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إستعمال األدوية في معاجلة املشاكل السلوكية:
حاجة أم إختراع
الدكتور أحمد عويني
استاذ تربية في اجلامعة اللبنانية
األميركية في بيروت
صاحب مركز «ألفابيت» لتقييم وعالج
الصعوبات التعلمية والسلوكية
إختصاصي في االرشاد والتوجيه النفسي
والتربية اخلاصة

احلاالت ووصف األدوية لها؟
ولكن حتى بعض من املدافعني القدامى عن الدواء يعترف بأن احلماس
إليجاد عالج ﻟﻟ  ADHDقد أدّى إلى تشخيص متسرع بالرغم من
العوارض اخلفيفة التي يظهرها الطالب وبالتالي الى وصف األدوية.
هذا االضطراب هو حاليا ً ثاني أكثر مرض مزمن عند األطفال ،تقريبا ً
ما يعادل نسبة اإلصابة بالربو ،كما ذكرت صحيفة NewYork Times
إستنادا ً الى بيانات اﻟ .C.D.C

للمنشطات عوارض جانبية؟
ّ
هل

من املعروف أ ّن لألدوية عموما ً مضاعفات جانبية؛ وعوارض الريتالني
ال جدال في أن اضطراب النشاط املفرط وقلة اإلنتباه اللذان يؤثر على  5واملنبهات األخرى عاد ًة هي نقص في الشهية خصوصا ً وقت الغذاء)
في املئة من األطفال ،هما معاناة حقيقية تعيق النجاح في املدرسة واألرق .وكما يظهر ،فإ ّن مشاكل الشهية تكاد تختفي أثناء السنة
والعمل واحلياة الشخصية .الدواء غالبا ما يخفف من االندفاع الشديد الدراسية.
وعدم القدرة على التركيز ،التي تساعد في إطالق العنان للحيوية
والذكاء عند الفرد (.)New York Times, 2014
باإلضافة إلى ذلك قد تظهر عوارض أخرى كالقلق وصداع الرأس وألم
في املعدة لدى ثلث احلاالت .وفي حاالت نادرة أخرى ،تظهر عوارض تقلّص
كشف تقرير صادر عن مركز مراقبة األمراض  Center for Diseaseإرادي ،حركي وصوتي ،تقل نسبتها عن واحد في املئة .وهناك عوارض
 Controlاألميركي عن إزدياد هائل في عدد الطالب الذين يتناولون جانبية أخرى تظهر في فترة بعض الظهر واملساء .اذ يطول تصرف
األدوية بسبب مشاكل مرتبطة بقلة اإلنتباه والتركيز .والالفت أن الفرد وتزداد حركته ويقلّ تركيزه .وتظهر هذه العوارض في ثلث عدد
عددا ً منهم تقل أعمارهم عن السادسة ،وهو أمر مخالف للمعايير األطفال ،وتختلف نسبة اإلضطراب بني أقل وآكثر .ويُنصح بتخفيف
التي وضعها املرجع التشخيصي العاملي لألمراض النفسية  DSMجرعة الريتالني ،ليخف بالتالي هذا اإلضطراب الناجم عن إستخدامه.
الذي شدّ د على عدم تشخيص حالة االوالد بالنشاط املفرط و قلة ويعتقد معظم اخلبراء أ ّن ال ضرر في إستخدام الريتالني ما دام ال
اإلنتباه ( )ADHDفي الطفولة املبكرة (.)Le Monde ، 2000
يتسبّب في إعاقات مستدمية؛ إذ ظهرت املنبّهات في آخر الثالثينات
من القرن العشرين ،وحتى اآلن لم يثبت أي ضرر على املدى الطويل رغم
وفي السنوات اخلمس املاضية ،إرتفع عدد الوصفات الدوائية كاﻟ أ ّن الدراسات كانت نهائية .كما أن اﻟ( FDAالهيئة القانونية األميركية
 Ritalinواﻟ ( Concertaفئة املنشطات) للتالمذة الذين يعانون من املسؤولة عن ترخيص إستعمال األدوية) ما تزال تعتبر الريتالني فعاال ً
النشاط املفرط و قلة اإلنتباه  ) )ADHDبنسبة  ،% 70-60أي ما يزيد عن وغير خطر (.)Newsweek
 3.5ماليني طالب أميركي (.)New York Times، 2014
ومن امللفت ،ضمن التقرير املذكور أن توزيع األطفال الذين يعانون من ظاهرة العالج بالدواء
مشاكل سلوكية وحركية ليس متساو .ففي والية فيرجينيا مثالً أعلى
محضة .إال أ ّن املشكلة
ّ
شك أ ّن العالج بالدواء ظاهرة أميركية
ّ
نسبة ،وفي والية هاواي أدنى نسبة ( .)Washington Times، 2014ومن ال
املريب أيضا ً أ ّن رصد حاالت النشاط املفرط و قلة اإلنتباه في الواليات تكمن في إستيراد العديد من البلدان العربية لهذه املوجة الرائجة و
املتحدة يفوق ما مت رصده في أوروبا بنسبة .%50
إستهالك األدوية عشوائيا ً.
وهنا ال بدّ من السؤال :هل يُعقل أن تعاني مجتمعات معيّنة من هذه ما يقلقنا هو أ ّن عددا ً كبيرا ً من النقاد خالل السنوات اخلمس األخيرة
املشكلة أكثر من غيرها ،أم أ ّن هناك تباين في عملية تشخيص هذه يعتبر أ ّن الريتالني ،مثالً ،بدعة أو «موضة» وأنّه كلصقة «الباند أيد»
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التي تعطى كحل مؤقت في مجتمع يحب السرعة ويدور حول
الكمبيوتر واإلنترنيت .تقول طبيبة األطفال د.شارون كولينز أ ّن تعامل
األهل واملعلمني مع األطفال ومحادثتهم تستغرق وقتا ً طويالً ،بينما
إعطاء الريتالني يستغرق حلظة فقط .واآلن يقال أ ّن ثمة ثورة في عالم
األدوية؛ إذ يتعاطى أكثر من  4ماليني طفل الريتالني أي مبعدل تلميذ في
كل صف .وأصبحت جتارة األدوية تكسب ما يفوق اﻟ  350مليون دوالر
سنويا (.)Newsweek، 1999
واآلن أصبح ما يسمّ ى  Vitamin Rيتداول في السوق السوداء كمخدّ ر
رخيص الثمن يستعمله طالب اجلامعات خالل اإلمتحانات لزيادة
اإلنتاجية الفردية .وتُباع احلبة منه ب  3دوالرات إلى  15دوالرا ً أميركي.
وهو يؤخذ بعد الريتالني باحلقن أو بالشم لزيادة مفعوله.
ويشعر عدد كبير من اإلختصاصيني بضغط من إدارة املدرسة واألهل
الستعمال التشخيص عند التالمذة بأنّهم يعانون مرض النشاط
املفرط وقلة اإلنتباه ( )ADHDمما يدفعهم الى تناول الريتالني ،سما وان
هذا يخفّ ف من وطأة املسؤولية على املدرسة واألهل .ويقول د .أفستني
إنّه إذا لم يصف الريتالني فال بدّ أن يصفه طبيب آخر (Newsweek،
.)1996
حسي مادي لتشخيص
وما يزيد األمر تعقيدا ً هو عدم وجود إختبار ّ
صور شعاعيّة وال فحوصات دم ،وال أي
اﻟ  .ADHDإذ ال تكشف عنه ُ
عملية مسح ،أي إ ّن عملية تشخيص اﻟ  ADHDال تخلو من العشوائية
وتفتقر للمعايير العلمية الدقيقة (.)Newsweek، 2000
وكما ال يجمع اإلختصاصيون حتى اآلن على كيفية تشخيص
اﻟ  ،ADHDإذ ال يوجد له أي إرشادات طبية أو دوا ٍع قانونية؛ فالبعض
فيشخص هذه احلالة لديه.
ّ
يراقب تصرف الطفل مدة خمس دقائق

في حني ميضي البعض اآلخر فترة تزيد عن الشهر ملراجعة اجلداول التي
دوّنها األهل واملعلمون ،مستعينني مبرجع تربوي نفسي إلجراء عدة
إختبارات قبل إستنباطهم تشخيص محدّ د له.

ماهية بعض األمراض
لقد جعلت هذه الوقائع النقاد يتساءلون عن ماهية اﻟ ADHDوعن
كونه حالة مرضية بالفعل أم مرض حديث يتماشى مع «موضات»
اجلينز والساعات والعطور التي يروّج لها كالتالي :ألصق إسما ً على
منتج عادي جدا ً وأصرف بعض ماليني من الدوالرات لتسوية الترويج له،
حتصل على نتيجة حتما ً .إذ سوف تزداد قيمته مبجرد التالعب املدروس
شك أوشي في
ّ
بالوعي العام املتقلّب واملسيّر (أوشي .)2000 ،وقد
مصداقية العلماء الذين يخترعون أمراضا ً جديدة مبنية على عوارض
ني وآخر ،فيصنّفونها حتت إسم جديد وينصحون
أمراض قدمية بني ح ٍ
بعالجات هي أشبه بوصفات كُ تب الطبخ وهي تعتمد املبدأ التالي:
يشخص اخللل بأنّه إضطراب عقلي إذا وجد بعض العوارض فقط من
أصل قائمة كاملة.
تفسر وجود  112نوعا ً من إالضطرابات
إذ لم يكن األمر كذلك ،فكيف ّ
العقلية لدى اﻟ  DSMعام ،1952
وتزايد العدد عام  1980إذ أصبح  ،253ووجود  374نوعا ً اليوم للمرض
نفسه.
توصل العلم فعالً إلى إكتشاف
بناء على هذه األرقام يتساءل املرء :هل ّ
أمراض جديدة ،أم إ ّن صبرنا نفذ وأصبحنا شغوفني باألسماء الكبيرة
الباهرة والعالجات السريعة التي تؤدّي إلى شفاء عاجل ،وبتنا بالتالي
ال نتحمّ ل مسؤولية فشل أطفالنا و إختالل تصرفاتهم؟
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