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لك 25 نم  دحاوو  يلقع ، ضرم  نم  ةسمخ -  لك  نم  دحاو  غلاب -  صخش  نويلم  نم 45  رثكأ  يناعي  ثيح  ةدحتملا ، تايالولا  يف  اميس  ال  ةيلقعلا ، ةحصلا  لاجم  يف  ةديدج  ةمزأ  كانه  يلقعلا ، ضرملل  ةيعامتجالا  راعلا  ةمصو  تلءاضتو  ةيلقعلا  ةيحصلا  مهلكاشم  نييضايرلاو  ريهاشملا  نم  ديزملا  كردي  نيح  يفو  يسفنلا ؟ بطلا  ةعانص  انرمدت  فيك  .تاردخملاو  تاردخملا  ناديم  ناديم  توص  ناديم  توص 
رابخألا نيوانع  عم  هذه  ةيسفنلا  ةحصلا  ةمزأ  يتأتو  .ملاعلا   يف  ىرخألا  قطانملا  نم  ديدعلا  يف  عئاش  وه  سكعلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةدحتملا ، تايالولا  يف  نرق  نم  رثكأ  ذنم  عقوتملا  رمعلا  طسوتم  يف  درطملا  ضافخنالا  نم  ةرتف  لوطأ  نم  ديزي  امم  عافترالا ، يف  ةذخآ  ةدئازلا  ةعرجلاو  راحتنالاب  تايفولاو  كلذ ، نم  أوسأ  نكت  مل  نييكريمألا  لافطألل  ةيسفنلا  ةحصلا  .داح  بارطضاب  مهتباصإصيخشت  مت  اًصخش 
دئاوفب ديشت  يتلا  مالعإلا  لئاسوو   TSS، يلدجلا يكولسلا  جالعلا  ةفلتخملا : تاصيخشتلا  نم  ددعل  ةممصملا  ةيفرعملا  ةيكولسلا  تاجالعلا  نم  عاونأ  ةدع  كانه  .جازملا  تاتبثم  وأ  بائتكالا  تاداضم  لثم  ةيودألا  عم  ةصاخ  ةعرسب ، رهظت  هجئاتن  نإ  لاقيو  ةلدألا ، ىلع  مئاق  جالعك  ةحارص  اهب  ىصوي  يتلا   (DBT) يفرعملا جالعلاو  ةيصخشلا ،  تابارطضال   (CPR) ةمدصلا دعب  ام  بارطضال   (PTSD) ، جالعلاو

يلعافتلا يجازملا   (IPT) ، لوانتي ثيح  ًادج ،  ةيلاع  ةدايز  يهو  يماع 1999 و 2014 ،  نيب  طقف  ةبسنب ٪64  بائتكالا  تاداضم  مادختسا  ةدايز  عم  ىضم ،  تقو  يأ  نم  رثكأ  تاردخملا  نوطاعتي  نيذلا  صاخشألا  ددع  نأ  ثيح  تامولعملا  هذه  نوبرشي  سانلا  نأ  ودبي  .اماع  لبق 50  ناك ٪0  نأ  دعب  يفرعملا ، يكولسلا  جالعلا  سرادم  ىلإ  ءامتنالا  ديدحت  نييسفنلا  نيجلاعملا  نم   ٪50 ايلاح ، .لوطتو  لوطت  ةمئاقلاو 
لمعي سفنلا ال  ءاملع  هلضفي  يذلا  يلكيهلا  جالعلل  لجألا  ريصقلا  جذومنلاو  نويسفنلا  ءابطألا  هلضفي  يذلا  يجولويبلا  يبطلا  جذومنلا  نأ  وه  صاخلا  يجاتنتسا  راحتنالا           ؟ كلذ  يف  امب  ةاناعملا ، لاكشأ  نم  ديزملا  عم  ًاءوس ، دادزي  ءيش  لك  نأ  ودبي  اذامل  كلذ ، نم  مهألاو  جئاتنلا ؟ لضفأ  ىلإ  ةلدألا  ىلع  ةمئاقلا  ةثيدحلا  تاجالعلا  يدؤت  اذامل ال  اذه ؟ يف  أطخلا  ام  .نآلا   ءاودلا  ةدحتملا  تايالولا  ناكس  نم   ٪13

نع فشكي  تقولا  نإف  ملعلا ،  ةءابع  يف  ةيفخم  يسفنلا  جالعلا  نم  ةسناجتملا  ةفاقثلا  هذه  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةلاح  ؟ لكو  ابيرقت  صخش  لكل  ةحجان  تاجالع  نوكت  نأ  ةلثامملا  تاجالعلا  نم  اهريغو  يفرعملا ، يكولسلا  جالعلاو  جالعلا ، نم  دحاو  عونل  نكمملا  نم  له  روذجلا ؟ ةقيمعلاو  ةقيمعلا  ةايحلا  لكاشم  جالع  يف  ديرن  اذام  ةعيرسلا ، لولحلا  نكلو  ريضحتلا ، ةلهس  ودبت  تاءارجإلا  هذه  .عقوتم  وه  امك 
اقفو نايحألا ، مظعم  يف  بائتكالا  عم  سانلا  مظعمل  ةبسنلاب  ةلاعف  ريغ  ريصقلا  ىدملا  ىلع  يفرعملا  يكولسلا  جالعلا  ىلع  روثعلا  مت  لاثملا ، ليبس  ىلع  .هفعض  طاقن  ببسب  هتحت  نوفدم  يثحبلا  ثارتلا  اذه  نكلو  ةيثحب .) تاسارد  تاسارد   ) ًايولت ًاليلحت  نع 270  ًالضف  ةقثلا ، ءانب  ريبادت  تاسارد  نم  ةسارد  نم 165 1  رثكأ  تيرجأ  دقف  ةقحاس : ةيادبلا  يف  ةلدألا  نأ  ودبيو  .اهسفن  ثحبلا  ةيلمعب  ةطبترملا  بويعلا 

ناثانوج يكيرمألا  سفنلا  ملاعل   Scheidler. ةيلاعف نأ  اضيأ  ةثيدحلا  تاساردلا  ديفتو  .صيخشتلا        سفنل  قباسلا ، جالعلا  ةياهن  دعب  ارهش  ىلإ 12  نوضغ 6  يف  غامدلا  ناطرس  جالع  نوقلتي  نيذلا  ىضرملا  مظعمو  ةمادتسم ، ريغ  جئاتنلاو  ةريصق ، جالعلا  ةدم  نإف  تاجالعلا ، هذه  دئاوف  تناك  امهم   CBR راثآ نأل  لصألا  يف  اعقوتم  ناك  امم  لقأ  وه ٪50   CBR اقفو هضرع ، ذنم  رارمتسابو  ايطخ  تضفخنا  دق 
دئاوف يف  ةبسنب ٪75  ردقت  ةدايز  يف  ةيبلس  جئاتن  تققح  يتلا  كلت  لهاجت  لالخ  نم  ةيباجيإ  جئاتن  نع  رفست  يتلا  تاساردلا  تمهاس  امومع ، هرشن  متي  ثيح  روشنملا  زيحت  .ويوسمورت و  ةعماج  نم  نيثحابل  اقفو  شاعتنالا ، تالدعمو  يريرسلا  مييقتلاو  ضيرملل ، يتاذلا  غالبإلل   TSS. يف مهتحلسأو  ةحبرملا  تاعانصلا  راثآ  لمحي  هنأو  ةأزجم ، ةسسؤم  ىلع  هلقثب  يقلي  يسفنلا  جالعلا  يف  بهذلا  رايعم  نأ  يعدي 

، ةلاعف ريغ  تاقالعلاو  ةريصبلاو  قمعلا  ةجلاعم  نإ  لوقي  ةلدألا ، ىلع  مئاقلا  يويحلا ، يبطلا  جالعلل  يبعشلا  درسلا  نكل  .ىرخأ  قرط  نيب  نم  يرسألاو ، يبيرجتلاو  يناسنإلاو  يجالعلا  جالعلا  مظنو  يسفنلا  ليلحتلا  كلذ  يف  امب  قمعتملا ، جالعلا  ةيمهأ  ةدايز  ديدج : راكتبال  تقولا  ناح  امبر  اذل  .ةفلكت  لقألا  لولحلا  نع  ثحبت  يتلا  نيمأتلا  تاكرش  ىلإ  ةيودألا  عيبت  يتلا  ةيودألا  تاكرش  نم  ةماعلا ، تاقالعلا  تارادإ 
دهاوش تاذ  ةاشعم  ةبرجت   23 ةيولت ل ـ ةسارد  ةيجهنملا  ةعجارملل  ةلقتسملا  نيركوك  تانايب  ةدعاق  ترجأ  امدنع  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ةلدألا   ىلإ  اضيأ  دنتست  ةقمعمو  لجألا  ةليوطو  يدرف  ساسأ  ىلع  ةمئاقلا  تاجالعلا  هذه  نكلو  حاجنلل ، ايملع  اساسأ  كلمت  اهنأو ال  ةياغلل ، ةفلكم  اهنأو  اهل ، ةياهن  الو  ةبسانم ، ىتح  الو   (RCTs) ىدملا ىلع  ةديج  يكيمانيدلا  يسفنلا  جالعلا  راثآ  تناك  ضيرم ، نم 1400  رثكأ  تلمش 
.ةلاعف ةاواسملا  مدق  ىلع  وه  يكيمانيدلا  يسفنلا  جالعلا  نأ  ةقلطم  ةقيقح  كردن  نأ  عيمجلل  تقولا  ناح  دقل  .جالعلا           نم  ريخألا  مويلا  يف  ةدحاو  ةرم  ةيلاعف  وأ  جتانلا  سايق  متيو  عيباسأ ، ىلإ 10  رمتست 8  ام  ةداع  يتلا  لجألا  ةريصق  جذامنلا  مييقتل  بهذت  ةلدألا  ىلع  مئاقلا  جالعلا  ىلع  ثاحبألا  مظعم  نأل  مهم  رمأ  اذهو  .ًاظوحلم  لازي  نسحتلا ال  ناك  جالعلا ،  ةياهن  دعب  رهشأ  ةعست  سايق  دنع  .ريصقلا 

يسفنلا جالعلا  نم  ربكأ  ريثأت  ةفلتخم  ضارعأ  نم  نوناعي  ضيرم  ىلع 5000  ىرخأ  ةسارد  ترهظأو  .ىضم  تقو  يأ  نم  رثكأ  جالعلا  ريثأت  نسحت  جالعلا ،  ةياهن  نم  تاونس  دعب 3  ىرخأ  ةرم  هسايق  دنع  .ةداحلا  ةيصخشلا  تامزألاو  ةفيفخو  ةطيسب  ضارعأل  ًادج  ةديفم  ليلحتلا  جالع  ناكو  ةفلتخملا ، فورظلاو  تاصيخشتلا  نم  ةعومجمل  ةسلج  رمتسا 150  يذلا  جالعلا  درافراه  ةسارد  تنمضت  لثملابو ،
ةبرجت  23 ةيولت ل ـ تاسارد  ايناملأ  يف  نسيه  ةعماج  يف  اهؤالمزو  ترنياتش  نيتسيرك  ترجأ  ماع 2017 ، يف  .ةيودألاو  يفرعملا  يكولسلا  جالعلا  يهو  نيزئافلا ،  نيحشرملا  عم  ةرشابم  ةنراقم  يف  يكيمانيدلا  يسفنلا  جالعلا  ةلاحل  يولت  ةسارد  يه  نآلا  ىتح  تاساردلا  ىوقأ  نم  ةدحاو  .جالعلا   دعب  تاونس  سايق 7  دنع  ةدايز  جالعلا  ريثأت  عم  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  يسفنلا  جالعلاو  لجألا  ليوط  يكيمانيدلا 

تابارطضاو لكألا  تابارطضاو  قلقلاو  بائتكالا  نيب  مهتسارد  تمت  نيذلا  ىضرملا  تاصيخشت  تحوارتو  .ةلدألا  ىلع  ةمئاقلا  ةعومجملل  ناكمإلا  ردق  ةلوبقم  نوكت  نأ  اهنأش  نم  ةساردل  ةباقرلل  ةعضاخ  ةيئاوشع  براجت  مادختسا  ترنياتش  دارأ  .ريقاقعلاب  يكيمانيدلا  يسفنلا  جالعلا  نارخآلا  نانثالا  نراق  نيح  يف  يفرعملا ، يكولسلا  جالعلاب  يكيمانيدلا  يسفنلا  جالعلا  اهنم  نراق 21  دهاوش ، تاذ  ةاشعم 
دانسإلا لكاشم  نمو  لاجملا ، اذه  يف  ةريطخ  ةلكشم  وه  زيحتلا ، جئاتن  ىلإ  ةلوهسب  يدؤي  نأ  نكمي  يذلا  ثحابلا ، ءالو  نإ  لوقلا  نم  دب  الو  ميخي .) اضيأ  نيثحابلل  معن !  ) يكيمانيدلا يسفنلا  جالعلل  نيلاوملاو  يفرعملا  يكولسلا  جالعلل  نيلاوملا  مضي  قيرف  ليكشت  لالخ  نم  نيثحابلا  زيحت  ىلع  ةرطيسلا  ترنياتش  ىلوت  كلذ ، نم  مهألا  .نيثحابلا  نم  ةيعقاو  ةعومجم  مهلعجي  امم  تاردخملا ، تابارطضاو  ةيصخشلا 
تاسارد مظعمو  جئاتنلا ، ىلع  حضاو  ريثأت  نيثحابلا  ءالو  نوكي  دق  عقاولا ، يف  .مراصلا  يفرعملا  يكولسلا  جالعلا  روطت  عنمت  يتلا  ةلدألا  ةقلقملا   CBR يأ تحتو  طقف  ضيرملا  يضرت  نأ  نكمي  يتلا  تاجالعلا  ةفرعم  لثم  اياضقلا  مهأب  مامتهالاو  زكارملا ،  لالخ  نم  قابسلا  نع  فقوتلا  نيثحابلا  ىلع  بجي  .جالعلا  يف  عونتلا  ىلإ  ةجاحلا  لوح  ماع 2018  يف  ةيثحب  ةقرو  يفلؤمل  اًقفو  زيحتلا ، رطخل  ةضرعم 

نأ تابثإ  لواحت  يتلا  ةفلتخملا  نيثحابلا  تاركسعم  نيب  دمألا  ةليوط  ةسفانملا  ىلإ  ةراشإ  يف  تاقابسلا ! تهتنا  دقل  لوقلاب : اهتملك  ترنياتش  تهنأ  سفنلا ، ملعل  ةيكيرمألا  ةيعمجلا  نم  ماعل 2017  مولعلا  ةقرو  ةزئاجب  تزاف  يتلا  اهتسارد ، تمدق  امدنع  .ةيودألا  وأ  يفرعملا و /  يكولسلا  جالعلا  ةيلاعف  سفنب  لمعي  يكيمانيدلا  يسفنلا  جالعلا  نأ  هيف  سبل  لكشب ال  حضاولا  نم  هنأ  ترنياتش  ةسارد  تدجو  فورظ 
ثحابلا نإ  ترنياتش ، لاق  فورظلا ، نم  فرظ  يأ  تحتو  طقف  ًادحاو  اًضيرم  يضرت  نأ  نكمي  يتلا  تاجالعلا  ةفرعم  لثم  اياضقلا ، مهأب  مامتهالاو  زكارملا ، ربع  قابسلا  نع  فقوتلا  نيثحابلا  ىلع  بجي  .ردقلا   سفنب  لاعف  يكيمانيدلا  يسفنلا  جالعلا  نأ  يه  ةتباث  ةقيقح  لوبقل  عيمجلل  ناح  دق  تقولا  نأو  اهئارو ، نم  لئاط  تاقباسملا ال  هذه  نأ  اهؤالمزو  ترنياتش  ترهظأو  لضفألا ، يه  ةلضفملا  مهتلماعم 

، هنأو ةلدألا ، ىلع  مئاقلا  جالعلا  نم  ىرخأ  لاكشأ  يف  لاحلا  وه  امك  ليلد ، ًاضيأ  وه  يكيمانيدلا  يسفنلا  جالعلا  كلذ  نوكي  نأ  يغبني  ىوتسم ، ىندأ  يف  .صصقلا   ةياورل  ةماعلا  جتاونلا  ىلع  تلوتساو  ثوحبلا ، اهيلع  تغط  يسفنلا ، جالعلا  لاجم  يف  ناك  ةيتاذو  ةيفطاع  ىدم  ىلع  لاثم  وه  هقيلعت  نكلو  يملعلا ، دايحلا  نع  ريثك  اذه  .ًادبأ  اهقدصي  نل  هنأ  اهربخأ  هنأو  هثاحبأ ، جئاتنب  متهي  مل  يفرعملا  جالعلل  يلاوملا 
تنك كانه  .لامعألا  ملاع  ىلإ  تبهذ  اذامل ، فرعأ  ال  هلثم ، ًابيبط ، حبصأو  يدلاو  ىطخ  ىلع  ريسلا  ىلإ  ةجاحلاب  رعشأ  دعأ  مل  يننأ  امبو  .لالقتسالاو  جضنلا  ةلحرم  يف  تحفاك  يننكل  ًاحجان ، ًابلاط  ًامئاد  تنك  دقل  نكلو  دئاوفلا ،  هذه  تلواح  دقل  .ةمادتسم   جئاتن  رهظأ  يذلا  ديحولا  جالعلا  وهو  تاقالعلاو ، ةيصخشلا  تامزأل  ىرخألا  تاجالعلا  نم  ةيلاعف  رثكأ  هنأو  ةفلتخم ، ةيفاضإ  دئاوف  مدقي  هنإف  كلذ ، ىلع  ةوالع 

يف يئايميكلا  نزاوتلا  لالتخا  امئاد  وه  يلقعلا  ضرملا  نأ  ةروطسأ  يه  قيمعلا  جالعلل  ىلوألا  تابقعلا  نم  ةدحاو  .يتارايخ   يف  يتارايتخا ، يف  اياضقلا ، هذه  يف  سامغنالا  لهاجت  يناكمإب  دعي  مل  ةياهنلا  يفو  يتاناكمإ ، لماك  ىلإ  لصوتأ  مل  يننأو  لاجملا ، اذه  ىلإ  ًاقح  يمتنأ  يننأل ال  ديازتم  لكشب  ةءاتسم  تحبصأ  نينسلا ، رم  ىلعو  .ةيناث  ةغل  مادختساو  جراخلا  يف  لمعلا  يرورس  يعاود  نم  ناكو  احجان 
امك .ةينهملا  يدلاو  ةريسم  يف  يتكراشم  يف  ةريبك  ةيمهأ  تاذ  اهدجأ  نآلاو  نيعبرألا ، نس  يف  ةعماجلا  ىلإ  تدعو  ةينهملا ، يتريسم  رييغت  تررق  جالعلا ، اذهل  ةجيتنو  .ىرخأ  ةرم  يف  ةقثلاو  ةقثلاب  رعشأ  ايجيردت  تأدبو  اعم ، يتايح  ةصق  طويخ  كف  ىلع  ارداق  تنك  اعم  انلمع  لالخ  .ةللضملا  يتامولعمو  يملأ  يفواخمو ، يتلئسأ ، يعم  مساقتو  تباثلا ، اهدوجو  عم  تاونسل ، يدلب  نيجلاعملا  عم  تلمع  يتلا  غامدلا 

.غامدلا يف  يئايميكلا  نزاوتلا  لالتخا  امئاد  وه  يلقعلا  ضرملا  نأ  ةروطسأ  وه  قيمعلا  جالعلل  ىلوألا  تابقعلا  نم  ةدحاو  .تاقالعلاو   ةريصبلاو  قمعلا  نم  ءافشلا  فده  وه  ديورف  هلاق  ام  طبضلاب  يه  بحلاو  لمعلا  يف  اهقيقحت  نم  تنكمت  يتلا  تارييغتلاو  يناسنإلا ، ىنعملاب  يتايح  يف  ةيوازلا  رجح  امه  بحلاو  لمعلا  نإ  ديورف  دنوميس  لوقي  .بحم  صخشو  عدبم  لقعو  مهلم ، نانف  يتايح ، كيرش  تيقتلا 
نأ نم  مغرلا  ىلع  اهتامزأ ، لك  ردصم  ناك  يذلا  يئايميكلا  نزاوتلا  مدع  نم  يناعت  اهنأ  ترعش  اهنكل  رربملا ، ريغ  جازملا  بلقتو  روهدتلاب ، اهروعش  رس  ًاقح  فرعت  نكت  مل  .ةيبناجلا  راثآلا  نم  ددع  عم  لماعتلا  اهيلع  ناكو  ءاود  يأ  اهعم  لمعي  مل  هنأ  تدجو  اهنكلو  اًماع ،  نس 15  ذنم  تاردخملا  نم  ىرخأ  ةعومجم  لوانتت  تناكو  اهرمع  نم  تانيرشعلا  لئاوأ  يف  يل  يقيقحلا ) اهمسا  سيل   ) يتاك ىعدت  ةأرما  تءاج 

اهنكل بعصلا -  نم  نكي  مل  هنأو  رومألا -  عم  لماعتلل  ةمزاللا  تاراهملا  تبستكا  اهنأ  يتاك  تلاقو  ضارعأ ، تاردخملا  نم  جالعلا  نم  تاونسلا  هذه  لك  يف  .اهتايح  يف  ثدحي  امل  ةيقطنملا  تاباجتسالاو  ةقداص  رعاشمو  اهرعاشم  ميق  نآلا  يتاك  جازملا ، بلقت  نورخآلا  هيمسي  امم  ةفئاخ  نوكت  نأ  نم  الدبو  اهرعاشمو ، اهسفن  مهف  ىلع  ةرداق  تناك  يتاك  اعم ، عبرملا  يف  .اهدعاست   مل  يئايميكلا  حالصإلا  تاونس 
 ، ثحبلا نم  دوقع  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  اهيدلاوو  يتاك  لثم  صاخشأ  كردي  ال  رشبلا ،  نيب  هيجوتلا  ةلوسبكلا  ززعت  امدنع  .ءاودلا        لوانت  نع  تفقوت  امدنع  ةريبك  تارييغت  ظحالت  ملو  ماع  نم  رثكأل  ةدحاو  ةبح  لوانتت  مل  .لضفأ  لكشب  رومألا  عم  لماعتلاو  نسحتب  روعشلا  ىلع  اهسفن  دعاست  فيك  فرعتو  اهقيرط  يف  فقت  يتلا  قلازملا  ىلع  فرعتت  فيك  فرعت  يه  نآلا  .اهمادختسا  نكت  مل  اذامل  ادبأ  فرعت  مل 

سانلا ةدعاسم  يف  اضيأ  نكلو  ضارعألا ، نم  دحلا  يف  طقف  سيل  اديفم  نوكي  نأ  نكمي  جالعلا  نأ  نومهفي  ىضرملا  .مهف  ىلع  لصحيو  هراسم  ححصت  ةربخ  هيدلو  هرعاشم ،  نع  ريبعتلل  ضيرملا  اهب  رمي  يتلا  ةيلمعلا  كلذ  يف  امب  جلاعملا ،  ةقالع  يف  لماوعلا  هذه  زكرتتو  .ةريبك  ةيجالع  دئاوف  قيقحت  يف  اًرود  ةعئاشلا  لماوعلا  نم  ددع  بعلي  عقاولا  يفو  قوفتلا ،  قئاف  هنأ  جالعلا  لاكشأ  نم  لكش  يأ  تبثي  مل 
يف ةيجاودزاو  جالعلا ؛ هيجوتل  تالاجم  ةثالث  ةيجاودزا  نمضتي  بطلا ، لاجم  نم  ةدمتسملا  ةلدألا  ىلع  ةمئاقلا  ةسرامملل  يلصألا  موهفملاو  دسف ، دق  ةلدألا  حلطصم  نأ  كلذ  لك  ديقعت  نم  ديزي  اممو  .تقولا  ضعب  قرغتسي  نأ  نكمي  ليوطلا  ىدملا  ىلع  يدجملا  جالعلاو  تامكارتلا ، نم  لايجأل  ةجيتن  ةداع  يه  ةلكشملا  .ىضم   تقو  يأ  نم  لضفأ  ةايح  قلخو  نيرخآلا ، عم  مهتاقالع  قيمعتو  جضنلا ، ىلع 
اذه درُج  ام  ناعرسو  .فسألل  نكلو  .ةلدألا  ىلع  ةمئاقلا  ةسرامملل  اجذومن  سفنلا  ملع  تدمتعا  يبطلا ، لاجملا  يف  ءابطألا  ةاكاحمل  هل  ةياهن  يذلا ال  اهيعس  يف  .مهتامييقتو  ىضرملا  تاليضفتو  نيجلاعملا ، لبق  نم  ةيريرسلا  تارارقلاو  ةلاحلاب ، ةقلعتملا  ثوحبلا  .بطلا  لاجم  نم  ةدمتسملاو  ةلدألا ، ىلإ  دنتست  يتلا  ةسرامملا  يهو  ةلدألا ، ىلع  ةمئاقلا  تاسرامملا  ةيجاودزاو  ةلدألا ؛ ىلع  ةمئاقلا  تاسرامملا 

مئاوق عيمجت  نم  ًالدبو  .دوهشلا   براجتو  ةيبيرجتلا  هبشو  ةيعيبطلا  براجتلا  لثم  ىرخأ ، ةيبيرجت  لاكشأ  ىلع  ءاضقلا  متو  دهاوشلا ، تاذ  ةاشعملا  براجتلا  نم  ةطيسب  تانايب  ىلإ  ثحبلا  تالاحب  طبترملا  ثلاثلا  نوكملا  ضيفخت  مت  نيح  يف  مهتامييقتو ، ىضرملا  تاليضفتو  نيجلاعملا  ىلع  يريرسلا  مكحلا  ىلع  ءاضقلا  مت  دقف  ًادج : ًادودحم  ريخألا  ثلثلا  لظ  نيح  يف  ةيساسألا ، هتانوكم  يثلث  نم  جذومنلا 
تامالع راهظإل  ةسلج  ةبولطملا 40  سانلا  نم   ٪75 صخش ، ىلع 10،000  ةفثكم  ةسارد  يف  لاثملا ، ليبس  ىلع  .تقولا  ضعب  ليوطلا  ىدملا  ىلع  يدجملا  جالعلا  قرغتسي  نأ  نكميو  مكارتلا -  نم  لايجأل  ةجيتن  نوكت  ام  ةداع  اهنأ  يأ  ةدقعم -  لكاشم  يه  لكاشملا  نم  ديدعلا  نأ  وه  سانلا  ىلإ  هغالبإ  يغبني  ام  نإف  نيمأتلا ، تاكرشو  نيجلاعملاو  صاخشألل  مئاوقلا  هذه  قيوستو  ةلدألا  ىلع  ةمئاقلا  تاجالعلاب 

 ، يعرش جالعك  سفنلا  ملع  ةعانص  لبق  نم  هيلإ  رظني  ضيرملا ال  ةايحل  ةتباث  ةينبو  ىنعم  هل  نوكي  نأ  ىلع  دعاسي  يذلا  جالعلا  رظن  دعبو  قمع  نإ  .جالعلا   نم  عيباسأ  ىلإ 10  دعب 8  ةاناعملا  ترمتسا  اذإ  لشفلاب  نورعشي  فوسف  اهلحل ، ًاتقو  قرغتست  ةدقعملا  لكاشملا  نم  ديدعلا  نأ  سانلا  كردي  مل  اذإ  .ةسلج  ىلإ 75  نع 50  لقي  ام ال  ىلإ  جاتحي  ضيرملا  نأ  ىرخأ  تاسارد  ترهظأ  دقو  .ريبك  يريرس  نسحت 
ىلإ هتجلاعو  هرمع  نم  تانيثالثلا  لئاوأ  يف  ناك  امدنع  هتهجاو  يذلا  يقيقحلا ) همسا  سيل   ) كيام يف  ريكفتلاو  ةلدألا  همعدت   No.21 ، هابتنالا صقن  يف  طاشنلا  طرف  بارطضاب  هتباصإ  صيخشت  مت  ثيح  ةيناثلا ، نس  يف  هجالع  هادلاو  أدب  .اهاقلت  يتلا  ةليلقلا  ةدعاسملا  ببسب  هل  ةبسنلاب  مهم  مهنم  ليلق  ددع  حبصأ  فسأللو  نيجلاعملا ،  دع  نع  فقوت  وأ 23 ؟  (ADHD) ناك نينسلا ، رم  ىلع  .ةفوصوملا  ةيودألاو 

لمألاب ًاكسمتم  لازي  هنأ ال  ةقيقح  ينتلهذأ  دقو  .ببسل  مهف  يأ  نود  ديصلا ، ضارعألاو  تاصيخشتلا  راركتو  رثاكتلا  نم  ةرود  يف  ةقلاع  تلصحو  اراركتو ، ارارم  جالعلا  نم  رهشأ  ةتس  ىلإ  ةثالث  لوأ  ررك  كيام  اساسأ  .جلاعملا  يئاصخأ  ىلع  روثعلل  ةلحر  ءدب  يه  صيخشتلا  ةلأسم  .قحال  تقو  يف  وهو  هيدلاو  نأ  هنم  تملعو  .حاجنلا  نم  ليلقلا  عم  هل  تيطعأ  يتلا  ةيودألاو  تاجالعلاو  تاصيخشتلا  نم  ديزملا  كانه 
أدبو ههاجت ، هادلاو  هب  رعش  امل  ًاساكعنا  ناك  جاتشاه  وأ  صيخشتك  هسفنل  هتلماعم  نأ  ىري  أدب  عوبسا .  نوضغ  ىف  تاعامتجالا  نم  ديزملا  دقعو  رخالا  هجوتلا  ىلع  قفاو  جالعلا ،  كرت  نم  الدبو  .رهشأ  ةتس  دعب  ديدج  جلاعم  ىلع  روثعلل  ةجاحلا  كلت  نم  صلختلل  حفاك  هناو  صيخشتلل  همامتها  يدحتو  صحف  تلواح  امدنع  يعم  ءاتسم  ناك  كيام  .يبتكم   ىلإ  اهيف  ربع  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يف  هسفن  جالعلا  يف  لمألاو 
هتايح رييغت  ىلع  كيام  دعاسي  يذلا  فقوملاو  ةريصبلاو  قمعلا  نإف  ظحلا ،  ءوسل  .هدعاس  يذلا  جلاعملا  تنك  نكلو  كيام ، دعاسي  نأ  نكمي  يذلا  ديحولا  جلاعملا  تسل  ديكأتلاب  انأ  .ةديدج  ةقيرطب  شيعلاو  سأيلا  ةيواه  ىلإ  قلستل  ةصرف  ىأرو  هسفن  مهفي  كيام  نيجلاعملا ، نم 20  رثكأو  اماع  نم 30  رثكأ  ذنم  ىلوألا  ةرملل  ةدحولاو  ةدحولاب  رعش  هنأ  بجع  .نيرخآ ال  صاخشأ  عم  هتاقالع  يف  عبتي  جذومنلا  اذه 

نأب سفنلا  ءاملع  نم  ديدعلا  لداج  سفنلا ، ملعل  ةيكيرمألا  ةيعمجلا  نم  ةرم  لوأل  ةمدصلا  دعب  ام  بارطضا  جالعو  صيخشت  ليلد  ءاج  امدنع  .ةياعرلا  قرط  هثدحت  يذلا  ررضلاب  ؤبنتلل  ةيرولب  ةرك  ىلإ  ةجاحب  انسل  نحن  .يقوفلا        ثحبلا  تايلامجو  تالاحلا  نم  ديدعلا  رهظت  امك  ةياغلل ،  لاعفو  ةلدألا  ىلع  مئاق  يعرش  جالع  هنأ  ىلع  سفنلا  ملع  ةعانص  لبق  نم  هيلإ  رظني  ةقستم ال  ةينبو  ىنعم  اهئاطعإو 
مراصلا داعبتسالا  بهذم  يف  ةجعزملا  مهتبرجت  نع  دعب  اميف  اوبتك  تاباصإلا ، جالع  يف  مهتربخل  مهرايتخا  مت  نيذلا  مهسفنأ ، سلجملا  ءاضعأ  ىتحو  .ةلدألا  عم  مهفالخ  .ضيرمو  جلاعم  نم 57,000  رثكأ  تاوصأ  لهاجت  مت  نيح  يف  اهل  رصح  ةلتاق ال  بويع  يف  ببست  امم  قفألا ، يف  تناك  ةيعمجلا  نكلو  .اهلهاجت  مت  دهاوشلا  تاذ  ةاشعملا  براجتلا  ريغ  باحسنالا  لاكشأ  نم  اهريغو  ةلاعفلاو  ةلاعفلا  تاجالعلا 

معد يف  قيرطلا  اذه  سفنلا  ملعل  ةيكيرمألا  ةيعمجلا  ذختت  اذامل  مهفت  نأ  كيلع  بعصلا  نم  نوكيس  ةيريرسلا ، تاسرامملا  ريوطتل  ةيهيجوتلا  ئدابملل  ةيراشتسالا  ةنجللا  يف  اوضع  ناك  ملاعلا ، يف  ةيبط  ةكرش  ربكأك  تاداريإ  اهيدل  يتلا  ثليه  دتيانوي  ةعومجم  نم  ةبعش  يهو  موتبوأ ، ثليه / لاجيويب  دتيانوي  سيئر  نأ  كردت  تنك ال  اذإ  .زيحتلاو   روصقلا  هجوأ  نيب  زييمتلا  يف  ةيذيفنتلا  ةطلسلا  هقبطت  يذلا 
كلذ يف  امب  ةلدألا ، ىلع  ةمئاقلا  قرطلل  يعامجلا  عفدلا  ةفلكت  غلبت  ديوسلا ، يفو  .امامت  يفرعملا  يكولسلا  جالعلا  أدبم  كيكفتب  نآلا  ىرخأ  نادلب  موقتو  .ةجلاعم  ىلإ  جاتحت  يتلا  ضارعألا  نم  ةعومجم  وأ  تابثإ  نم  ريثكب  رثكأ  دراوم  انيدل  ةيهيجوتلا  ؟ ئدابملا  ةباتك  نيمأتلا  تاكرش  ىلع  بجي  اذامل  نكلو  نيمأتلا ، تاكرش  اهلضفت  يتلا  جالعلا  عاونأ  نكتل  ةباقرلل ، ةعضاخلا  لجألا ، ةريصق  ةيئاوشعلا  تاجالعلا 

بيردتب ةلودلا  موقت  ثيح  سانلا ، نم  نكمم  ددع  ربكأ  لمشتل  يجولويبلا  عونتلا  ةيقافتا  عيسوتل  ةردابم  ىلع  ارتلجنإ  لمعتو  .ليوطلا  ىدملا  ىلع  تضوقت  دق  يباجيإلا  جالعلا  جئاتن  نأ  ةقباس  ةيباجيإ  تاسارد  نم 10  ةيحبرلاو  ادنلتكسا  يف  يجولويبلا  عونتلا  ةيقافتا  جئاتن  مييقت  نيبيو  .تيدالبغاد  اكسنيفسل  اقفو  تاونس ، ينامث  ذنم  ةوجرملا  جئاتنلا  نع  رفسي  مل  جالع  وهو  ايونس ، رالود  رايلم   6.7 ةيودألاو ، بوبحلا 
يكولسلا جالعلا  نع  نيوانع  نوأرقي  ام  ردقب  يكيمانيدلا  يسفنلا  جالعلا  دوجو  نم  ةنيب  ىلع  نوكت  نأ  ىلإ  ةجاحب  سانلا  رمألا  نوكي  نأ  بجي  اذكه  .ىضرملا   نم  باحسنا ٪63  دهش  نيتسلج ،  وأ  ةسلج  ةدمل  نايحألا  ضعب  يف  رمتسا  يذلا  جالعلا ،  نإف  كلذ ،  عمو  .ينيلرتسإ  هينج  نويلم  ىلإ 170  ينيلرتسإ  هينج  نويلم  نم 80  فعضلا ، نم  رثكأب  ةيلقعلا  ةحصلل  اهتينازيمو  ةيسفنلا  ةحصلا  يجلاعم  نم   10,000

نع فقوتلاو  قرألاو ،  مهتايح  تاديقعت  لوبق  ىلع  سانلا  نم  ديزملا  ةدعاسم  ىلإ  ةجاحب  نحن  .مادتسملا  رييغتلل  لجألا  ةريصق  لولح  دجوت  هنأو ال  لضفأ ، ةايح  ىلإ  كقيرط  ريصقت  كنكمي  هنأو ال  ةعرسب ، يفتخت  ةعيرسلا  لولحلا  نأ  حيحصلا  نم  هنأ  ملعن  انناهذأو ، انناهذأ  ميمص  يفو  .ءافشلل  اتقو  قرغتست  ةبعصلا  ةايحلا  لكاشم  نأ  راكنإ  ابناج  عضن  نأ  بجيو  ىرخأ ; ةرم  اهراركت  ىلإ  جاتحت  يتلا  ةيودألاو  يفرعملا 
ام ىلع  لوصحلا  نم  مهعنمت  يتلا  ةميدقلا  ةيكولسلا  مهطامنأ  راركت  ةمحر  تحت  لقأ  سانلا  كرتت  يتلا  ةيلوؤسملا  تاجالعلاو  ةنورملا  نم  ديزملا  ريوطتو  ينهملاو ، يصخشلا  اضرلا  ةدايزو  تاقالعلا ، نسحت  نأ  نكمي  تاجالع  انيدل  .جالعلا   نم  هوعقوتي  نأ  بجي  ام  لك  يه  ضارعألا  ةرادإ  نأ  نم  سانلا  اهيلع  لصحي  يتلا  ةلاسرلا  يدحتو  قيبطتلا ،  ىلع  تارقن  عضب  وأ  جالعلا  نم  رهشأل  جالعلا  نأ  مهليلضت 

حمست يتلا  تاجالعلا  زيكرتو ، ةيولوأك  جلاعملاو -  ضيرملا  نم  لك  ةيناسنإ  انتيناسنإ -  تبثت  يتلا  بيلاسألاو  تاجالعلا  قحتسن  نحنو  اهيف ، رظنلا  بجي  يتلا  ضارعألا  نم  تاعومجم  وأ  تابثإل  دراوملا  درجم  نم  ريثكب  رثكأ  انيدل  .تاردخملاو  ةيودألاو  ةلدألا  ىلع  مئاقلا  يفرعملا  يكولسلا  جالعلا  نع  نيوانع  نم  نوأرقي  ام  ردقب  تاجالعلا  هذه  دوجو  نع  اوفرعي  نأ  سانلا  ىلع  لهسلا  نم  نوكي  نأ  يغبنيو  .نوديري 
ةريزجلا ردصملا : .ناديم  عقوم  ةرورضلاب  سكعت  الو  نويأ  نم  ةلاقملا  هذه  ةمجرت  .ةيناسنإ -—————————————————————   تاحلطصملا  رثكأ  ىلع  ةيسفنلا  انتاناعم  بنجتب  انل 
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