك دانيال مشاكله ,حتى معه.
لدى دانيال أصدقاء عديدون أصغر منه ,و قليلون من نفس عمره .كثيراً ما يؤنبه المعلمون على عدم الوقوف فى الصف ,مقاطعة
اآلخرين عندما يتكلمون ,و عدم إنتظار دوره أثناء اللعب .دانيال يضرب االطفال اآلخرين عندما يكون غير سعيد بهم ,و لكن أحيانا ً يعطيهم
أشياء مخطوفة من بضاعة والديه.
اتى دانيال للعيادة مع والديه ,أنه صغير و نحيف بالنسبة لعمره ,و أسفل المائية الخمسين للوزن و الطول ,يرتدى زى مدرسى قديم و
متسخ و لديه ثقوب فى حذائه ,ليس شاحبا ً و ال يوجد تشوه فى مالمحه .الكشف الجسمانى طبيعى ,فى البداية إتصاله البصرى ضعيف .إنه
يفرك فى مقعدة و متردد فى قول أى شئ سئ على والديه قائالً أن هذا مخالف لقواعد العائلة .و مع هذا ,عندما يدرك أن المعالج يريد ان
يساعده ,ينهار و يبكى .يقول أنه كان حزيناً ,غاضبا ً و غيوراً لوقت طويل و لكنه حاول أال يشعر هكذا .إعترف بأن لديه مشكلة فى النوم.
فى بعض االحيان يستيقظ صارخا ً عندما يرى كابوسا ً يضربه فيه والده .شعر بالنزق خالل العام الماضى و خاصة عندما تتم السخرية منه
بسبب عدم قدرته على القراءة و الكتابة .يفكر فى قتل نفسه لكن ال يعلم كيف .يستمتع بالرياضة و يتطلع لمعلم الرياضة كمثل و هو المعلم
الوحيد الذى يقول له أشياء طيبة.
إعترف دانيال أن والداه يضربانه كثيراً عندما يضيع أو يكسر االشياء و أو عندما يختفى من عند البضاعة عندما يعمالن .ال يشرحان

ابداً لماذا يضربانه .لقد شعر بالحزن منذ ان أصبح قادراً أن يتذكر و يظن أن ال أحد يحبه .يقول جداه ألمه أنه مثل القرد .هو يفكر أن والداه
ال يحبانه ألنهما يقارنونه بأخته و يتسائلون " لماذا ال تكون مثلها؟" .والداه نادراً ما يعملون أشياء لطيفة ممتعة معه .إشتروا له كرة قدم فى
عيد ميالده و لكنها صودرت من قبل والده عندما كسر شباكاً .للمناسبات اإلحتفالية مثل العيد الذى يحتفل به مع جداه لوالده ,أو السنة الصينية
الجديدة التى يحتفل بها مع جداه لوالدته ,تلقى طاقم مالبس واحد بينما أعطيت أخته عدداً من األطقم من أقاربهم .كثيراً ما يفكر فى الهرب و
لكنه ال يعلم إلى أين.
عند مقابلتهم ,إعترف والداه أنهم يضربانه على االقل مرة أسبوعياً .ينظران لهذا على أنه الطريقة اآلسيوية فى تاديب االطفال .تمت تربية
كالهما من آباء حازمون .يكشف والد دانيال أنه هو نفسه كانت لديه مشاكل فى الجلوس ساكنا ً و التركيز فى عمل المدرسة .ال زال ال يقرأ و
ال يكتب جيداً .كان هذا احد أسباب وقوعه فى الحب مع زوجته :لقد قبلته كما هو و تقوم باألعمال الكتابية و الحسابات فى تجارتهم .دانيال
كان "حادثة" ,إضطر والداه للزواج بسرعة ليخفوا حقيقة أنه حمل فيه بغير زواج (و التى كانت ستصبح مشكلة كبيرة للجدود من الناحيتين).
يصران أنهما يحبان دانيال و لكن مغامراته تضغط عليهما ,خاصة أنهما يكافحان للوفاء بمتطلباتهما المادية .ال يظنان أن لديه مشاكل غير
الشقاوة و عدم الطاعة.

اإلجابة النموذجية
قارن خطة عالجك بالخطة المقترحة هنا .ضع فى إعتبارك أن اإلجابة النموذجية ليست الطريقة الوحيدة للتعامل مع مشاكل
دانيال .يمكن أن يكون هناك أساليب أخرى للتعامل معها معتمدة كمثال على توافر الخدمات ,إمكانية الوصول للدواء,
اإلعتبارات الثقافية أو الظروف المحلية .اإلجابة النموذجية موفرة كدليل لنقاش المواضيع التى تحتاج لتدخل.

الصياغة التشخيصية المبدئية
التشخيصات الفئوية المبدئية (حسب  ) DSM-5هى:
•
•
•
•

إضطراب فرط النشاط و نقص اإلنتباه
إحتمال صعوبة تعلم محددة (مع ضعف فى الكتابة و الحساب)
إحتمال مستوى ذكاء على حدود الطبيعى أو أقل من المتوسط
عسر المزاجDysthymia :

إختبارات الذكاء و التعليم مطلوبة من اجل إستبعاد صعوبة التعلم المحددة و اإلعاقة الذهنية .يمكن ان يكون لديه صعوبة تعلم
محددة فقط ٬إعاقة ذهنية فقط أو تركيب من كالهما.
عدم إنتباه دانيال ٬فرط حركته ٬تهوره و مشاكل تعلمه فى الغالب فطرية .الجمع بين عدم اإلنتباه ٬فرط الحركة و صعوبة التعلم
تسببوا فى الفشل الدراسى و إنخفاض تقدير الذات .تقديره للذات تآكل أكثر كنتيجة للقهر ٬الرفض و العقاب الزائد من والديه
المضغوطين ٬و التشخيص الشعبى لجديه ألمه له أنه قرد و إعتقادهم انه ملعون.
بدون عالج ٬المآل ضعيف .هناك مخاطر لإلنتحار أو اإلنحراف لو بعد أكثر عن عائلته .الكثير يعتمد على ما إذا كان من
الممكن تحريك المدرسة لعمل اإلختبارات التعليمية و توفير تدريس مصلح له .قدرة اإلكلينيكى على جذب و دعم االهل حاسمة.
ال يجب أن ينتقد إتجاههم نحو التأديب .باألحرى ٬تشجيع أساليب بديلة لتربية الطفل بلطف على أساس أن العقاب وحده لم ينجح.
االهل يمكن أن يتعاونوا أكثر إذا كانت نتيجة الدواء المنشط سريعة .تشجيع مهارات دانيال العملية و قدراته الرياضية يمكن أن
يعوض إنخفاض تقديره لذاته.

األبحاث
•

كشف أطفال لقصر قامته

•
•

إختبار ذكاء
إختبار تعليمى (لتوضيح وجود و مدى صعوبة التعلم المحددة)

خطة العالج
دانيال طفل ذكر فى الثامنة من عمره ٬أكبر طفلين مولودين لزوج مختلط صينى -ماليزى من األهل .و قد تحولت
والدته من الدياة الطاوية لدين والده المسلم قبل الزواج.

النمط
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دانيال أتى باالعراض و العالمات التالية:
قصير ٬منخفض الوزن
مهلهل الثياب
ضعف فى التواصل البصرى
متململ
ً
ال يجلس ساكنا فى المدرسة
غير منتبه
إحتمال عدم نضج حسى
يكسر االشياء ٬ال يلتزم بالطوابير ٬ال يأخذ دوره فى المحادثات
ال يختلط جيدا مع اقرانه
يحتفظ بمشاكله لنفسه
يعتقد أن والداه ال يحبانه ألنه سئ
يشعر بأنه ليس المفضل
يفكر فى الهروب بعيداً أو اإلنتحار
يضرب زمالئه او يعطيهم هدايا
يسرق من اهله
صعوبة فى النوم و كوابيس يرى فيها انه يتعرض للضرب
حزين ٬غاضب ٬غيور

مشاكل مرتبطة باإلستعداد
•
•
•

حمل ما قبل الزواج مجبراً على الزواج السريع
زواج مختلط عارضه الجدان من ناحية االم
األب غير منتبه و كثير الحركة ٬مع مشاكل فى المدرسة فى الحساب و القراءة (إحتمال فرط النشاط و نقص اإلنتباه
و صعوبات التعلم ٬مما يقترح اإلستعداد الوراثى الجينى)

مشاكل مرتبطة بالتعجيل و اإلستمرار
•
•
•
•
•
•

الفقر
ظروف عمل الوالدين الضاغطة
التأديب الجسمانى الزائد من كال الوالدين ٬خاصة الوالد (و المبرر من الوالدين على انه المتعارف عليه)
أسلوب تربية طفل قاهر
يقارن فى غير مصلحته مع اخته من والديه
التفسير الشعبى من جديه (تعريف "القرد" و عقاب على الزواج المختلط)

•
•

أداء دراسى ضعيف
عدم وجود اصدقاء

اإلمكانات
•
•
•

يصلح االلعاب
قدرة رياضية
عالقة جيدة مع معلم الرياضة

المشاكل /اإلمكانات المستهدفة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عدم اإلنتباه /فرط الحركة
مشاكل التعلم
مساندة تعليمية
أسلوب تربية الطفل القاهر
عسر الوجدان DYSTHYMIA
قدرات رياضية و عملية

أهداف العالج
 .1تحسين اإلنتباه ,مستوى النشاط و التحكم فى اإلندفاع
•
•
•

تعليم المدرسين (مؤتمر فى المدرسة)
تعليم الوالدين (إرشاد الوالدين)
دواء منشط ,يفضل طويل المفعول ( الدواء يجب ان يظهر فائدة خالل اسبوعين إلى
شهر)

 .2تصليح مشاكل التعلم
•

تعليم مصلح لصوبات التعلم المحددة (هذا سيستغرق  6أشهر إلى عامين)

 .3توفير دعم تعليمى
•

تعليم هيئة المدرسة (المدرسون و إخصائى اإلرشاد و معلم التربية الرياضية
والمدير) فى مؤتمرات المدارس عن طبيعة فرط الحركة و نقص اإلنتباه ,صعوبات
التعلم المحددة و اإلحتياج لتشجيع اإلمكانات .مؤتمرات مدرسية شهرية سوف تكون
مطلوبة من  12-6شهر

 .4تحسين نوعية تربية الطفل و تأديبه
•
•
•
•

إرشاد الوالدين
برنامج التربية اإليجابية*  Triple P-Positive Parenting Programأو أى
شكل من تعليم الوالدين لتحسين أسلوب التربية و وقف الممارسات القهرية
إحتمال تعليم الجدين من ناحية األم ممارسات إيجابية مماثلة
هذه التدخالت ستطلب غالبا ً ستة اشهر إلى سنة

 .5عسر الوجدان Dysthymia
•
•

تعليم الوالدين و إرشادهما عن فرط الحركة و نقص اإلنتباه و صعوبات التعلم المحددة
و أساليب تربية الطفل
مساندة من إخصائى اإلرشاد بالمدرسة

التربية
*برنامج
اإليجابية Triple P-
Positive
Parenting
® Programواحد
من برامج كثيرة
متوفرة لدعم األسر و
التربية
أساليب
لعالج
باإلضافة
المشاكل السلوكية و
الشعورية فى االطفال
و المراهقين مبنياً
على نظريات التعلم
اإلجتماعى ,المعرفية
السلوكية و التطورية.

•
•

تشجيع اإلمكانات
هذه التدخالت ستستغرق غالبا من  6اشهر إلى سنة

 .7تشجيع اإلمكانات
•
•
•

حث على مساندة معلم التربية الرياضية و المدرسة لدعم القرة الرياضية
حث على دعم األب لتشجيع القدرات العملية
هذه التدخالت ستستغرق غالبا ً  12شهر

مراقبة العالج
االهداف ( 1٬2٬3اإلنتباه و التهور و مشاكل التعلم)
•
•

إتصال تليفونى شهرى بالمدرسة أو إجتماع
مقابالت منتظمة مع الوالدين (أسبوعياص  6-3اشهر ٬ثم اقل بعد ذلك)

الهدف ( 4تربية الطفل و تاديبه)
•

تقرير الوالدين (أسبوعياً لمدة  6-3اشهر)

الهدف ( 5اإلكتئاب) Dysthmia
•
•
•

فحص الحالة العقلية (أسبوعياً لمدة  3إلى 6اشهر)
تقرير الوالدين (أسبوعياً لمدة  3إلى 6اشهر)
إستبيان القوة و الضعف ( SDQالنسخة الماليزية و توجد نسخة عربية) شهريا ً لمدة  6-3اشهر

الهدف  6اإلمكانات
•

تقرير من الوالدين (أسبوعياً لمدة  6-3اشهرو أقل بعد ذلك)

صعوبات طارئة قد تواجه العالج
•
•

•
•
•

إذا كانت إختبارات الذكاء /التعليم و التعليم المصلح غير متوافرة ٬يجب ان يتقدم اإلكلينيكى على
أساس أن دانيال لديه كال من فرط الحركة و نقص اإلنتباه و صعوبات التعلم المحددة.
إذا كان ممكنا ً ٬االم و الجدين ألمه يجب أن يجندوا لتعليم دانيال القراءة و الحساب ٬و لكن يجب
تشجيعهم على الصبر .االمل هو أن يقل قهر الوالدين لو كان مفعول الدواء المنشط سريعاً .و لكن٬
يجب أن يحذروا من ان إيجاد الدواء المناسب و الجرعة المناسبة يأخذ وقتاً.
إذا كان برنامج التربية اإليجابية  Triple P-Positive Parenting Programأو البرامج المماثلة
غير متوفرة ٬يجب أن يضمن اإلكلينيكى اسسها فى إرشاد الوالدين المنتظم.
التشاور مع هيئة المدرسة و تعليمهم اساسى .اإلكلينيكى يجب أن يعمل لتجنيد دعم معلم التربية
الرياضية .من الممكن أن يجند االب لتعليم دانيال مهارات عملية.
التطبيق المنتظم لل  SDQسيساعد فى تقييم التطور.

