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فضل فهي األ .فرتات على حد سواءال وأسوأ أفضل إننا يفف، اضطراب نفسيعندما أنيت ملسألة املعاانة من 
فمرّده إىل املغاالة يف عالج  ،أما األسوأ عديد من األطباء املهرة.وال ،ألن هناك العديد من العالجات الفعالة

ما يقدمه  ،يضاف لذلك .للعالجهم حباجة فعلية  قابل ذلك تقصري يف عالج مني يسوا حباجة للعالج،ل فرادأ
. للمريض وعالج غري مناسبتفتقر للدقة،  اتتشخيصمن  -ممن تعوزهم املهارة الكافية-عديد من األطباء 

 خليطاألنه يعرض  ، وذلكتلقائي ا وبشكلجيديالئمك سالنفسية  لرعاية الصحيةا نظامن أن تثق أب ككنمي ال
معاجلة تضخم  إن. شكل حسنال أن يكون نظاما منظما بشيء إ أياخليارات اجليدة والسيئة، وهو  جمنوان من

 ن حيدثبسرعة، ورمبا ل حيدث األمرولن  ة،تغيريات مهنية وتنظيميتتطلب وقتا لكي تعمل عرب  التشخيص
 على اإلطالق.

                                                           
 . FrancesAllen  –Saving Normalالفصل الثامن من كتاب  1
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حذر " السلوك املشككذلك ك لدي يكون أن رى الفرصة واملخاطرة؟ أبنيج زيهذ امل موقعك يفأين  ن،إذ
العالج ء بدأمهية لأن تعطي  عليك. عقالءاملستهلكني األذكياء وال أن ميلكه كافةفرتض ذي من املال املشرِت"

لبدء بعالج دواء نفسي أو ا تناولقرار إن . شريكأو  صديق اختيارسيارة، منزل، أو  وكأنك بصدد شراء
 حياتك، فال تبدأه بشكل عرضي أو على جهل منك. رينفسي هو قرار سيغ

وجتنب عالج لست  ،بحث عن العالج الذي حتتاجهاليف الذي تلعبه  امك اهلدور  تعب منال تر 
خيتلف  ناتك، ولحيمن وصعبة يف مجيع اجلوانب األخرى أن تقوم خبيارات استهالكية ذكية  اعتدت .تهحباج
جنبا إىل جنب مع بقية األمراض النفسية  وعالج تكاثرت جمموعة خيارات تشخيصلقد . بشيء عنهاهذا 

 ابألخصأي كامريا، تلفاز، شامبو، و عندما تضطر الختيار فاحلديثة.  تناخليارات االستهالكية اليت متيز حياا
. املتوفرة ، ستجد أمامك عشرات اخلياراتالعظيم أي حبوب إفطار من بني تلك األنواع املرصوفة على اجلدار

 ائحي. سأعرض نصغلبة السيئ فيها يعينزيد فاملكثري من اخليارات أمر جيد وسيء يف نفس الوقت، وجود  إن 
 مالئم لك.هو  حىت جتد ما رعاية( الال)و  خيارات الرعاية تاهة مربكة منما قد يبدو م جتاوزحول كيفية 

 

 العمل مع األطباء

م ابألمر وحيدا. ال توجد يتطلب التشخيص النفسي تعاوان بينك وبني طبيبك النفسي. فهو ال يستطيع أن يقو 
مشكلتك من قبل أي أحد دون شخص خمربية موضوعية يف الطب النفسي، لذلك من املستحيل أن ت   فحوص
مع نفسك ومع طبيبك.  كن صادقا  :حتصل على أفضل نتيجة.  أوالو فعلها لتمور األ هذه . إليكة منكمساعد

ليس هناك متعة يف احلديث عن أعراض نفسية، خاصة مع شخص غريب. لكن التشخيص يعتمد كليا على 
. مهما كان احملرجةالسلوكيات و فكار، املشاعر، انفتاحك الكامل مع الطبيب واستعدادك ملشاركة أكثر األ

طباء قد مسعوا من الوضع البشري، وأن األ لنسبة لك، كن متأكدا أن هذا جزءانكشافك صادما وخمزاي اب
تحكم على نفسك سأنك  هو  رهان آمن يف العاملربأكإن . أكثر غرابة وإحراجا( قبل جميئكو أوصافا مشاهبة )

 .نفسي أضعاف ما قد حيكم عليك أي طبيب

دأ وهو مستحيل دون مراقبة ذاتية دقيقة ومستمرة. اب ،الذايت تقريرمفتاح التشخيص النفسي هو ال
بكتابة مذكرات يومية مع وصف ألعراضك كما تظهر. الحظ حتديدا نوع العرض، وقت بدايته، شدته، ومدته، 
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. ابذل خالل اليوم تشعر بتحسن أو سوءاألشياء اليت جتعلك جبانب ، اإلجهادكومستوى الضعف الوظيفي  
حالتك  رمبا تشي بشيء عنبياانتك املاضية اليت  ، حيتوي علىعلى أكمل وجه تقدم سجالكي ما بوسعك  

كان من احلالية. من األمهية مبكان أن حتصل على نسخ من سجالتك النفسية والطبية. إىل وقت قريب،  
كذلك. قد تكون السجالت مزعجة أحياان أو غري دقيقة، يعد   احلال مل الصعب احلصول على السجالت لكن

يكون  لديك احلق يف تصحيحها. عادة ماف خطاءكان هناك أإن  تعلم أيضا كي اقرأها بقوة وتسامح. وللكن 
 حمبطا ومضيعة للوقت، لذلك وجودها مسبقا قد مينحك األسبقية.أمرا احلصول على السجالت 

قائمة حمدثة ومرتبة زمينا لكل  بقي علىدما تكون السجالت السابقة ضخمة، من املفيد أن تعن
ا، وأعراضها اجلانبية. أيضا ك هل، استجابتواعي استعماهلاد، بتارخيها، جرعتها، تناولتهاة اليت األدوية النفسي

األخرى اليت تتناوهلا اآلن أو تناولتها يف السابق. أخريا احتفظ بقائمة أمساء مرتبة  ة الطبيةضع قائمة ابألدوي
ة أو نفسية ن الربيد اإللكرتوين لكافة األطباء النفسيني الذين زرهتم ألي إقامة طبيرقام اهلواتف، وعناويأبزمنيا، 

عدم ضياع أهم ضع أمورك يف نصاهبا الصحيح ويضمن لك هذه الكشوفات سيحفظ إن املستشفى.  يف
عادة سرد بدال من إ اآلن، حيدث ما جوهر رتكز أنت وطبيبك علىليوفر وقتا مثينا ومكلفا كما .  التفاصيل

 كارثة.وراء  لألحداث املاضية كارثة 

طط اخلاالنطباعات التشخيصية و  املضي بصورة عمياء خلفبيبك احلايل ينبغي عليك وال على ط ال
، قصورها. لكن مهما كان فات عليها احلولرمبا أو  ،اطئة يف أساسهافرمبا تكون خ ،لألطباء السابقني يةالعالج

 حيدث يف الوقت احلايل. فالوقت الذي مواد تلقي الضوء على ماعلى يف الغالب حتتوي السجالت السابقة ف
 تقضيه يف مجع وحتديث سجلك سيكون مكافأة غنية لك.

لدليل التشخيصي عليك معرفته عن اتريخ مشاكلك، أكثر جمموعات معايري اجيب  اعرف كل ما
، لدفاعية إذا بدا أنك تعرف الكثريابلتهديد أو ا أحياان يشعر الطبيب صات املتباينة احملتملة.صلة، والتشخي

. مشاعره إشارة إىل أنك ستكون أفضل حاال مع طبيب خمتلفرمبا تكون مامل تكن بغيضا هبذه املعرفة، ف لكن
هم مشاكلك هي العالقة اجليدة. إعجابك بطبيبتك والشعور أبهنا تفهمك وتف يداجلعالج النتيجة ل تكهنأفضل 

د جِ ابلراحة مع الطبيب، تشعر  إذا كنت العلى مساعدتك، لكنها بداية جيدة. مقدرهتا ال يضمن لك 
جة، لتحصل على أفضل نتي جتاهنيابلتعاون دائما يكون شخصا آخر ميكن أن تتواصل معه. وتذكر دائما أن ا

األمر  جتعل، لكن ليس من الضروري أن لديك مشكلة نفسية وجود ةبو صع أدرك. جهدا كافيا تبذلعليك أن 
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بصورة لتشخيص والعالج طة ااوين خلالعمل، والنهج التعالبحث عن املعلومات، أمر  أيخذون إن منمأسواي. 
 .النتائجأفضل  صلون يف النهاية علىحيجدية 

 

 ؟التشخيصنتأكد من صحة كيف 

معايري الدليل  راجعةالتشخيص بنفسك. كنت أوصي مبكلفة هو أن تتحقق من ها  رمبا أسهل طريقة وأقل
ألن الكثري من  قد اخنفض ابلدليل التشخيصي بطبعته اخلامسة مإمياهن، لكن تحققتشخيصي واإلحصائي للال

عديدا لكن  غزيرة، اإلنرتنت معلوماتيوجد على أو هكذا اعتقدت.  ،يف التشخيص تجاوزاتلتقود مقرتحاته 
عدة  كأتثري شركات تسويق األدوية. هنا أظهرت عالمات جتاوز يف التشخيص، غالبا بسبب قد واقعامل من

فرتض أن يأكثر موضوعية. كتبت أحدها بنفسي، و  هي، و خيص النفسي لألطباء واملرضىمرشدة للتشكتب 
تحقق ب الاليت جي األمورأهم إن ئي الطبعة اخلامسة. تكون تصحيحا لتجاوزات الدليل التشخيصي واإلحصا

، الوصفقارب فرتة كافية لت دامتهل و تقارب وصف االضطراب بصورة وثيقة، ما إذا كانت أعراضك هي منها 
، وهل تشعر أهنا جمرد ردة فعل مؤقتة ألحداث مزعجة أو أهنا أكثر ثباات لحوظاعفا مضهل تسبب لك كراب أو 

على مذكرتك اليومية، ارسم املسار، والحظ  يف حياتك اليومية. وليس عليك أن تعطي رأاي بشكل مباشر. ابقِ 
وقت معقول، ستجيب األسئلة عن نفسها. ا خالل من تلقاء نفسهر األمور. إذا حتسنت أعراضك كيف تتطو 

 لك. املشاكل خبلقوتستمر  تك،تسوء حالو ، تطرأ األعراض جمددا لكن أتكد من اختاذ املساعدة الالزمة عندما

صة يكون على خطأ، خا قد. ا حبثت عنه مقنع لك، ابلنظر ملغري وصل لتشخيصتافرتض أن طبيبك 
رمبا فاتك شيء مل يفته. عندما يكون هناك تضارب، التكن  . أوةموجز  زايرةإذا كان تشخيصا خاطفا بعد 

أحياان خيتلف  ص وكيف استوىف تشخيصك املعايري.خجوال واسأل الطبيب أبدب ليشرح لك منطقية التشخي
صعب معرفة من هو على صواب. اخلالف مرجح خاصة إذا كنت صغريا، ي ء على تشخيص، وغالبا مااألطبا

من السهل دائما أن تضرب . النفسي إذا كانت مشكلتك على حد مع السواء األعراض ليست تقليدية، أوف
 .لعب بدال من حماذاهتا الزاويةعندما تكون الكرة يف منتصف املالكرة 

أيضا  نظرأو رأي اثلث، أو رابع. اكلما شعرت ابلشك، احصل على رأي اثن من طبيب خمتلف، 
خاصة إذا كان العالج األول غري صاحل لك، أو إذا كان هناك أي شك  ،عائلتك. الرأي الثاين مفيد ملا تظنه
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بنفس التشخيص وإعطاء نفس العالج بعض األطباء يقوم على اإلطالق يف تشخيصك. من خالل جتربيت، 
أدوية.  مع ابئعأو لقاء  ،ظهرون محاسا عابرا لتشخيص معني بعد حضورهم ملؤمترلكل مريض يراه. وآخرون ي  

اليت دخلت سوق تيار آخر بدعة يف التشخيص أو أحدث "األعاجيب" خلف من األطباء عديد ينجرف 
ت منطقية أن طبيبك سيقدم لك مربرات وتفسريا امالتأثري. توقع دو  هذا تكون مفيدا يف كبحولعلك األدوية. 

 غضبي، الطبيب ال ميلك عقلية منفتحةلك. إذا كان  قدمهاألي قرار تشخيصي واسأله على الدوام إن مل ي
 ، أو إذا مل يفلح بشرح التشخيص لك بشكل منطقي، رمبا من األفضل أن حتصل على رأي آخر.مثال

 

 أي نظام يؤدي لتشخيص أفضل؟

هل من املهم أن أرى طبيبا نفسيا لتشخيصي أو هل ميكن أن  لهجة أخرى،رح هذا السؤال علي. بغالبا ما يط
التدريب يتبع  املتوسط، او السيء. يف يداجليوجد نظام حيتكر التشخيص  أثق مبعاجلي؟ اجلواب معقد، ال

 سلما هرميا:  ومهارة التشخيصيني

( 4النفسي ) ممارسات للطب ( ممرضات3) ينيالنفس األخصائيني( 2األطباء النفسيني، )( 1)
خيصات كانت من املعاجل النفسي املهين. لكن أسوأ التش( 6) النفسي ( املستشار5إلخصائي االجتماعي )ا

أطباء نفسيني، وأفضلها من ممرضات وأخصائيني اجتماعيني. لذلك ميكنك أن تنجح فقط بشهادة الدبلوم. 
هناك الكثري من التباين يف املهن أكثر من تباين عرب املهن. كل األسباب اليت جتعلك مستهلكا ذكيا، هي أن 

 ثري تقدمي رأي اثن مطلع ومراقب جيد للعملية.تدرس املشاكل بنفسك، حبيث تكون أنت و )عائلتك( حتت أت

 

ن جبدارة و ل اهلرمي للتشخيصيني. بعضهم ابرعمن الصعوبة أن نضع أطباء الرعاية األولية يف التسلس
ألن  أمر جلل املزيد. وهذاسعهم تقدمي خرون ال يآو  العلم الكايف، نفسي، لكن بعضهم يفتقريف التشخيص ال

وقضى  بيب الرعاية األولية يعرفك جيدااألدوية النفسية. إذا كان ط معظمية األولية هم من يصفون أطباء الرعا
. لكن كن مشككا دائما بشأن أمل معقول مبنطقية فعلتهيعطيك العالج، فهناك قبل أن معك فرتة كافية 

حينما يقدمها  سبع دقائق، أومدهتا التشخيص وخطة العالج عندما يعرض عليك وصفة طبية بعد زايرة 
 ،يوجد شيء جماين، وقرارات الطبيب رمبا كانت حتت أتثري ابئعي األدوية الجمانية.  عينات الطبيب لك كأدوية
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عديد من األدوية الن أطباء الرعاية األولية يصفون أو برغبة إخراجك من املكتب أبسرع مما ميكن. كن مدركا أ
أبيليفي(، ، ) سريوكيل الذهانق ) زاانكس( ومضادات بشكل عام، وفضفاضني بشكل خاص مع مضادات القل

 برأي اثن قبل تناوهلا. خذ 

 أقرتح دائما أن ترى طبيبا نفسيا إذا كانت مشكلتك شديدة، أو إذا كان لديك مشاكل طبية.

 

 هل التشخيص النفسي مسألة عائلية؟

يكون لديه حتيزات وبقع عمياء يف نعم دائما، وأحياان ال يكون مسألة عائلية. من الفطري عند اإلنسان أن 
طريقة رؤيته لألمور. وأسوأ التحيزات والبقع العمياء حتدث عندما ننظر يف املرآة. حىت اآلن، قمنا بوصف 

 ، ولكن علينا أن ندرك قصوره وإساءاته املمكنة.استعماالت التشخيص الذايت

مشكلة خاصة لألشخاص الذين  انعدام الوعي الذايت طبيعة للوحش البشري، لكن ميكن أن تكونإن 
يعانون من اضطراابت نفسية. ضعف البصرية الشديد هي مسة متأصلة لبعض االضطراابت النفسية )مثال: 

، فقدان الشهية، العته، الشخصية املعادية للمجتمع والشخصية النرجسية(. ضاليلالفصام، اهلوس، االكتئاب ال
م أن من يعل االضطراابت األقل حدة. رمبا تكون آخر لكن ميكن للبصرية أن تضعف بطرق أكثر دهاء يف

. هو احلصول على املساعدة هتريد ( تتسبب بضعف بصريتك، وآخر ماولحكاكتئابك )أو القلق، فرط ال
تذكر أن ثلثي األشخاص ممن يعانون من اضطراابت نفسية يفشلون يف احلصول على املساعدة اليت من املمكن 

 اهتم. أن حتدث فرقا كبريا يف حي

ويغرسون احلاجة اليت غالبا ما  املعلوماتأن ميأل األحباء فجوات  هنا أييت دور العائلة، من السهل
من شأنه أن لذي او  ابستمرار،الوعي  قدمونيف الغالب يو  تكون ضرورية قبل أن يطلب الشخص املساعدة.

تطور األعراض وأتثريها الوظيفي، وأتثريها على العالقات الشخصية. هلذا السبب، أحاول دائما أن  خيفض
ان مىت ما كوأيضا  جاهزا،و  امتوفر  ذلك األمر م تشخيصي ملريض جديد، مىت ما كاندخل العائلة يف كل تقييأ  

اتفي، السكايب، أفضل من ال شيء. اهل فاالتصالالشخصية،  تعيق الزايرةإذا كانت اجلغرافيا ستعدا. املريض م
إىل تشخيص دقيق أكثر يف جمملها ميكن أن تقود مات ورؤى فريدة فرد من أفراد العائلة تقدمي معلو يستطيع كل 
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 مساريشارك كل فرد من أفراد العائلة مراقبة طبيعة و من استنتاجات شخص واحد. من املفيد أيضا حينما 
 ل من أساس معريف واحد يف حتقيق العالج.شدة األعراض، وإذا كان اجلميع يعم

ص ليس ابألمر اجليد، وميكن يف التشخي ن للقاعدة، أوضاع يكون فيها تدخل العائلةهناك استثناءا
 على منافع بة، وتعملأتثريا عندما تكون العائلة ليست حم  أشدها يسبب جمموعة من املشاكل.  أن لوحده

يكون عندما  حقيقي خاصةطرية. وهذا كأسلحة خ  يف النزاعات العائلية ميكن أن يستخدم الوصم. متضادة
ذا منفعة لتشخيص يكون تدخلها ّل النزاع قبل أن أن حتمن النزاع. حتتاج العائلة  اءالطفل أو قضااي احلضانة جز 

سببه احلد من الصراع، )الذي قد يكون  انجحا يفالشخص مبفرده  عالجوأحياان، يكون . امن أفراده فردأي 
 ميكن لألسرة أن تلعب دورا بناء يف هذه احلالة. ، وهنا(هلنفسية مشكلة 

رمبا حيتاجون ترتيب أمورهم  ،لشباب الذين يكافحون ليصبحوا أكثر استقالليةلهناك استثناء اثن، 
في معظم احلاالت تكون العائلة عنصرا ف ،أبنفسهم دون تدخل من عائالهتم. لكن هذه االستثناءات اندرة

 رياي يف التشخيص الدقيق.مص

 

 مىت جيب إعادة تقييم التشخيص النفسي؟

ب حاالت جي اة، ليست دقيقة دائما. هنا ثالثاالنطباع األول يف التشخيص النفسي، مثل انطباعات احلي
 ليس أكثر من جمرد نظرية مؤقتة، ليس حقيقة اثبتة. على أنهلنظر للتشخيص النفسي األويل افيها 

رضية عندما يكون خلطة العالج املعدة خصيصا للتشخيص نتائج غري م  األوىل وهي األكثر شيوعا، 
وجود تشخيص واضح  مع. ميكن أن حيدث فشل العالج حىت )مثال: جرعة ومدة كافيتني( عادلة بعد جتربة

ابلفعل، أو . السؤال األول جيب أن يكون، هل تناولت العالج الذي وصف لك متاما وعالج مناسبودقيق 
ينبغي احلكم على فشل العالج إذا مل أيخذ جتربة عادلة.  لواجبات النفسية املفروضة عليك؟ الداء اأبقمت 

عالج بديل أخرى ل. رمبا يدعو هذا إىل جتربة لكن حىت التجارب العادلة هلا متوسط الثلث من معدل الفشل
ة، أي أنه بسبب عدم دقة أو اكتمال أخرى متاح احتماليةلنفس التشخيص. لكن جيب أن تكون هناك 

كان هناك خيار عالجي أقل من األمثل. يعترب التشخيص والعالج دون املستوى األمثل من التشخيص األويل  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2017© حكمة  8

 

األسباب احملتملة الستجابة عالجية أقل من املقبولة. التغيري يف التشخيص، ووجود عالج جديد ومالئم أحياان 
 يكون له مفعول العجائب.

خاصة عند صغار استعمال الدواء ) تنتيجة الدور املسبب أو تعقيداشل التشخيص فما يغالبا 
 إخفاق وعدم دقة التشخيصاملرضى ( أو املشاكل الطبية، أو أعراض األدوية الطبية )عند كبار السن (. لكن 

غري كفء، مريض ممتنع، وقت غري كاف  اختصاصي تشخيصحتدث ألي سبب من األسباب، أن ميكن 
يعمل بصورة جيدة،  ج األول الالان العك  قييم، أو حاالت يكون استقرار التقييم فيها منخفضا. مىت ماللت

فمن املفيد إعادة النظر يف مدى دقة املعايري التشخيصية للتشخيص، وما إذا كان هناك أمر مفقود من البداية. 
ألمور بنفسك، أو أتخذ برأي اثن أو جيب أن يتم هذا األمر مع طبيبك، لكن من اجليد أيضا أن تتحقق من ا

 اثلث.

بتة عراض النفسية دقيقة واثالتشخيصات اليت أجريت يف بداية األهناك احتمال ضعيف أن تكون 
و ألن عوامل النمع تشخيص األطفال )خاصة ما األمر صحيح املبنية على سجل طويل. هذمقارنة بتلك 

لعائلية، حيث تلعب املخدرات، ضغط األقران، املشاكل ا )(، وعند املراهقنيميكن أن تؤدي إىل تغريات سريعة
ال ميكنك فابستثناء الواضحة،  ،(. كن مرتددا بشأن كافة املظاهر النفسية لصغار السنمشاكل النمو دورا معقدا

(، سيبقى مدى احلياة، ثال: اضطراب ثنائي القطب، التوحدمدى احلياة" )ملأن تفرتض دائما أن " التشخيص 
 يف حياة الفرد.، وأعراض حدثت مبكرا قصري مسارنيا على معلومات غري مكتملة، عندما يكون مب خاصة

 دةأو متجم ةكون ساكنت الالتشخيص جيب أ يةيلم، وليست لقطة. عملفعملية التشخيص عبارة عن 
إن بواسطة تراكم اخلربات.  قط تشخيص أويل، هي فرضية ختترباالنطباع األول. التشخيص األويل هو فعند 

ور املسار كليا مبر  نكشفلعملية التشخيصية، وغالبا ما يأخذ مسار األعراض بعني االعتبار جزء مهم من ا
 تطور األعراض وما تقوله عن التشخيص. ساهرة على  عقل مفتوح ويقظ، وعني على الوقت. لذلك ابقِ 

 مثلالدليل التشخيصي واإلحصائي.  جمموعة معايري خارجبعض مظاهر التشخيص النفسي تبدو 
ا لم عنهتعميكن أن و  طبيب تغيب عن أيميكن أن  ال اليتو ، الكالسيكية لتشخيص معطىاملرجعية األمثلة 

 . هناك بعض املظاهر،ستخالصهاالكافية وضوحا وتتطلب مهارة طبية   أقل تبدو بعض املظاهرلكن  بنفسك.
 مظهر العرض كانكلما  .  يستخلصها ألمهر طبيب تشخيصي أنميكن ال مربكة و تبدو  ،حىت هذه اللحظة
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العرض  شوشلما زاد تكو (. وليس هذا ابألمر القطعييف التشخيص والعالج املالئمني ) كلما زادت الثقة  أصليا
أكرب الوقت يكون مرور  غالبيف ال.  أضفى على هنج العالج ميزة فرديةكلما كان التشخيص مؤقتا وكلما 

 عن نفسها كلما انكشف مسارها تدرجييا. لطبيعة احلقيقية لالضطراب وتعلن ابيان، 

لة تسمح به األد مافوق فرضه إىل درجة لوضوح التشخيص، لكن ليس  ىسعأن تالقاعدة األساسية 
، لكن التمسك بتشخيص غري دقيق أعظم ةزعزع سببي غالبا ما العالج منتصفاملتوفرة. تغيري التشخيص يف 

ن تشعر أنت وطبيبك ابلراحة يف اختبار التشخيص مع إعادة تقييم منهجي ومتكرر. ضررا بكثري. جيب أ
 وعندما تكون األمور غري واضحة، تقبل أهنا غري واضحة بدال من القفز إىل نتيجة غري دقيقة وسابقة ألواهنا.

 

 خماطر التشخيص الذايت

ميكن النهائية ة نتيجالن أ أوضحهاخماطر. و  افخاخ حتمل يف ثناايها عاقاللتصبح مستهلكا  بذولةاجلهود املحىت 
، أو تشخيص تشخيصيف ال حتمالية جتاوز أو قصورال، مما يؤدي وخمدوعامستهلكا سيئا تصبح أنت أن 

تفحصها ، و ةمنفتح يةتبقي على عقلو بقى مشككا بشأن التشخيص الذايت، ت خاطئ. من احلكمة دائما أن
 مع أفراد العائلة، ومهيّن الصحة النفسية. 

عرض أو )بعض األعراض( النفسية وجود التشخيص هو افرتاض أن  تجاوزاتل أكثر األسباب شيوعا
 اجزءتكون يعين أن لديك اضطرااب نفسيا شامال. العديد من الناس لديهم بعض األعراض، بعضها أو كلها 

جيب أن يكون لديك جمموعة كاملة من األعراض على مستوى  تذكر،م، وليست اضطرااب نفسيا. من حياهت
 دة كافية قبل أن حتكم أن لديك اضطرااب نفسيا.اثبتة ملو  ،كاف من الشدة

ميكن  كافية. وهذا أسهل ماالعلومات غري امل يهفما أكثر األسباب شيوعا لقصور التشخيص أ
لكن يف مراجعة التشخيصات احملتملة.  يةلو أن تدرس أكثر، وتكون أكثر مشو عليك ه تصحيحه. كل ما

 ، أو شخصغري عادي رزينا بشكلكونك   خطورة هو قصور التشخيص الناجم عن العار، اإلنكار، أو هاأكثر 
مشكلة يف التغلب على كل ذلك بنفسك، لذا حاول أن تقبل املساعدة  واجهت نميكن أحينها ميؤوس منه. 

 سواء من األحباب او األطباء.
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ا مسببا ألعراضك. كوهناملخدرات و  ،اخلاطئ هو التقليل من شأن الكحولالسبب احملتمل للتشخيص 
فكرة التقليل منها. أما اخلطأ  رغب مبواجهةت رمبا مل تلحظ الصلة أو رمبا تشعر برغبة عارمة إلنكارها ألنك ال

ألجله( العالج الذي أتخذه  )أوهو تغييب حقيقة أن مرضك النفسي ف ئاطاخلتشخيص لالشائع الثاين املؤدي ل
والعمل عليها يتطلب  ،وحدكلحقيقة معقدة وصعبة لتفككها نفسية. وهذه لألعراضك ا ايكون مسبب رمبا

 .وأطبائك النفسينيمن أطبائك  من كل تعاوان

السعي للحصول على املعلومات، عند إن لكن ضرره شديدا.  ،اندراخلطر التايل للتشخيص الذايت 
عراض الفردية لالضطراب النفسي لتوهم عاطفي. حاول أن تتذكر دوما أن األ أحياان مغذايالبعض، يكون 

قلق، االكتئاب، شائعة للغاية، وتشكل جزءا ال مفر منه من احلياة اليومية. كل شخص لديه أوقات عرضية من ال
ن فرط يف األكل )وإىل ما دون ذلك من قائمة بعشرات األعراض(. لكفقدان للذاكرة، أو  تشتت االنتباه،

األرجح أنك ال يف الدليل، . إذا بدا أن لديك كل اضطراب معظم األشخاص ليس لديهم اضطراب نفسي
 أي منها على اإلطالق وأنك أفرطت يف قراءة الدليل التشخيصي. تعاين من

بل تسلية يف وصم ليس ذاتك فقط،  عظيما. قد جتدأخريا، القليل من املعرفة ميكن أن يشكل خطرا 
يف  تراشق رخيص خاصةيؤدي ذلك إىل  قدلى وجه اخلصوص رئيس عملك. أصدقائك، وععائلتك أيضا، و 

حلقة مفرغة من  علك تدور يفوجي، ات مثل السهام ميكن أن يضر اآلخرخضم حرارة املعركة. رمي التشخيص
 ية العظمى من الناس، منافع التشخيص الذايت تفوق خماطره.بالنسبة للغالبف . مع ذلك،الفعلدود ر 

 

 احذر من بدع التشخيص

سواء كان اضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه، أهنم كذلك، ) أو يبدو اتشخيصاجلميع لدى أن فجأة إذا بدأ 
تقفز الستنتاج.  والبه بالغ أمر مافرتض أنه دائما اضطراب ثنائي القطب، اضطراب ما بعد الصدمة، التوحد( 

وأيضا ال تكن ممن يتأثر بتشخيص أصدقائه بشكل ابلغ، أو تقارير وسائل اإلعالم أن مشهورا من املشاهري 
. أتيت موضات عضا من الناسب يبصي هتبني أنو نه سابقا كت عن تشخيص س  لديه تشخيص معني، أو أ
 .تشخيصوضة المبعلى الدوام كن مشككا   لذا،. ابلغاضررا  ، خملفةالتشخيص الدورية وتذهب
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 حذار من شركات االدوية

 ،أسواقهارقعة توسيع و كسب املال   هامن ضمن خططفستبذل مصانع األدوية قصارى جهدها لتضليلك. 
وسوف تفعل كل ما بوسعها لكسب عمالء جدد. تغرم شركات األدوية ابستمرار بسبب نقل معلومات خاطئة 

 نهم يستمرون بفعلها ألهنا مرحية للغاية. بال ضمري للمستهلكني واألطباء، لك

توسع تج عن طريق الجل تسويق منبتكرة خصيصا ألاملكن حذرا بشكل خاص من إعالانت األدوية 
تقع يف هذا الفخ وال تدع أطفالك  ال ريدون املنتج.ي األشخاص الذين ال يالحقون ما غالباو التشخيص،  يف

ابلطريقة الصحية املشككة اليت تتعامل هبا مع ابئع سيارات  يقعون فيه أيضا. تعامل مع شركات األدوية
ا قد يكون حتت أتثري ذراع مستعملة. وال تفرتض أن "أسأل طبيبك" ستوفر لك محاية من الضرر. طبيبك أيض

كواهبم، أأدوية على مكاتبهم، أقالمهم، و  األدوية. حذار من األطباء الذين لديهم شعار شركات تسويقل ةطويل
يكون مفيدا  ، فقدم الدواء الصحيحاستخدو بشأن العينات اجملانية. كن مشككا، ال ساخرا.  اهلونتسيمن و 

 وشافيا.

. ألهنا مل تفحص من قبل من األدوية تنظيما حىتالنفسية أقل  لصحةاب اصةعالجات العشبية اخلال
عاءات فظيعة ال تستند على مروجي العالجات العشبية ميكن أن ويقومون ابلفعل ابدإن هيئة الغذاء والدواء، 

من العدل افرتاض فال توجد أي طريقة ملعرفة ما إذا كانت منتجاهتم نقية، آمنة، أو فعالة. و إطالقا.  دليلأي 
 أن مجيعها زائفة.

نفسي. اخرت موقعك. هو أفضل وأسوأ مصدر للمعلومات اليت ختتص بشأن التشخيص الاإلنرتنت 
بطرق أقل و  أثرت لتسويق شركات األدوية. أما املواقع األخرى فقد تتبعض املواقع أدواف.  حبذر وبتشكيك

 وضوحا، بتسويق شركات األدوية اخلفي والتمويهي. تفحص األمور مرتني وثالثة قبل أن تؤمن هبا.

 

 الشفاء الطبيعي

احلياة وستتحسن كون جزءا من تفيفة واإلجهاد املتعلق هبا رمبا الوقت واملرونة دائما إىل جانبك. األعراض اخل
حينما أقول يكون حتذيري كافيا لن  .يطة أو قليال من التوافق النفسيمن تلقاء نفسها، أو إذا قمت أبمور بس
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كيف   انظرو  ،ق. أعط نفسك الوقت لفرز األشياءال تقفز إىل استنتاج أنك مريض فقط ألنك حزين أو قل
ح، اليت يعلم معظم الناس أنه جيب عليهم فعلها ولكن أتخذ الطبيعة جمراها.  وافعل األشياء املفيدة بشكل واض

يفعلوهنا. مترن، مترن، مث مترن ألنه من أعظم طرق الشفاء ملشاكلك اجلسدية والنفسية. أتكد من حصولك  ال
احلرمان من النوم يسبب أعراضا نفسية. قلل أو اقطع تناولك للكحول واملواد فعلى قسط وافر من النوم، 

حيلو لك فعله وأضف مزيدا من  للمساعدة الروحانية. اكتشف ما ع األصدقاء والعائلة. اسعتواصل ماملخدرة. 
فرغ أي ضغط ميكنك أن تفرغه الوقت له يف يومك. حدد املشاكل اليت تسبب لك احلزن مث اكتشف احللول. 

 اليومية. كل ذلك قد يبدو مبتذال وبديهيا لكن احللول التافهة والبديهية ختدمنا يف حياتنا ،  أبمان

حتتاج االضطراابت  .شديدةن جتدي إذا كانت أعراضك مستمرة و املرونة الطبيعية واحللول البسيطة ل
اجها، وجتنبها ل على املساعدة املهنية عندما حتتحص، اه من قبل األطباء النفسينيالنفسية احلقيقية إىل انتبا

 .عندما ال حتتاجها


