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ما الذي دفعنا لتأليف هذا الدليل؟
جooاءت اقتراحooات كتابooة هooذا الooدليل مooن مقooدمي الرعايooة فضooل= عooن الشooخاص الooذين يحتooاجون أحيانooا= للرعايooة .مooا عooبر عنooه كل
المجموعتان ،قبل كل شoيء ،أن العديoد مoن الشoخاص الoذين يحتoاجون للرعايoة يجoدون أنفسoهم يعoاملون كمoا لoو أنهoم أطفoال صoغار ،أو
أغبياء ،أو مجرد "كومة لحم" .فما يريدونه هو أن يتم التعامل معهم كبشر حقيقين ،لديهم شخصيتهم الخاصة وكذلك رغباتهم.
يريد الشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية أن يكونوا هم أنفسهم مركز حياتهم .فهم يقولون أن العديد من مقدمي الرعاية يمكنهم تقديم مooا
هو أفضل .ويقول المشرفون على مقoدمي الرعايoة نفoس الشoيء .إذا كنoت مقoدم رعايoة ،فهoذا الoدليل يقoترح عليoك سoبل للنظoر فoي عملoك
لمعرفة ما إذا كنت تفعل ذلك بشكل جيد وبأي طرق يمكن تحسينه.
تمارين لمهارات التعلم
إن تعلم المعارف والسلوكيات والنشطة الجديدة هو المهم .ولكن المقدرة على تحويل هذه إلى مهارات جديدة ينطوي على الممارسة
والتمرين.
ينطوي معظم عمل مقدم الرعاية على ثلث مهارات مختلفة:
•

المهارات البدنية

•

مهارات اتخاذ القرار

•

مهارات التصالت والتعاطف

سوف تقودك التمارين الموجودة في هذا الدليل لتطوير هذه المهارات .ف قد تضطر إلى أن تمارسها أكثر من مرة واحدة لتشعر بأنك قد
أتقنتها .كما سوف تساعدك القوائم لتتأكد من أنك تمارس تلك المهارات على مستوى عال بما فيه الكفاية .يمكنك اتباع الدليل بنفسك ،أو
الفضل ،مع مجموعة دعم صغيرة من الزملء )انظر القسم .(2
يمكنك تعلم المهارات البدنية إلى حد ما لوحدك ـ مثل قياس جرعة من شراب للسعال .ولكن كيف سوف تحفز المصاب بالسعال لتناول
شيئا= مذاقه سيء ،وهل ستكون قادرا= على مناقشته بطريقة بحيث يرى قيمة ذلك بنفسه؟
سوف تتعلم مهارات صنع القرار والتواصل على نحو أفضل إذا استطاع الخرون منحك ردود فعلهم وأظهروا حماسهم .فيمكنهم منحك
فكرة عما يمكن أن يعمل في الواقع ،أو ل يعمل ،وما إذا كانت المعايير الخاصة بك عالية بما فيه الكفاية.
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القسم الول :ما الذي يحتاج مقدم الرعاية لتعلمه
 .1.1تمهيد عن "رعاية محورها المعاق"
لقد كانت الموارد لتقديم الرعاية الجيدة للمصابين بالعجز أو العاقة ولفoترة طويلoة غيoر كافيoة .فقoد تoم تقليoديا= وضoع برامoج الرعايoة مoن
قبل :أ .النظر إلى مجموعات من الناس في حاجoة للرعايoة؛ ب .تقoدير خصoائص كoل مجموعoة ،آخoذين فoي العتبoار مoا يفعلoه الخoرون
)في بلدان الجنوب ،ومعظمها من خلل المؤسسات(؛ ثم ج .القيام بنفس الشيء.
ولكن اليوم ) ،(2013لقد تقدم التفكير .لقد أصبح العملء أعلoى صoوتا= وتنظيمoا= .وقoد لحoظ مقoدمو الرعايoة ،وناقشoوا ،وفكoروا وتعلمoوا
كيفية القيام بعملهم بطريقة أكثر مهنية .وقد اعتمدوا طريقة تفكير مختلفة :لقد وضoعوا العميooل فoي مركoز حيoاته أو حياتهoا الخاصoة .وقoد
أطلقوا على ذلك "رعاية محورها الشخص أو المعاق" .فماذا يعني هذا؟

الرعاية محورها المعاق =
العميل هو المركز؛ تقدم لها/له الرعاية الجيدة ،مع احترام كينونته؛
يتم تكييف الرعاية وفقا* للرغبات التي أعربت/أعرب عنها.
وهذا ينطوي على أربعة أمور:
 .1العميل هو مركز الرعاية.
 .2أن تكون الرعاية المقدمة جيدة حيثما تسمح الظروف.
 .3أن يشارك العميل في اتخاذ القرارات وله صوت حاسم ومسموع.
 .4ينبغي أن يكون لكل عميل خطة رعاية خاصة به محورها هذا الشخص.
تمرين :كيف يمكن لعملئك النسجام مع رعاية محورها الشخص وتكون مرغوبة؟
قم بإنشاء جدول على النحو المبين أدناه .في العمود الول )"السم"( ،قم بسرد كافة الشخاص ذوي العاقة الذين كنت تقدم لهم
الرعاية .أضف أسماء أفراد السرة المعاقين وغير المعاقين المعروفين لديك .سوف تقوم بفحص وضعهم وسلوكياتهم الخاصة
الحالية.
السم

العمر

العاقة

السبب

العمر عندما
حدثت العاقة

الحالة
المعيشية

قادر على

غير قادر على

فريد من نوعه لنه

تمرين الجزء الول :من قائمة الشخاص الذين يعانون من العاقة ،قم باختيار اثنين .قم بالتفكير حولهم وادخل السooتنتاجات
الخاصة في العمدة .ضع في اعتبارك أن كل فرد منهم مختلف ومعقoد مثلoك تمامoا= .وكلمoا تمكنoت مoن تحديooد هoذه الختلفoات
تحصلت على مزيد من المعلومات لمساعدتك في العمل من خلل ممارسة التمرين .سيكون عمود "فريد من نوعه لنooه" مفيooدا=
بشoكل خoاص هنoا :علoى سoبيل المثoال ،سoيكون شoابان يسoتخدمان الكراسoي المتحركoة مختلفoان عoن بعضoهما البعoض كمoا همoا
مختلفان عنoك .ربمoا يحoب أحoدهم الموسoيقى ،والخoر يحoب إحتسoاء الoبيرة ،مoا الoذي يجعoل كoل منهمoا فريoد مoن نoوعه؟ اكتoب
ملحظاتك.
تمرين الجزء الثاني :انظر إلى العمدة وسجل ما يسoتطيع الشoخص القيoام بoه ومoا ل يسoتطع القيoام بoه )"قoادر علoى" أو "غيoر
قادر على"( .ثم أطرح السؤال" ،من الذي يقول ذلك؟"
على سبيل المثال ،عندما يولد طفل كفيف ،تقول السرة والمهنييoن أنoه لoن يسoتطيع أبoدا= الoذهاب إلoى المدرسoة أو رعايoة نفسoه،
مثooل القيooام بالسooتحمام ،وخلooع الملبooس ،والطبooخ ،والتنظيooف ،وجميooع المهooام الضooرورية للعيooش بشooكل مسooتقل .ولكooن هنooاك
مكفوفون يقومون بكل هذا وأكثر ـ الذهاب إلى الجامعة ،لديهم مهنة ،يتزوجون ويربون الطفال .وغالبا= مoا تسoاعد التكنولوجيooا
4

رعاية الشخاص ذوي العاقة
في ذلك ـ ولكن الهم هو السرة التي تقول "يمكنك أن تفعل هذه المور ونحن سوف نساعدك".
تمرين الجزء الثالث :انظر مرة أخرى للشخاص في القائمة الخاصة بك ،مع كل واحد منهم ،هل العجز مركزي فooي تفكيooرك
أم أنك بدأت تضع الشخص في المركز؟ هذه هي الخطوة الولى نحو رعاية محورها الشخص.

 .2.1فهم الفراد كجزء من المجموعات
المجموعة مهمة .إذا كانت المجموعة كبيرة بما يكفي ولديها طرق منظمة يمكن أن تسمع بها صوتها ،ومن ثم يمكنها التأكد من أن يتم
تضمينها عند تخطيط الخدمات .نورد هنا مثالين:
مثال« في بلدان أوروبا ،يطلب من المحلت التجارية الجديooدة والمبoاني
الحكوميoooة تسoooهيل "وصoooول ذوي الحتياجoooات الخاصoooة" ،وهoooذا يعنoooي
سللم ومصاعد للكراسي المتحركة ،وإشعارات بطريقة برايل للمكفوفين
وغيرها .وذلك يعني أن المحل يحصل على فحooص دوري للتأكooد مooن أن
المعooوقين يسooتطيعون دخooول المحooل )وهooل إذا بooدأ حريooق ،هooل بوسooعهم
الخروج(.
مثال« عندما تخطط قرية في بلدان الجنوب لحفooر بئر جديooدة ،ينبغooي أن
نتooذكر أن حooوالي واحooد مooن بيooن كooل عشooرة أشooخاص يعooاني مooن إعاقooة.
وفي داخل القرية ينبغي أن يكون لهذه المجموعة صوت=ا .من المهم الخذ
فoي العتبoار عنoد اختيoار الموقoع والتكنولوجيoا ،ينبغoي أن يكoون المعoوق
القروي أيض=ا قادر على استخدامها.

 .3.1فهم الفراد كجزء من السر
في بلدان الجنوب ،غالبا= ما تكون الرعاية المتاحة للشخاص ذوي
العاقة محدودة .ف في الممارسة العملية ،عادة ما تقدم تلك الرعاية
للمحتاجين من قبل عائلتهم .وفي معظم الحيان:
الرعاية = الم أو زوجة البن.
أحيانا= تكون هذه الرعاية جيدة بشكل ملفت للنظر ومشحونة بالمحبة .وفي بعض الحيان تكون فقيرة إلى حد يرثى له.
مثال« زميلة متدربة كموظف اجتماعي ولديها زوج وأطفال ووظيفة بدوام كامل .ولكن كان والدها ووالد زوجها أرمليooن ،ول يعرفooان
كيفية رعاية أنفسهما .وقد قامت أسرتيهما بنقلهم للعيش معها .فاضطرت إلى التخلoي عoن وظيفتهoا الخاصoة مoن أجoل أن تعمoل كمقoدم
رعاية خاصة بهما.
يقول بعض الناس :إن الرعاية السرية هي أفضل نموذج ممكن .لكن في بعoض الحيoان يتoم منحهoا علoى حسoاب شoخص آخoر .عنoدما
تسمع أحدهم يتحدث عن مدى جودة الرعاية هذه ،عليك التساؤل عما إذا كان المتكلم هي نفسها أو هو نفسه مقooدم الرعايooة ،كooل يooوم
وكل ليلة ،لي شخص في هذه اللحظة؟

تمرين :فهم الوضع السري
قم باختيار اثنين من قائمة العملء وانظر في كيفية وضعهما داخل أسرتيهما.
•

ماليا= ـ لديهما مصدر دخل أم هما من مستهلكي موارد السرة؟

•

عاطفيا= ـ هما يستنزفان طاقة أسرتيهما باستمرار أو أنهما يشعان طاقة عاطفية إيجابية أو كليهما معا=؟

 .4.1فهم الفراد كجزء من المجتمعات
ربما يشكل المعاقون جزءا= من مجتمع يتألف من أولئك الذين يشاركونهم إعاقتهم .وضoمن مثoل هooذه المجموعoة ،يشoعر الشoخص المعoاق
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بooأنه مثلooه مثooل الخريooن أي يتمتooع بالمسoاواة ،أكooثر قooدرة علooى فعooل مooا يريooده ،مoا يشooعر بالراحooة معهooا ،دون الحاجooة إلoى الصooراع مooع
التوقعات »الطبيعية«.
مثال« مجتمع الصم:
في دول أوروبا ،وهذا أحد أكثر المثلة اليجابيoة حoول كيفيoة تطoوير ورفoع الoوعي .بالنسoبة لمجتمoع الصoم ،فoإن "الصoمم" مoع ""d
الصغيرة هو تعريف طبي ،يعني حالة سلبية والتي يراها المجتمع على أنها شيء يمكن إدارته وعلجه.
ولكن "الصمم" مع " "Dكبيرة مختلف .فهoي تجربoة إيجابيoة يتقاسoمها أعضoاء مجتمoع الصoم .حيooث يoوفر لهoم هoذا المجتمoع هويoة،
والتي طورت ،على سoبيل المثoال ،أسoاليبها الخاصoة فoي اسoتخدام التكنولوجيoا وكoذلك أدبهoا الخoاص بهoا .والميoزة المركزيoة لoذلك هoو
التواصل من خلل لغة الشارة .ومن ناحيoة أخoرى تoأتي قoراءة الشoفاه مoن مجتمoع الoذين يتمتعoون بالسoمع والoذين يريoدون مoن الصoم
التواصل معهم .ينظر بعض الشخاص الصم ،لزراعة قوقعة ،التي تعيد الطفال إلى عالم السمع ،علoى أنهoا غيoر مرغoوب فيهoا لنفoس
السبب.

قد يصبح عميل معاق قادرا= على أن يكون جزءا= من المجتمعات المحلية الخoرى الoتي تتكoون مoن جميoع أنoواع البشoر .وباعتبoارك مقoدم
الرعاية الخاصة به ،فقد تكون الشخص المناسب لمساعدته على القيام بذلك.
مثال« في غرب أفريقيا ،غالبا} ما ينتقل الناس من المدن الداخلية الصغيرة إلى المدن الكبيرة على السooاحل بحثoا} عoن فoرص التعليoم أو
العمل .وقد شكل المهاجرون كبار السن مجموعات للحفاظ على الهوية الخاصة بهم ورعاية الشباب ،فهم يooدركون أن الطلب ،بمooا فooي
ذلooك الطلب ذوي الحتياجooات الخاصooة ،يمكنهooم الوقooوع فooي كooل أنooواع المتooاعب .وتooوفر هooذه المجموعooات التصooالت الجتماعيooة،
والتوجيه ،وحتى القروض الصغيرة عند الضرورة.

نوع آخر من المجتمعات القائمة على اليمان .تأكد من أنه إذا كنت تقدم عميل للجامع أو الكنيسة أو المعبد بأن نظام العتقاد الذي تقooدمه
له هو النظام المناسب وأنه يشكل المجموعة الفرعية لهذا الشخص .فضمن كل الديانات الكoبرى فoي العooالم هنooاك مجموعoات فرعيooة مooن
المعتقدات والممارسات المختلفة )مثل= السنة والشيعة ،الكاثوليooك والبروتسooتانت إلooخ :إضoافة مoن المooترجم( .وبعضoها شoامل ،بمعنooى أنooه
يرحب بالجميع .وبعضها الخر غير ذلك .حيث يحتاج العميل إلى حسن الختيار حول النضمام أو عدم النضمام.
يمكن أن توفر المجموعة الصحيحة ،ذات القيادة الوجدانيooة والثقافoة الشoاملة ،بنيooة اجتماعيooة مفيoدة بالضooافة إلoى الooدعم الروحoي .كونهoا
جزءا= من مجموعة شاملة من الشخاص الذين "يهتمون" بالمعنى الوسع للكلمة فإنها تعطي الفرد شعورا= قويا= بالنتماء وبقيمته.

 .5.1ضمان حقوق النسان لعملئك
إن عدسة حقوق النسان هي إحدى الطرق للنظooر مooن خللهooا فoي الرعايooة .حيoث يحoق لعملئك ،مثooل جميooع الفooراد الخريooن ،الحقooوق
والحريات الساسية .فمن المهم بالنسoبة لهoم أن يكونoوا علoى بينooة مoن هooذه الحقoوق .وإذا لoم يكونoوا علoى بينooة ،فoإن هooذا يعooد تعooديا= علoى
حقوقهم .إن إحدى ال طرق التي يمكن أن يساعد بهooا العoاملون فoي مجoال الرعايoة هoو الشoارة إلoى مoا يمكooن أن يتooوقعه العملء ومoا هooي
الجراءات والممارسات والعلجات التي يمكن أن يرفضونها أو يقبلونها.
تشمل حقوق النسان لكل عميل ما يلي:
•

الحق في الحياة

•

الحق في موت كريم

•

الحق في أن يحترم

•

الحق في الحرية

•

الحق في أن يعامل بطريقة كريمة

•

الحق في الحياة الخاصة واحترام أسرهم

•

الحق في الحماية من الخطر والذى
الحق في حرية التعبير

•
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الحق في الحصول على مجموعة من الخدمات والتسهيلت التي قد تفيد صحتهم ورفاهيتهم

•

الحق في عدم التعرض للتمييز فيما يتعلق بهذه الحقوق والحريات

•

والن في كل مكان يجري التعامل مع حقوق النسان بجدية أكثر وفي بعض البلدان تنفذ متطلباتها القانونية .على سبيل المثال ،في
بعض البلدان ،جميع الطفال ،بما في ذلك ذوي الحتياجات الخاصة ،لديهم الحق في التعليم دون تمييز.
تستطيع أن تراجع "العلن العالمي لحقوق النسان" على الرابط التالي:
http://www.ohchr.org/ar/UDHR/Pages/Introduction.aspx
بالضافة إلى ذلك ،منذ عام  ،2007هناك "اتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة" ويمكنك مراجعتها على الرابط التالي:
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_Persons_with_Disabilities
تمنح هذه التفاقية الشخاص ذوي العاقة المساواة الكاملة بموجب القانون .فمثل= لديهم الحق في العيش بشكل مستقل .ولديهم الحooق فooي
التعليoم الشoامل علoى جميoع مسoتويات النظoام التعليمoي ،وهoذه قضoية رئيسoية بالنسoبة للعديooد مoن ذوي الحتياجoات الخاصoة .لoم توقoع كoل
الحكومات على هذه التفاقية وبعضoها لoم تصoدق علoى التوقيoع .كمoا معoروف فالتصoديق يلoزم الحكومoة باتخoاذ خطoوات مناسoبة ،الشoيء
الoooooذي يكلoooooف الحكومoooooة مoooooال= .وقoooooد يoooooأتي هoooooذا اللoooooتزام كجoooooزء مoooooن اتفoooooاق أكoooooبر للحصoooooول علoooooى المسoooooاعدات الدوليoooooة.

 .6.1المضي قدما} في رعاية محورها المعاق
تمرين:
قم بإلقاء نظرة على جدول العملء الذي كنت قد اكملته .اختر واحدا= من العملء واطرح السئلة التالية:
•

متى بدأت إعاقته ؟

•

هل تطورت فجأة أم ببطء؟

•

كم كان عمر الفرد؟

•

كيف يرى المعاق نفسه قبل الن؟ كيف يراه والداه؟

•

كيف يرى نفسه بعد العاقة؟ كيف يراها والداه؟

•

هل يلومون أي شخص أو أي شيء؟

•

ما هي السلوكيات الجديدة التي بدأت بعد العاقة؟ ما هي تلك التي توقفت؟

فكر في العاقة كصفة ثانية في قصة حياة كل عميل ،واطرح السئلة التالية:
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•

ما هي علقة الفرد بإعاقته؟

•

هل يشعر بالراحة مع العاقة؟ هل خضع لها؟ هل غاضب منها؟ هل فخور بها؟

•

كيف يرى مستقبله مع إعاقته؟
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القسم الثاني :تعلم المزيد
 .1.2قم بتدريب وتثقيف نفسك
قد تستغرق وقتا= طويل= حتى تصبح مقدم رعاية= متميز وجيد .نقدم في هذا القسم بعض القتراحات للمساعدة في أن تصoبح أفضoل ،كيoف
يمكنك تعزيز قدراتك وإيجاد سبل للتعلم.
يمكنooك الحصooول علooى المزيooد مooن المعلومooات ،عooن العملء ،الخooدمات المتاحooة والمكانيooات .يمكنooك القيooام بooذلك عooن طريooق القooراءة،
والمناقشة والتفكير.
يمكنك تحديد بعض المعارف والمهارات الجديدة التي تحتاجها .كما يمكنك التعلoم مoن خلل الممارسoة ،إمoا لتعزيoز المهoارات الموجoودة
أو تعلم مهارات جديدة من البداية.
ويمكنك أيضا= التعلم عن السلوكيات التي تحملها بالفعل ،قد يكون بعضها مفيooدا= بشoكل أساسoي ولكoن بعضoها ربمoا يكoون ضoارا= .يمكنooك
القيام بذلك عن طريق إجراء تحليل الذات.
تدريب :تقييم السلوكيات
تخيل أنك الشخص الذي يعرف عادة أفضل .عندما تواجه مشكلة عميل ،ول تأخذ الوقت الكافي للبحث في الكتooب الخاصooة بooك
أو التحدث إلى العائلة أو الزملء ،فأنت تعرف ما هو الصحيح وفقط تخبر العميل ما يجب القيoام بoه .وتعتقoد أن هoذا النهoج هoو
الفضل لنك إذا كنت واثقا= سوف يكون العميل أيضا= على ثقة ويثق بك أكثر.
اطرح على نفسك السئلة التالية:
•

هل هذه مجموعة جيدة من السلوكيات التي تحملها؟ هل ترغب في مرافقة شخص مثل هذا كزميل؟

•

ما هي القواسم المشتركة بينك وهذا الشخص ،الكثير أم القليل؟

يمكنك أن تبدأ في التساؤل حول سلوكياتك الخاصة عن طريق البطاء ،والتفكير مرتين ،والتحقق مع الخرين ،خاصة العملء.
يمكنك اكتشاف ذلك ،وتتعلم تدريجيا ،Dأيا Dمن السلوكيات يحتاج إلى تغيير فعل.D
تمرين :تغيير السلوكيات غير المرغوب فيها
هنا وجهة نظر عميل من جنوب افريقيا:
"أعتقد أنه مoن المهoم جoد=ا أن ينتهoج مقoدم الرعايoة السoلوك الصoحيح .لقoد جئت مoن بلoدة فoي جنoوب أفريقيoا ولoدي الصoرع .فoي
بعض الحيان أحتاج إلى مساعدة من مركز الصoحي المحلoي أو الخoدمات الجتماعيoة .ولكoن ل أحoب الoذهاب إليهoم وأنoا أكoره
العودة إليهم في كل مرة .إن المشكلة هي سلوك فريق العمل )الموظفين( .فهم يجعلون العملء ينتظرون لفترة طويلة ثooم يooأتون
ويشتكون من مدى انشغالهم .يتحدثون عن مدى صعوبة ما يقومون به من عمل وكيف أنهم يكسبون القليل مoن المoال فقoط .قoد
يكون هذا صحيحا= ،ولكoن لمoاذا يخبروننoا نحoن؟ فأنoا ل يسoعني مسoاعدتهم .،ينبغoي أن يرفعoوا شoكوى إلoى رؤسoائهم .كمoا أنهoم
يتسكعون ويتبادلون الحديث بدل= من القيام بمهامهم .عندما يتأتي دوري ،يتصرفون كما لو أنني شخص من قمامة .فلم يظهروا
حتى بعض اللطف .بعoد ذلoك يصoفون لoك أدويoة ل تتoوفر لoديهم ول يمكنهoم إعطoائي لهoا .إذا كoانت الدويoة فoي المحلت فهoي
تكلف أكثر مما لدي من مال".
•

هل يمكنك التعرف على سلوكين أبداهما مقدم الرعاية والتي تحتاج إلى تغيير؟

•

ما الذي يمكن القيام به لتغييرهما؟

•

الن قم بكتابة ملحوظة عن سلوكياتك اليجابية ،وكذلك عن سلوكياتك سلبية.
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 .2.2العثور على اصدقاء مفيدين لمزيد من التعلم والتدريب
إحدى الطرق لرفع مستوى المهارات الخاصة بك هو تشoكيل فريoق دعoم مoن مقoدمي الرعايoة الoذين هoم علoى اسooتعداد للجتمoاع بانتظoام
ومساعدة بعضهم البعoض .عليoك بوضoع بعoض القواعoد لضoمان سoرية العميoل) ،علoى سoبيل المثoال 'مoا يقoال هنoا ،يبقoى هنoا'( .بعoد ذلoك
يمكنك مناقشة حالة العملء الذين تقدم لهم المساعدة والمشاكل التي تواجهها.
وهذا النوع من فرق الدعم مفيد جدا= إذا كنت تعمل على موضوع فيه عدد قليل من المoواد المرجعيoة المتاحoة .فعلoى سoبيل المثoال ،ربمoا
تعمل مع شخص مصاب بمتلزمة داون وشخص مسن أصيب بالسكتة الدماغية ،فقد يكون مقدمو الرعاية الخرين يعملون مع مثل هذه
الحالت في منطقتك .من الناحية المثاليoة ،يمكنكoم جميعoا= الجتمoاع بانتظoام ولكoل منكoم رؤى ومقاربoات للمشoاركة .طريقoة أخoرى لرفoع
مستوى المعرفة والمهارات من خلل جهاز كمبيوتر .عليoك أن تجoد جهoاز يمكنoك أن تسoتخدمه بانتظoام ،وربمoا مoرة واحoدة فoي الشoهر.
حاول المكتبات العامة ومقاهي النترنت .قم بزيارة وقراءة المواقع والنشرات الخبارية والكتيبات.
مثال« البحث في النترنت:
أراد أحooد كتooاب هooذا الooدليل البحooث فooي المواضooيع التاليooة علooى النooترنت :متلزمooة داون ،خooرف الشooيخوخة ،الرعايooة الملطفooة )رعايooة
الشخاص المصابين بمرض عضال(.
كانت هناك مواقع ومواد جيدة يمكن العثور عليها حول كل المواضoيع الثلثoة ولكoن المعلومoات حoول الخoدمات منحoازة جoدا} نحoو الoدول
المتقدمة .فموقع الرعاية الملطفة )  ( thewpca.orgيشير إلoى الخoدمات فoي دول الجنoوب وكoذلك فoي الoدول المتقدمoة ،فoي المoواد
مترجمة إلى مجموعة من اللغات .فلديها موارد يمكن للمهتمين من أفريقيا أو آسيا استخدامها ،مثل مواقع الفooروع القليميooة والooدورات
التدريبية على النترنت والحلقات الدراسية .هذا النوع من المواقع مفيد جدا}.
فقد تجد )إذا كنت محظوظا}( دورات تدريبية على النترنت مثل تلك الخاصة بالرعاية الملطفة حاليا} ،وهذه تستهدف دائم oا} تقريب}ooا النooاس
في الدول المتقدمة .على سبيل المثال ،هناك بعضا} منها فoي المملكoة المتحoدة موجهoة علoى وجoه التحديoد للشoخاص الoذين يعملoون فoي
الخدمة الصحية الوطنية في البلد .لكن من المرجح أن تصبح الدورات على النترنت متاحة على نحو متزايد في دول الجنوب.

 .3.2أنشطة تعليم مجموعة الدعم
تمرين :خلق قاعدة بيانات للموارد
قم بالبحث عن وكتابة كل فرد أو مؤسسة محليoة يمكoن أن تسoاعد الشoخاص الoذين يعoانون مoن العاقoة ،المعoالجون الطoبيعيون
ومooدارس المكفooوفين إلooخ .إذا كنooت تسooتخدم جهooاز كمooبيوتر ،أو بطاقooات مخزنooة أبجooديا= ،سooوف تكooون قooادرا= علooى اسooترداد
المعلومات بسرعة عند الحاجة إليها.
تمرين :فصل العاقة عن النسان
في المجموعة ،تبادل المعلومات حول العملء الذين تعمل معهم .ابدأ بوضع عملئك في مجموعات وفقا= للعاقة المعنية.
سترى أن نفس حالة العاقة يمكن أن تكون أكثر أو أقل شدة .فكر في كيف يمكن أن تكون التعميمات غير مفيد.
تمرين :التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعاقة والصحة
هذه طريقة أخرى لفرز الناس في مجموعات ،من خلل النظر في تسع مجالت واسعة من الداء الوظيفي التي يمكن أن تتأثر:
مجال الداء الوظيفي
 .1هل يمكن للفرد التعلم وتطبيق المعرفة؟
 .2هل يمكنه /يمكنها تنفيذ المهام والمطالب العامة؟
 .3هل يمكنه/يمكنها التواصل مع بعض أو كل المجموعات؟
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 .4هل يمكنه/يمكنها الحركة؟
 .5هل يمكنه/يمكنها أن يعتني/تعتني بنفسه/ا؟
 .6هل يمكنه/ا القيام بالمهام المنزلية مثل الطبخ؟
 .7هل لديه/ا تواصل وعلقات شخصية؟
 .8هل يمكنه/ا إدارة مجالت الحياة الرئيسية مثل التعليم والتوظف؟
 .9هل هو/هي نشط/ة في الحياة الجتماعية والمدنية والمجتمع؟

•

قم باختيار أحد العملء من القائمة الخاصة بك ومن ثم اكتب الدرجات التي سيحصل عليها وفقا= للمعاييـر المذكورة في
الجدول .ستساعدك الجوبة على التخطيط مع عميلك أو عميلتك فيما يتعلق بالسؤال هل توقعاته/ا عالية جد=ا أو منخفضة.

 .4.2عرض من وجهة نظر العميل
مثال« كبار سن من ذوي العاقة في أوغندا:
لقد وجدنا لمحة عن العاقة في يوغندا من خلل مقابلة عدد من الشooباب الoذكور والنoاث البoالغين .لoم تكoن المجموعoة ممثل} نموذجي} oا
لجميع المعوقين ،لنهم كلهم حصلوا على تعليم رسمي ومعظمهم يعمل الن .العديد منهoم يعمoل مoع ذوي الحتياجoات الخاصoة الخريoن
ولكن واحد منهم ،على سبيل المثال ،يعمل كمحاسب .إنهم يرسoمون لوحoة لمoا هoو عليoه حoال الفoرد عنoدما يكoون مoن المعoوقين الكooثر
حظا} في أفريقيا .وبذلك يعطون شهادة بأن الحياة أسوأ بكثير بالنسبة لولئك الذين فاتت عليهم فرصة التعليم.
تذكر العديد منهم كيف كان شعورهم عندما فجاءهم المرض الذي تسبب في إعاقتهم .وقال أحد الصoم "وجoدت أنoه مoن الصoعب جoدا} أن
أتقبل أنني لن أكون قادرا} على سماع الموسيقى اللطيفة بالمرة" .لقد كانت هذه الذكريات دافعا} لهم في مسعاهم لتحقيق حياة أفضل.
كان سبب إعاقتهم أمراض مرحلة الطفولة الشائعة مثل شلل الطفال والتهاب السحايا والنكاف والحصبة .ولكooن العديooد مooن المشooاركين
كانوا من المجتمعات التي تستخدم مفاهيم مثل السحر لشرح حالتهم .لقد وجدوا أن هoذا حقoا} وصoمة لهoم .أحoد الولد ،فoي أول يoوم لoه
في المدرسة ،شاهد كل زملئه يجoرون خوفoا} .كمoا وجoد آخoرون أن إعoاقتهم المفoاجئة أدت إلoى فقoدانهم الصoدقاء وحoتى علقoاتهم مoع
أفراد السرة .كان من الصعب أن يتعايشوا مع ذلoك .ولكoن أحoد المسoتجيبين قoال " يحoترمني زملئي السoابقين لننoي أتفoوق عليهoم فoي
المتحانات"!
كان العامل الكثر أهمية في حياتهم أنهم حصلوا على التعليم .بالضoافة إلoى سoمة مشoتركة أخoرى بينهoم ،هoي أن لoديهم أمهooات صooلبات
ومحاربooات .إ ن هooؤلء السooيدات ل يستسooلمن ،بحثooن عooن طooرق لحصooول أولدهooن علooى التعليooم حooتى عنooدما كooانت المooدارس ل تقooدم أى
مساعدة .لقد قامت إحدي ال مهات بتدريس ابنها جميع العمال المنزلية بحيث في وقooت لحooق لoن يعتمooد علoى الخريooن .كمooا تعلمooت أم
أخرى ،والتي أصيب ابنها بشلل الطفال ،من شيوخ القرية كيفية تدليك ساقيه بالعشاب المحلية مما ساعده.
لقooد كooان الفتقooار إلooى المرونooة فooي النظooام المدرسooي مشooكلة شooائعة  .عنooدما كooانوا صooغارا} لooم توجooد المooدارس المتخصصooة .أحooد الولد
المشلولين كان عليه الزحف إلى المدرسة لبعض الوقت في ظل عدم المقدرة علoى المشooي أو عoدم تoوفر كرسooي متحoرك .كمoا تلقoى أحoد
الطفال الصم تعليمه من ابن عمه في نفس سنه .بالضافة إلى المعركة اليومية للحصول علoى التعليoم ،كoان عليهoم التعامoل مoع الطفoال
الذين يمكن أن يكونوا سيئين حق}ا في رد فعلهم على كونهم مختلفين .فقد شoهد الجميoع نوعoا} مoن السooتبعاد الخطيoر وإغاظoة مoن زملء
الدراسة .وقال أحدهم لقد "قللت من سعادتي" .وليزالون يواجهoون التمييoز فoي مرحلoة البلoوغ ،حيoث الفoتراض الكoثر شoيوعا} هoو إذا
كانت لديهم مشاكل جسمانية يجب أيض}ا أن يكونوا متخلفين عقليا}.
كما لديهم مشاكل مع القادة الحكوميين والقادة في عالم العاقة .فهم يشعرون أنه من المهم النضال من أجل التعليم في النظام المدرسي
العoادي بoدل} مoن نظoام المoدارس الخاصoة ،فoالدراج ضoمن المoدارس العامoة بoدل} مoن العلج عoبر مoدارس منفصoلة .تريoد المجموعoة أن
يحصooل قادتهooا السياسooيين علooى أفضooل تعليooم :علooى سooبيل المثooال ،بعooض القooادة ل "يooرون" الصooمم ،وهooو موضooوع غيooر مooرئي مقارنooة
بالعاقات الخرى ،بالتالي فهو يحصل على تخصoيص مoوارد أقoل مoن العoرج أو العمoى .ويoرى العديoد مoن المشoاركين الصoم بoأن لoديهم
مشاكل خاصة لن الناس تفترض أنهم "طبيعيون".
لقد بلغت هذه المجموعة مرحلة البلوغ بعد مرحلة طفولة تنطoوي علoى عمoل شoاق للغايoة" .فالتعoايش مoع العاقoة" ليسoت أمoرا} سoهل}.
عليك أن تبذل كل جهد متعمد للعيش حياة طبيعية .فالسلوك هو كل شoيء .يبoدو أن لoديهم شoعورا} قويoا} جoدا} بالتفoاني فoي خدمoة بلدهoم،
ولديهم القدرة على تشكيل شبكة قوة صغيرة من النشاط .إل أن بلدانا} أخرى قد تكون محظوظة أن يكون لديها نفس الشيء.

التمرين التالي هو لعضاء فريق الدعم لتحسين سلوكهم ومهاراتهم في مخاطبة والتحدث إلى العملء:
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تمرين :مزاولة التواصل الجيد
للتحضير لهذه التمرين ،الرجاء طباعة القائمة المرجعية حول الدوار وإجراء المقابلت من القسم السادس من هذا الدليل*.
)في وقت لحق يمكن أن تضيف إلى لعب الدوار هذا الدور عن طريق حالت الممارسة العملية الخاصة بك(.
اختر عشوائيا= أحد الدوار .وينقسم الفصل إلى مجموعتين:
•

تختار مجموعة واحدة وتدعم مقدم الرعاية ،الذي يجتمع مع العميل للمرة الولى.

•

تمثل المجموعة الخرى العميل ،وتختار من سيلعب الدور واتخاذ قرار بشأن مoا سoوف يقولoونه ومoا يoأملون
سماعه.

هل يمكن لمقدم الرعاية جعل العميل يشعر بأهميته وأنه مركز الهتمام وله صوت في صنع القرار؟
•

مooع مooرور الooوقت ،يمكooن إجooراء المزيooد مooن مقooابلت لعooب الدوار .إحooدى المجموعooات تأخooذ دور العميooل

والخرى دور مقدم الرعاية ،والبقية دور المراقبين ،وإكمoال القائمoة المرجعيoة لجoراء المقoابلت .تحصoل المقابلoة
الجيدة على القل علoى سoبع نقoاط مoن أصoل عشoرة )كoل النقoاط إيجابيoة( ،وينبغoي لي شoخص ل يoؤدي دور مقoدم
الرعاية بشكل جيد ،أن يتمرن ويواصل الممارسة حتى يؤدي الدور بشكل جيد.
* تم إقتباس القائمة المرجعية للعب الدوار وإجراء المقابلت من "إجراء المقابلت والستشارات على مستوى القاعدة الشعبية" ،باللغات النجليزية
والفرنسية والعربية والصومالية من مكتبة  .Networklearningالعوامل التي غطتها القائمة ستناقش في هذا الدليل .إذا احتاج فريق الدعم العودة
إلى ال ساسيات فمن المستحسن تحميل هذا العنوان والرجوع إليه للسترشاد به:
http://www.networklearning.org/index.php/library/cat_view/45-interviewing-counselling-at-the-grass-roots

قد تكون هناك عوامل إضافية تتفاعل وتعيق التواصل الجيد ،فعلى سبيل المثال:
•

قدرة محدودة على استخدام اللغة بشكل فعال

•

ظروف طبية مثل الشلل الدماغي ،والتي تؤثر على قدرة العميل على التحدث

•

فقدان الذاكرة ،ويؤثر على قدرة العميل على الفهم.

يميل الناس للعتقاد أن الشخص ،إذا لم يتحدث بوضوح ،أنه ل يفهم أي شيء بالمرة وليس لديه رأي .نورد هنا بعض الطرق
لمساعدتك في عملك بشكل أفضل:
 .1قضاء بعض الوقت في الستماع
 .2طرح أسئلة مختلفة للحصول على ردود مختلفة
 .3التحدث مع طبيب معالجة المقدرة على التحدث حول العميل الخاص بك
 .4التحدث مع المشرف أو مجموعة الدعم
أحيانا= يعود العميل الى التحدث بلغته الم .لذا فقد تحتاج إلى مترجم .بالنسبة للصم ،قد تحتاج مترجم بلغة الشارة.
تحدث إلى العميل باستخدام السئلة المفتوحة ،ليس السئلة اليحائية .اطرح عليه سؤال "كيف وجدت النشoرة الoتي أعطيتoك إياهoا؟ بoدل=
من "لقد كانت النشرة جيدة ،أليس كذلك؟"
كما أن السئلة التي تؤدي إلى الجابة بــ "نعم" أو "ل" هي أسئلة مغلقة .كمoا أن المناقشoات الoتي يتحoدث فيهoا مقoدم الرعايoة أكoثر بكoثير
من العميل هي مناقشات مغلقة .إذا إنتهجت نهجا= مفتوحا= في مناقشة ،فإن المعلومات التي تحصoل عليهoا سoتكون أكoثر فoائدة بكoثير ،وفoي
ذات الوقت تكون قد أظهرت احترامك للعميل.
تمرين :تجربة شخصية
قد أشار هذا الدليل إلى الطريقة التي يعامل الناس بها المعوقين كما لو أنهم أقل من النسان .إذا كنت وفريق الدعم الخاص بooك
تشعرون بالشجاعة بما فيه الكفاية ،يمكنك إجراء هذه التجربة على أنفسكم .انقسموا إلى مجموعات من حوالي ثلثة أشخاص.
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•

توفير زوجين من الكراسي المتحركة واثنين من العصoي البيضoاء بحيoث تحصoل مجموعoة علoى الكراسoى والخoرى
على العصي .تحتاج المجموعة التي تجلس على الكراسي المتحركة إلى سجاد أو قطعة قماش لوضعها على أرجلهم.
وتحتاج المجموعة "المكفوفة" بالعصي البيضاء إلى نظارات داكنة مل طخة بالشحوم أو كريم اليد بحيث تكون عيونهم
غير مرئية ،ول يستطيعون الرؤية جيدا=.

•

يذهب كل فريق إلى مكان مزدحم إلoى حoد مoا بحيoث يمكoن للشoخص المعoاق طلoب المسoاعدة ،علoى سoبيل المثoال إلoى
الكلية ،حيث يسأل الشخص المعاق عن الطريق إلoى مكتoب القبoول ،أو إلoى السoوق حيoث يبحoث عoن شoيء معيoن .أو
اختر بعض الوضاع الخرى المشابهة.

•

تقابلوا بعد فترة وقارنوا هذه التجارب .لحظ كيف يتم عادة التعامل مع الشخص المعاق ،هل يتم الستماع له/ا بشكل
معقول أو يتم تجاهله/ا من قبل الشخاص الذين يردون على السئلة؟

 .5.2الشراف
سيساعدك الشراف الجيد على اكتساب مهارات أفضل .إذا كنت موظف لدى منظمة غير حكومية فعادة ما يكون لديك مشoرف .بعضooها
حقيقي وفعال ولكن بعضها موجود فقط على الورق .يمكنك أن تطالب بأن يشرف عليك شخص لديه سمعة جيoدة .إذا فشoلت كoل الجهoود
التي تبذلها للحصول على نتائج ،يمكنك أن تبحoث خoارج وحoدتك عoن "مشoرف معلoم" أي شoخص أكoثر خoبرة يمكنoه أن يمنحoك التoوجيه
المناسب ،على سبيل المثال مقدم رعاية متقاعد الن.
مقترحات للمشرفين :قد تكون بالفعل المشرف أو قد تصبح في المستقبل أحد المشرفين .فالمشرف المثالي هو من يقوم بما يلي:
•

قضاء وقت مناسب مع المرؤوسين

•

امتدح مرؤوسك لما قام به من عمل بشكل جيد

•

وضح ما يحتاج إلى تحسين وكيفية النجاز بشكل أفضل

•

كن واقعيا= عند كتابة التقارير ،حيث تلعب التقارير دورا= في الترقيات.

 .6.2رعاية مقدمي الرعاية
إن وظيفة مقدم الرعاية صعبة .ف معظم الوظائف في مهن الرعاية شoاقة جoدا= ويتقاضoى شoاغلوها أجoور=ا زهيoدة )باسoتثناء الطبoاء( .ففoي
كل يوم يستهلك مقدم الرعاية من رأس ماله العاطفي .قد يقولون أنهم يحصلون على أجرهم من رؤية الناس الذين تتoم مسoاعدتهم والoذين
تتحسن حياتهم نتيجoة لoذلك .ولكoن هنoاك بعoض الحقoول أكoثر "مكافoأة" مoن غيرهoا .علoى سoبيل المثoال ،تأمoل آثoار العمoل مoع الشoخاص
المحتضرين )الرعاية التلطيفية( على المدى الطويل .فمن المهم أن يتعلم مقدم الرعاية معرفة نفسه .فهم بحاجة لمعرفooة كيفيooة أن يكونooوا
على ما يرام عاطفيا= وعقليا= وجسديا= .أنهم بحاجة إلى التعرف على أعراض الرهاق.
بالضافة إلى المساعدة على تحسين المهارات ،يمكن لمجموعة الدعم أن تلعب دورا= مهما= في الحفاظ على أعضائها بصooحة جيooدة .فقooد
يخبر العضاء بعضهم البعض حول عملهم وشعورهم ،على الرغم من أنه قد يكون من المهoم الحoد مoن الoوقت الoذي يقضoيه معربoا= عoن
متاعبه ،وإل سوف تشعر المجموعة بالكتئاب.
من المهم أيضا= مناقشة سبل الحفاظ على التوازن الجسدي والعقلي .فالجميع بحاجة ل لعثورعلى طرق للنooوم الجيooد ،وتنooاول الطعooام بشooكل
جيد والحفاظ على صحة وحيوية حياتهم الخاصة .قد يجد بعض الشخاص ممارسة التأمل أو اليوغا مفيدة .ولoدى بعoض مقoدمو الرعايoة
القليل من الطقوس في منتصف الطريق بين ال عمل والوصول إلى المنزل ،حيث يتوقفون لمدة خمس دقائق ،للتنفيس عن إحباطoاتهم وفoي
تفريغ عقولهم من مشاغل العمل.

 .7.2مقدمي الرعاية السرية
في أي وقت ،قد تحدث في أي عائلة مأساة ،قد يصاب شخص ما بسكتة دماغيoة أو حoادث سoيارة ،أو أن يولoد لهoم طفoل معoوق  .تحoاول
السرة الرد وعادة يتحمل شخصا= ما الدور الرئيسي في تنظيم رعاية المعوق حديث =ا نسبيا= ،وقد يصبح هو أو هي مسؤول= أن تتم زيارات
الطباء أو أخصائيي العلج الطبيعي ،.بغرض تنظيم الرعايoة اليوميoة الoتي تشoمل المoواد الغذائيoة والغسoيل والشراشoف النظيفoة؛ لكونهoا
مصدرا= للتحفيز والتشجيع.
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الن لدى العائلة مقدم رعاية ،التي تحولت حياتها رأسا= علoى عقoب .بالنسoبة لكoثير مoن هoؤلء ،فoإن لعoب مثoل هoذا الoدور الجديoد الضoخم
تجربooة سooاحقة .يقooول البعooض أنooه مثooل الحكooم علooى شooخص بالسooجن مooدى الحيooاة ،لكنهooم ل يتفوهooون بooذلك أمooام الشooخص المعooاق .فهooم
يطورون وجه للعرض اليومي ،ووجه سري يظهر من وقت لخر فقط.
مثال« نصيحة لمقدمي الرعاية السرية
لقد ق›دمت قائمة النصائح التالية إلى مقدمي الرعاية السرية الذين يستخدمون الممارسoة العامooة فooي أسoتراليا .حيooث رأى العooاملون فooي
مجال الرعاية الصحية كيف أن عمل الرعاية يمكن أن يكون أكثر تطلبا} وصعوبة.
•

حفاظ على علقاتك مع أصدقائك والمجتمع.

•

كن مستعدا} للضغط )بألطف الطرق( على الشخاص موضوع الرعاية لمساعدة أنفسهم بأنفسهم.

•

تقبل المساعدة من دون افتراض أن عليك واجب ردها ،فالذين قدموا لك المساعدة سوف تتoم مسoاعدتهم بoدورهم .لoذا اسoتخدم
كافة الخدمات المتاحة.

•

أخooبر مسooاعديك ،إذا لooزم المooر وراء ظهooر الشooخص موضooوع الرعايooة ،بالضooبط مooا هooو الوضooع وبooدون مبالغooة .كooذلك أخooبر
مساعديك متى يشعر الشخص موضوع الرعاية باللم خاصة.

•

تقبل أخذ راحة )استراحة( من الرعاية .يجب أن يكون لديك وقت للخروج ،في كل أسoبوع نصooف يoوم ،ونهايooة أسooبوع فooي كoل
شهر ،أسبوع في كل ثلثة أشهر .يجب أن تذهب بعيدا} إلى حيث يمكنك السترخاء حقا} ،وليس بالضرورة مع عائلتك.

•

إذا كانت المور ل تسير على ما يرام مع دعمكم ،ابحث عن مساعدة من الخارج لمناقشة المشكلة )الوساطة( .ل تدع المور
تتفاقم.

•

انظر إلى الجانب المشرق ،وابتسم وعليك برؤية الجانب المoرح فoي الوضoع .عoادة مoا يكoون هنoاك قليل} فoي مكoان مoا! إعoترف
لنفسك أنك تحت ضغط .ل تقلق إذا كنت منزعجا} :ونحن نعلم مدى التوتر الذي تتعرض له.

•

اعتن بصحتك.

•

حافظ على استخدامك للمواد المساعدة إلى الحد الدنى الممكن ،وهذا يشمل الكافيين ،النيكوتين ،وبالطبع الكحول ،ولكن بشooكل
خاص أقراص النوم ،التي يجب أن تستخدم بحد أقصى مرة واحدة في السبوع.

•

تأكد من الحصول على ما يكفي من النوم .فهذه الشياء قد تساعدك :قلل استخدامك للمواد المسoاعدة إلoى الحoد الدنoى ،تنoاول
وجبتك الرئيسية في منتصف النهار؛ استرخي قبل وقت النوم بدون مشاهدة لية أخبار أو برامج تلفزيونية عنيفة.

•

خذ نومات قيلولة قصيرة فقط في النهار.

•

مارس الرياضة بانتظام :قم بفعل شيء ما كل يوم.

•

خفض من معاييرك للحفاظ على الوقت ،على سبيل المثال قلل من تنظيف المنزل.

•

عليك معرفة الوقت الذي عليك فيه التوقف.

تذكر أن الطفال يمكن أن يكونوا مقدمي رعاية أيضا*:
مثال« يبلغ عمر نعومي سبعة أعoوام .وتعoاني والoدتها مoن التهoاب المفاصoل الروماتويoدي ،وهoو مoا يعنooي أنهoا تجoد صoعوبة وألمoا} فoي
المشي .وقد اختفى والد نعومي .لقد بدأت نعومي رعاية والدتها بمجرد أن تعلمت المشي والكلم .كل يوم ،قبل أن تooذهب إلoى المدرسoة،
تقوم بمساعدة أمهoا فoي دخoول المرحoاض ،والسoتحمام ،واللبoاس وفoرز تحضoير الدويoة لهoا .وحضoور المدرسoة إلزامoي قانونيoا} ولكoن
نعومي كلما سنحت لها الفرصة تخرج من المدرسة في وقoت مبكoر ،فتقoوم بشoراء الحتياجoات مoن المحلت التجاريoة وهoي فoي طريقهoا
إلى البيت .وعادة يأكلون سندويشات أو بطاطا أوالعصيدة التي يمكنها أن تطبخها .بذلك فهي تفتقد أنشطة ما بعد المدرسooة وليooس لooديها
ما يكفي من الوقت للقيام بالواجبات المنزلية .وتعيش هي وأمها فoي رعoب أن تكتشoف السooلطات وضoعهم وبoذلك يحرمoون الم ونعoومي
من العيش معا} .لذلك كلهما يخفي هذا الوضع ول يتحدث عنه.
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القسم الثالث :العمل مع مقدمي الرعاية
 .1.3ما يحتاجه الناس وما إذا كانت الخدمات متوفرة
سواء كنا نعاني من إعاقة أم ل فإننا جميعoا= لooدينا احتياجoات جسooدية وفكريooة ونفسoية واجتماعيooة .وإن الحيoاة هooي جزئيoا= عooن إيجoاد سoبل
لتلبية تلك الحتياجات .ومع العملء ،بعض الحتياجات يمكن تلبيتها من الداخل النفسي الخoاص بهooم أو عooن طريooق أقooرب النooاس إليهooم.
ولكن عادة لديهم العديد من الحتياجات التي لم تلب بعد .يمكن تلبية بعضا= من هذه الحتياجات عن طريق الخدمات.
سلسلة من الخدمات :قد تجد في المناطق الفضل حال= في البلدان المتقدمة الخدمات التالية:
•

مجموعات دعم للعملء وأسرهم؛

•

شركات تنظيف المنازل بالجر؛

•

النوادي الجتماعية والرياضية؛

•

مراكز تقديم الرعاية النهارية ،والرعاية المؤقتة إلخ؛

•

مزودي خدمات الهاتف؛

•

خدمات تقديم وجبات الطعام؛

•

مجموعات رعاية مصابي فيروس نقص المناعة البشرية؛

•

خدمات غسيل الملبس؛

•

خدمات النقل والمواصلت؛

•

خدمات تعديلت المنازل وخدمات العزل )للتدفئة(.

بناء قائمة من الخدمات والموارد في منطقتك بنفسoك :العديooد مooن الخooدمات المooذكورة أعله هooي علoى الرجoح ليسoت فoي المكoان الooذي
تعيش فيه .وقد يصبح العميل محظوظا= إذا كان يعيش في منطقة فيهooا البعoض مooن الخoدمات الساسooية .ويجعoل عooدم وجooود خدمoة واحoدة
أحيانا= غيرها من المرافق غير صالحة للستعمال ،على سبيل المثال إذا لoم يكooن هنoاك خoدمات نقoل ومواصoلت إلoى مoزود الخoدمات أو
أنها تتطلب حضور مترجم .وبالكاد قد تتوفر أي خدمات في بعض المناطق في بلدان الجنوب.
يجب أن يكون لديك فهم واسع ما هي الخدمات والمرافق المتاحة من أجل إبلغ العملء .وستكون بحاجة إلooى هooذه المعلومooات فooي وقooت
لحق عندما يطلب العملء معلومات وتشجيع لتخاذ الخطوة التالية) .انظر التمرين الول في القسم .(2.3
إذا كنت تعمل مع منظمة غير حكومية وتواجه الحاجة ولكن ل توجد خدمات ،يمكنك النظر في الحتمالت التالية:
•

لدعم الخدمات المدارة من قبل المعنيين ،على سبيل المثال ،تعيين مجموعات الضغط حتى من قبل آباء وأمهات الطفال
المعوقين ومجموعات المساعدة الذاتية للشخاص الذين يتعافون من اعتلل الصحة العقلية؛

•

قم ببدء الخدمة بنفسك؛

•

قم بدعم جماعات المناصرة؛

•

كفرد ابحث عن إيجاد حلول خلقة داخل السرة والجيران.

 .2.3الحاجة إلى التوظيف والدخل
أحيانا يفترض أن المعooوقين ل يسoتطيعون العمooل .ولكoن العمooل ،وهoذا يعنoي الoدخول فoي عمليooة منتجooة ،هoو حاجoة مهمooة بالنسoبة لمعظoم
الناس .تأمل في الشخاص الذين سيتركون وظائفهم ،مثل= رجل يصل سن التقاعد؛ أو الم التي يترك أطفالهooا المنooزل؛ أو البسooتاني الooذي
أصيب بنوبة قلبية .حيث يجد معظم الناس صعوبة عندما يتوقفون عن العمل ضooد رغبتهooم .لooذا عليooك أن تتأمooل مooدى صooعوبة أن يمنعooك
أحد حتى من البدء في التوظف.
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مثال« السلوك تجاه الشخاص ذوي العاقة والعمل:
تسهم البطالة إلى حد كبير في تدني احترام الذات لدى كثير من الشخاص ذوي العاقooة .فكooثير مoن أربooاب العمooل ينظoرون إلooى العاقooة
على أنها مرض يجب علجه .يعتقد أرباب العمل المحتملين أن الشooخاص ذوي العاقooة حooالت خاصooة تحتooاج إلooى ترتيبooات خاصoة فooي
مكان العمل .ل بد أن تكلف هذه الترتيبات أموال} ،وبالتالي الكثر أمانا} عدم توفير مثل فرص العمل هذه.
فooي واقooع المooر )واعتمooادا} علooى طبيعooة العاقooة( ،يحتooاج الشooخاص ذوي العاقooة إلooى القبooول وعلقooة عمooل جيooدة مooع زملئهooم .ويتooم
الوصول إلى هذه النقطة من خلل المساعدة عبر الرشاد والتوجيه ،وربما القليل من التعديلت مثل سللم للكرسooي المتحooرك ،وأجهoزة
كمبيوتر بها البرامج المناسبة لذوي المشاكل البصرية ،أو في بعض الحالت ،مترجمي لغة الشارة أو مساعدين شخصيين.
في المقابل فإن لدى الشخاص ذوي العاقة خبرة واسعة في مواجهة التحديات التي تقابلهم في مكان العمل.

مثال« التوظيف من الداخل:
معظم الشخاص ذوي العاقة في بلدان الجنوب هم من غير الملمين بالقراءة والكتابة .والكثير منهم ل يمكنه العثور علooى عمooل ،حيooث
يعيش أغلبهم على حافة الفقر .لذا فقد فكرنا مليا} حول بديل التوظيف الoذاتي .فقoد طورنoا مشoروع إعoادة التoدوير النفايoات الoتي توظoف
الن أكooثر مooن  150شخص oا} مooن ذوي العاقooة .حيooث يقومooون بجمooع البلسooتيك لعooادة تooدويره مooن جميooع المooاكن سooواء المنooازل
والمدارس أوالمراكز التجارية وإحضاره إلى مركز جمع وفرز النفايات حيث يتم تنظيفه ومoن ثoم يتoم فرمoه فoي قطoع صoغيرة ليتoم بيعoه
إلى شركات إعادة التدوير فoي كمبoال .ولقoد تoم التأكيoد للشoخاص ذوي العاقoة أن يتoم ضoمان مرتoب لعملهoم ،وبالتoالي يحصoلون علoى
دخل.

 .3.3الحاجة للتنقل والحركة
يحتاج كل عميل إلى التنقل والحركة ،داخل منزله ،وهذا يعني النتقال من المطبخ ليجلس في مكooان مooا علooى السoرير .وأغلoب المرضooى
المصابون بشلل نصفي ويجلسون على كراسي متحركة يحتاجون إلoى تقويooة عضoلت أجسooامهم العلويooة للتعooويض عoن فقooدان القoوة فoي
الجزاء السفلى من أجسادهم .يمكنهooم اسooتخدام أيooديهم وأذرعهooم لتحريooك الكراسooي ،ورفooع أنفسooهم مooن الكرسooي إلooى السooرير ،وممارسooة
الرياضة وما إلى ذلك .وإذا بدل= من العضلت مالوا إلى السمنة فإن كل هذه الحركات تصبح أكثر صعوبة.
ويعني التنقل والحركة بالنسبة للمكفوفين إيجاد طريقهم من منزل إلى منزل ،ومن المنزل إلى العمل .وحاليا= في البلدان المتقدمooة تسoتخدم
مساعدتين على نطاق واسع ،حيث يستخدم المكفوف عصا طويلة ليتحسس ما هو أمامه .فهو يستخدمها بالتزامن مع تعلم الطريooق ،علooى
سبيل المثال يتعلم المكفوف أنه بعد ثلثة وعشرين خطوة سيصل إلى الزاوية .وسوف تخبره العصا عنooدما يصooل إلooى الرصooيف .سooوف
ينتظر حتى يبدأ ضوء حركة المرور بإصدار صوت معين والذي يعني أنه يمكنه عبور الطريق ،بحيooث يبooدأ فoي المشooي .بالضooافة إلoى
العصا ،فهناك الكلب المدربة كمرشد.
مثال« الكلب المرشدة والسلم:
كان محمد مكفوفا} ويبلغ عمره  18عاما} ويعيش في ليستر ،المملكة المتحدة ،حيث تم مؤخرا} تعيين كلب مرشدا} له .وهذا يعني أنه
يمكنه الن حضورالكلية .ولكن والدته بكت لمدة أسبوعين لمجرد فكرة أن يعيش
كلب في منزلها حيث يعتبر لعاب الكلب نجاسا} .كما أن الكلب ل يمكنه دخول
المسجد .لقد أثار هذا الموضوع الكثير من المناقشة ،وأخيرا} أصدر المجلس
الشرعي في المملكة المتحدة أول فتوى للسماح للكلب المرشد بالدخول إلى
المسجد .حيث يمكن الن للكلب أن يجلس بجوار مكان تخزين أحذية المصلين
ويمكنه أن ينتظرهناك خلل الصلة .وهكذا رأت والدة محمد الفرق الذي أضافه
الكلب في استقلل ابنها وهي تشعر بالمتنان حول هذا الموضوع.

 .4.3ممارسة الرياضة البدنية
يحتooاج النooاس للنتبooاه حooتى يظلooوا فooي حالooة صooحية جيooدة وذلooك كلمooا تقooدموا فooي السooن
ويحتاج كل عميل تقريبا= لتضمين تمارين رياضية في خطة الرعايooة الخاصooة بooه .حيooث
يحتاج الجسم البقاء متحركا= حتى يحفoاظ علooى الصooحة والعكooس بooالعكس .فبعooد الصooابة
بمooرض أو حooادث ،يºسooرع الجسooم السooليم عمليooة التعooافي ويسooاعد فooي الحفooاظ علooى قooوة
عقلية إيجابية .كما أن الحالة النفسية اليجابية تساعد في التأهيل البدني.
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فقد يحتاج العملء البدء في ممارسة الرياضة البدنية .ففي داخل أي جماعة ،يمكن تحديد النشطة البدنية المختلفة ودعمها .ومع ذلك ،قد
يكون بعض العملء غير مستعدين .لذلك عليك بالتفكير في طرق لتشجيعهم على التفكيooر اليجooابي .علooى سooبيل المثooال ،إذا كooان العملء
يمكنهم المشاركة في النشطة التي تجعلهم يشعرون بأنهم في حالة جيدة ،فهم أكثرعرضة للمواصلة والسoتمرار .فoي كooثير مooن الحيoان
فإن ذلك يعني ممارسة نشاط مألوف ،على سبيل المثال دورة رقص محلية كانوا يحضرونها لعقود خلت و /أو بجوانب اجتماعيooة فضoل=
عن الجانب البدني على سبيل المثال بعد جلسة الرقص أن يتمتع الجميع بإحتساء عصير الليمون وتبادل بعض الخبار.
كما يمكن بناء القوة والقدرة على التحمل أو يمكن الحفاظ عليها ،على سبيل المثال من خلل السباحة ،ورفع الثقال أو ركوب الدراجات
الرياضية .يمكن لمقدمي الرعاية تطوير أساليب محلية تجعل من المعدات الباهظة الثمن ل لزوم لهooا ،مثooل المعلبooات والقضooبان الخشooبية
التي يمكن استخدامها لرفع الثقال؛ دراجة عادية يمكن أن تثبت على الرض.
قد تكون حركة وإنتقال بعض المسنين قليلة وتحتاج إلى كل جهد لديهم ،بحيث يتمكنوا من مواصلة الحركooة داخoل بيتهooم وتحضoير كooوب
شاي ،وفتح الباب لزائر أو استخدام الهاتف .فقد يكون بداية جيدة القيoام ببرنامoج تoدريبات التمooدد اللطيoف أثنoاء الجلoوس .وهoذا يمكooن أن
يتطور إلى أنشطة أخرى مثل المشي لمسافات قصيرة.
تسهم النشطة المختلفة بطرق مختلفة حسب مستوى اللياقة البدنية للشخص .يمكنك البحث عن مزيد من المعلومات عن أنشطة وتمارين
لطيفة التي يمكن أن تفيد في المرونة والليونة وأداء القلب ،وتحسين عملية الهضم ،وتحسين النوم ،والتنسيق بين اليooد والعيooن أو التنفooس.
على وجه الخصوص ،هناك تمارين اليوغا التي يمكن أن تساعد مع كل هذه بالضافة إلى جميع نواحي الصحة العقلية والنفسية.

 .5.3أجهزة المساعدة
توجد العديد من الجهزة )الوسائل التقنية( منخفضة التقنيooة ،ورخيصooة الثمooن
يمكoooن صoooناعتها وفعالoooة لتوسoooيع نطoooاق النشoooطة الoooتي يمكoooن للعملء ذوي
الحتياجات الخاصة من القيام بها .ينبغي أن تتضooمن خطooة الرعايooة الخاصooة
بك البحث فيما هو متاح ،أو يمكن عمله )ارتجاله( في منطقتكم.
نضooع فooي اعتبارنooا أن هنooاك مخooاطر قooد تكooون مخفيooة للعميooل .علooى سooبيل
المثال ،سلم الرفع المثبت على طرف السرير مفيد جدا= للشخص الooذي يحتooاج
إلى مقدار قليل من الدعم من أجل الجلوس .لكن يجب أن يكون مقدم الرعايooة
يقظ وعلى علم بالضغط على مناطق التقرح .فيمكن للقروح أن تحدث عندما يستخدم الشخص قطع مثل سلم الرفع المثبت علoى السoرير
بدون مراقبة من أحد.
مثooال آخooر هooو "الملتقooط" .تأكooد مooن أن العميooل يمكنooه البقooاء متوازنoا= عنooد اسooتخدامه
الملتقط .وتذكر الجهزة أو الوسائل مقدمي الرعاية بالتفكير في العوامل الخرى:
• يحتاج الجهاز إلى أن يتم التحقق منه بشكل منتظم للتأكد من سلمته من
الكسر أو البلى.
• يحتاج أيضا= إلى أن يتم التحقق منه للتأكد من أنه ل يزال يتطابق وحاجة
العميل .حيث يتغير العملء بمرور الوقت ،فبعضهم يتحسن والبعض الخر
تسوء حالته .فربما ،بعد مرور فترة زمنية ،يتوقف العميل الذي يستخدم
الملتقط من استخدام يديه بما فيه الكفاية .لذلك يجوز سحب الملتقط من
الستعمال ووضعه بعيدا=.
ثمة عامل آخر هو النظافة .ليس فقط الجهزة ولكن محيط العميل يحتاج إلى
التنظيف الدائم و بانتظام .بعض الجهزة مفيدة للغاية ولكن من الصعب جدا=
استخدامها في الممارسة العملية .فعلى سبيل المثال ،رافعة السقف القائمة على فكرة
بسيطة حتى إن كانت النواع المستخدمة في الشمال معقدة من الناحية الفنية ،حيث يمكن استخدامها في رفع شخص من الكرسي
المتحرك والسرير أو الحمام ،أو حتى للمساعدة في أن يقوم شخص ما باستخدام أقدامه .فمن المهم ،مع هذه أو في الواقع مع أي جهاز،
أن يأخذ مقدم الرعاية دور العميل على القل مرة واحدة ،ويستخدم الرافعة )أو سلم الرفع ،الملتقط إلخ( بنفسه من أجل تجربة الجهاز
في الواقع بالنسبة للعميل.
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عند القيام بذلك يمكن أن يشعر ببعض ما هو عليه حال
من يتم العتناء بهم .إنه وسيلة لوضع أنفسهم في حذاء
الناس الذين يعملون معهم .في كثير من الحيان ،عندما
يºطلب من العملء المعوقين استخدام جهاز وكيف
يشعرون ،يقولون أنهم يشعرون بالعجز وأنه يتم
تجاهلهم ،أو أنهم يعاملون وكأنهم طفل أو شيء ل قيمة
له .إذا كانوا يجلسون على كرسي متحرك أو رافعة،
فالناس يتحدثون فوق رؤوسهم ،كما لو كانوا غير
مرئيين .كما يمكن أن يصطدم بهم وكأنهم ل مشاعر
لهم ،وفي أحيان يتم ضغطهم فيصبحوا عرضة للكدمات
أو السقوط .إنه درس كبير إذا مر مقدمو الرعاية من
خلل تجربة يجري التعامل معهم من قبل الخرين
ويسمحون لنفسهم بالشعور بأنهم خارج نطاق السيطرة
وعاجزون.إذا مر مقدم الرعاية فعل= من خلل هكذا
تجربة ،فإنه سيكون أكثر فعالية في بناء جسور الثقة مع
العميل خاصة عندما يتم إدخال مساعدات جديدة .حيث
يحتاج مقدم الرعاية إلى شرح الجراءات التي سيقوم
بها ،على سبيل المثال استخدام الرافعة المتأرجحة
وشرحها للعميل في كل مرة يقوم فيها بنقله .يمكن أن
يطلب من العميل المشاركة ،ربما عن طريق الميل بأكثر
طريقة مفيدة .وهذا يعطي الشخص العصبي موضوع
يمكنه التركيز عليه.
الجهooزة الرقميooة :لقooد أصooبحت الهواتooف المحمولooة ،فooي أجooزاء مooن العooالم ،هooي التكنولوجيooا الooتي يجooدها المكفوفooون سooهلة المنooال
والسooتعمال .ومooع ذلooك ،ل تooزال أجهooزة الحاسooوب تooؤدي معظooم المهooام الooتي تعجooز عooن أدائهooا الهواتooف المحمولooة .حيooث توجooد برامooج
حاسوب يمكنها قراءة النص بصوت عال وأخرى تحول خطاب المستخدم إلى نص مكتoوب .لجميoع هoذه التكنولوجيooات ،ل تoزال التكلفoة
قضية رئيسية.

 .6.3حسن حفظ السجلت
ينبغي تسجيل كل تطور جديد في السجلت ،فعلى سبيل المثال ،عندما يوافق العميل على إحداث تغيير في العناية الخاصة به .وحتى
تتمكن من وضع سجل مناسب ،يمكنك القيام بالتي:
• تسجيل ملخص لتعليقات العميل واطلب منه أن يوافق على تسجيل وجهات نظره بشكل صحيح وبدقة.
• توفير التغذية المرتدة.
حفظ السجلت يساعد على إبقاء العميل في مركز الرعاية وضمان ما يلي:
•

أن تظل باعتبارك مقدم الرعاية الحالي مشاركا= ومتابعا= بنشاط مع العميل.

• يعرف العميل أن له  /لها رأي مهم ،وقد كتب في السجل.
• سيعرف أي مقدم رعاية في المستقبل ما تم التفاق عليه.
يجب أن تكون السجلت دائما=:
•

مقرؤة.

•

مصادق عليها )تحمل التاريخ والوقت والتوقيع(.

•

دقيقة مع بيانات واقعية.
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•

صادقة وترتبط بالموضوع.

•

كاملة ،مع تفاصيل كاملة عن خدمات الرعاية والعلج بما في ذلك المخاطر التي تم تحديدها.

•

محمية ،مع التدابير المتخذة بحيث يتم الحفاظ على السرية.

•

أصلية ،يجب أن يوقع على أي تعديلت وتكون مؤرخة.

السجلت والمية :عندما يتم وضع البرامج ،يفضل المنظمون في أحيان كثيرة أن تكون السجلت في صيغة معينة .لكن في بعض
الحيان هذا يعني أنهم يصرون على توظيف العمال الذين يعرفون القراءة والكتابة.
ولذا ينبغي أن تنظر في ما يلي:
• في كثير من البلدان ،الصرار على معرفة القراءة والكتابة قد يحجب الكثر فقرا Dوالنساء ،أي المجموعات التي يحتاج
المشروع إلى إشراكها أكثر.
• لقد تم تطوير أنظمة حفظ السجلت باستعمال الصور التوضيحية وتستخدم بفعالية من قبل غير المتعلمين.
• يمكن الزام العمال غير المتعلمين العثور على مساعد في القراءة والكتابة ،على سبيل المثال أحد القرباء أو الجيران،
الذي يمكن أن يساعده على ملء المعلومات الساسية.
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القسم الرابع :وضع وتنفيذ خطة الرعاية
ما يلي يجب أن يعتبر دليل فقط .فقد تبدو خطة الرعايoة الخاصoة بooك مختلفoة تمامoا= .عليoك مراجعoة القسoام التاليoة ومoع كoل قسoم اطoرح
التساؤل عما إذا كان ذلك ذا صلة بالعملء الذين تعمل معهم ،وهل تمت تغطية الموضوعات في خطط الرعاية التي تستخدمها حاليا=.

 .1.4التعامل مع التشخيص
منooذ جيoل مضoى ،بالكoاد كoانت تooذكر أمoراض مثooل السoرطان أو مoرض الزهoري .فقooد تبلooغ المستشoفى عائلoة المريoض ،ولكoن لoن تخoبر
المريض .في الوقت الحاضر يتفق الجميع أن العملء بحاجة إلى أن يكونوا على علم حول تشخيصooهم ،حoتى لoو كoان الخoبر سoيئا= .إذ أن
لديهم الحق فoي المعرفooة .مoا هoي الكلمooات الooتي ل تooزال تحمoل خoوف عظيooم فoي ثقافتooك؟ كيooف تooرد إذا قيooل لooك أنooك تعooاني مooن انفصoام
الشخصية أو السرطان أو شلل الطفال أو تصلب في العمود الفقري؟
تخيل عائلة تم إخطارها للتو ببعض الخبار السيئة ،فكيف يمكنك أن تساعدها؟ أول شيء يمكنooك القيooام بooه دائمoا= أن تأخooذ بعooض الooوقت
للستماع .يمكنك الجلوس في صمت ،والتأكد من أنك مفتوح القلب بحيث تشجع التواصل.
قد يكون رد الفعل الولي للسرة أو العميل أحد أو كل مما يلي:
•

صدمة

•

غضب

•

إنكار ورفض العتراف بالقضايا

•

الخوف من فقدان المنزل ،والصدقاء ،والكرامة ،والخصوصية

•

مطالب بمزيد من المعلومات حول حالة ،أعراض ،ونتائج العلجات الطويلة المدى

•

دموع في صمت تام

•

دعوة وطلب للسرة والصدقاء بتقديم الدعم العاطفي

عندما تكون السرة هي أيضا= مقدم رعاية فإن رد الفعل قد يكون أقوى .إذا كنت بمثابة مقدم الرعاية فقد تمر بتجربة ردود فعل قوية.
بعد الستماع ،فإن دورك المقبل باعتبارك مقدم رعاية من خارج المنزل هو قبول كل ردود الفعل وأن تكون داعما= .وسوف يكون هناك
متسع من الوقت غدا= لقبول المر الواقع .سوف يبدي العملء وغيرهم رغبتهم بوضوح عندما تريد سماع تفاصيل أكثر من ذلك.
سيبدأون في البحث لفهم أفضل لما يحدث ،كما سيبدأون في التخطيط للمستقبل.

 .2.4وضع توقعات معقولة
لقد بدأ العميل والسرة في قبول التشخيص .يجoب الن أن يكoون هنoاك فoترة للمناقشoة .فمoا هoي الحتمooالت والصoعوبات فoي المسoتقبل؟
ربما ينبغي للعميل قبول أن العيش المستقل مستحيل ،أنooه لooن يكooون ممكنoا= مooن دون الكooثير مooن المسoاعدة والمoال .ربمoا المصoدر الوحيooد
للمساعدة هو قريب ل يروق لهم ،وتحتاج هذه النواع من القضايا للتفoاوض ،ولبooد مooن تooوفر روح مooن حسoن النيooة .والمشooكلة الخoرى
التي قد تبرز هو أنك كمقدم رعاية تعتقد أنك تعرف ما هو أفضل ولكن العميل لديه أفكار أخرى.
مثال« كتب لنا زميل من الميدان التي:
مريم سيدة عراقية تبلغ من العمر  38عاما} ،تفجرت قنبلة انتحارية فحولتها إلى أرملة .لديها التهooاب المفاصoل ومoن الصooعب بالنسoبة
لها الحركة .تعيش أساس}ا على الموال التي يحصل عليها اثنين من الولد الكبر سنا} الذين ليس لديهم عمooل ثooابت بooل أعمooال مؤقتooة.
عندما أصبحت منظمتنا غير الحكومية معنية بالمر كانت مريم سعيدة جدا} بالدعم المالي الذي يمكننا أن نقدمه لها .حاولنا أن نشركها
للنخراط في دورة تدريبية خاصة بنا حoول جهoاز الحاسoوب .والoدورة مصoممة للشoخاص مثلهoا وهoي بالتأكيoد ذكيoة بمoا فيoه الكفايoة
لمتابعة الدورة .لكنها مكتفية بحياتها وبدور الضحية ،مع الصلة والقيل والقال ،على الرغم مooن أن السooرة ل تملooك شooيء .الن نحoن
نتناقش معها حول مسؤوليتها في إرسال أطفالها الثلثة الصغار إلى المدرسة ،وهو ما يعني إيجاد وظيفoة .لoذلك ربمoا الن سoتبدأ فoي
إجراء تغييرات في حياتها”.
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تحليل المشكلة :بمجرد أن اتفق مقدم الرعاية والعميل حول ما هي "التوقعات المعقولة" ،ينبغي إجراء تحليل مشكلة شامل .إن ذلك
سيدعم وضع خطة رعاية عملية .يأخذ تحليل المشكلة في العتبار إجمالي واقع مشاكل العميل وما هو ممكن في إطار ثقافة معينة.
ولكنه ل ينسى أبدا= أن في مركزه هوية العميل ،أي مجموعة فريدة من الحتياجات والقدرات.

 .3.4تحديد أهداف خطة الرعاية
تعتمد الهداف التي حددتها على الفرد ومشاكله ،لذلك ينبغي عليك أن تشرك الفرد عندما تقرر هذه الهداف .فكل فرد لديه القدرة على
اتخاذ قراراته بنفسه حتى يثبت خلف ذلك.
مثال« الهداف:
أصيبت إيرما ،وهي سيدة في منتصف العمر تعيش وحدها ،بالسكتة الدماغية .وقد أثرت هذه على الجانب اليمن وأصبحت تعooاني مoن
صooعوبات فooي أداء المهooام المنزليooة .يقooول أخصooائي العلج الطooبيعي فooي المستشooفى أنهooا إذا تooابعت برنامooج الزيooارات وقooامت ببعooض
التدريبات البدنية اليومية ،فإنها ستستعيد قدرتها .كما أنها أيضا} بحاجة إلى نظام غذائي يتكون من سعرات حرارية ودهooون أقooل وذلooك
للحد من خطر الصابة بالسكتة الدماغية مرة آخرى.
لقد وضعت إيرما مع مقدم الرعاية الخاص بها الهداف التالية:
الهدف العام :مساعدة إيرما البقاء مستقلة ،من خلل:
 .1منع مزيد من السكتات الدماغية؛
 .2مساعدتها في استعادة المهارات اليدوية؛ و
 .3مساعدتها أن تظل صحية عن طريق ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي.
أهداف محددة:
 .1ضمان أن تحضر إيرما جميع مواعيد العلج الطبيعي من خلل أن ترتب عائلتها المواصلت.
 .2تعديل مطبخها وتكييفه حسب إعاقتها.
 .3إيجاد سبيل لتمكينها من ممارسة الرياضة بانتظام.
 .4الحفاظ على مركزية وضع منصبها بوصفها عمة محبوبة وتتم زيارتها بإنتظام.
 .5وضع خطة لوجبة مدتها شهر تتضمن بعض الوجبات المطبوخة بواسطة إيرما بالضافة إلى آخرين تجلبهم السرة .يجب أن
تتناسب وجبات الطعام مع ذوق إيرما وتساعدها على انقاص وزنها.
 .6أن يتم نقاش مع السرة حول كيفية دعم إيرما في رعاية نفسها ،وعدم حرمانها من قدراتها واستقلليتها.
 .7تمكينها من السيطرة على ما تتناوله من طعام ومتى تتناول هذا الطعام.
 .8أن يتم ضمان أن أي دعم مخطط ل يتحمله فرد واحد فقط من أفراد السرة.
عندما تعود إيرما للمنزل سوف تجد صعوبة في الطهي باستخدام يد واحooدة سooليمة .سooيكون تقشooير البطooاطس سooيئا} ويتحooول المطبooخ
إلooى فوضooى .لكooن يجooب علooى السooرة ومقooدم الرعايooة عooدم التحooرك لتooولي مسooؤولية الطهooي .سooوف تحصooل إيرمooا علooى المزيooد مooن
المهارات .فهي تريد أن تعيش مستقلة ،ولها الحق في ذلك ،كجزء من حقوقها النسانية )انظر القسم .(5.1

 .4.4التفاق حول المسؤوليات
ينبغي تشجيع العميل على اتخoاذ أكoبر قoدر مoن المسooؤولية للحصoول علoى الخoدمات والتسoهيلت .يجoب عليooك أيضoا= التفoاق حoول مooدى
مسؤولية العميل في أي نشاط مخطط له .يجب أيضا= إشراك العائلة ،إن وجدت ،من أجل تحديد نصيبها من المسؤوليات.
يحتاج مقدم الرعاية إلى إدراك أنه ل ينبغooي لoه تحمoل أي مسooؤولية ،فoي أي وقoت ،يمكooن أن يقoوم بهoا أي شoخص آخoر  .فمعظoم مقooدموا
الرعاية مثقلون بالعباء بحيث من الصعب أن يبدأ أحدهم بعبء جديد .بالضافة إلى ذلك ،فooإنه ليooس فooي مصooلحة العميooل أن يقooوم مقooدم
الرعاية بمهام يمكن للعميل القيام بها بنفسه.
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 .5.4الوعي بالحواجز التي تحول دون استخدام الخدمات
هناك أنواع مختلفة من الحواجز التي يمكن في كثير من الحيان أن تمنع العملء الذين يستعملون الخدمات المتاحة .فقد يحتاج الفرد إلى
مساعدة عبر استراتيجيات للتغلب عليها ،وهي تشمل:
الحواجز المادية :الدرج؛ المصاعد التي يكون التحكم فيها بعيدا= عن متناول اليد وعدم وجود سللم أو مراحيض مهيئة للمعاقين إلخ.
الحواجز التكنولوجيا :أجهزة الحاسوب أو أجهزة التكنولوجيا الخرى وعدم وجود سرية للمعلومات والتصالت وغيرها.
الحواجز النفسية :الخوف من فقoدان السooتقللية؛ القلoق مooن كoونه يحصoل علoى الرعايoة مoن الخريoن؛ الوصoمة الoتي ينظربهoا للمعoاق؛
الخدمات التي تقدم بطريقة فيها نوع من البوية.
الحواجز المرتبطة باعتلل الصحة النفسية :الخوف غير المعقول من السلطة أومناقشة المعلومات الشخصية إلخ.
الحواجز المالية :المقدرة على دفع الرسوم؛ عدم توفر وسائل النقل؛ الطلب المتزايد جدا= على الخدمة ،بحيث ل يوجد مجال لتوفر المooال
الكافي أو الموظفين الكافيين ،في إطار الموارد المتاحة ،لدعم الخدمة وعدم كفاية المعلومات عن الخدمات إلخ.
الحواجز الجتماعية والثقافية :التمييز؛ الستبعاد الجتماعي؛ الحواجز اللغوية ،على سبيل المثooال الخooدمات أو المعلومooات متooوفرة فقooط
باللغات التي تتحدثها الغلبية؛ المفاهيم السائدة حول التواضع؛ يرغب العملء أن يكون مقدم الرعايooة مooن نفooس الجنooس؛ العلجooات غيooر
المقبولة ثقافيا=.
يجب أن يكون لديك فهم واسع ما هي الخoدمات والمرافoق المتاحoة مooن أجoل إبلغ العملء .كمoا سoتكون بحاجoة إلoى هoذه المعلومoات فoي
وقت لحق عندما يكون العملء بحاجة للمعلومات والتشجيع لتخاذ الخطوة التالية.
مثال« التغلب على العوائق التي تحول دون استخدام خدمات:
ل ترغب إيرما ،سيدة في منتصف العمر وتعيش وحدها ،التي أصيبت بالسoكتة الدماغيoة فoي أن تمoارس التمooارين الرياضoية بoأي شoكل
من الشoكال .وحسoب رأيهoا فهooي لoم تقoم بoذلك مoن قبoل ولoن تبoدأ فoي القيoام بoذلك الن ،ول ترغoب حoتى فoي ممارسoة رياضoة المشooي
لمسافات قصيرة .والواجب على مقدم الرعاية أن يساعدها على التغلب على هذا الحاجز وغيooره مooن الحooواجز .حooاولت مقدمooة الرعايooة
أن تجد شخصا} لطيفا} يمكنه التمشي مع إيرما لكنها فشلت في هذه المهمة .ثم سooمعت بفصoل للرياضooة السooبوعية علoى أسoاس حركooات
رقص لطيفة .تحدثت مقدمة الرعاية إلى مدربة الفصل الرياضي والتي بدورها يسرت لها التصال بإحدى المشاركات.
زارت هذه السooيدة إيرمooا ،حoدثتها عoن الفصoل الرياضooي واقooترحت عليهoا اصoطحابها لتمريoن محاولoة فقoط .ذهبooت إيرمoا برفقoة السoيدة
وتلقت الكثير من التشجيع من المشاركين .ولقد أعجبتها دورة الرياضة البدنية ومعها جلسة إحتساء العصير والونسة بعد ذلك.
اشooتكت إيرمooا أن حمooام المهجooع ليooس بooه سooتار ،فooإذا أرادت السooتحمام فإنهooا ل تسooتطع .وكooان رد إدارة المهجooع أن غالبيooة العملء ل
يطلبون أي نوع من الخصوصية .كما اشتكت إيرما أيضا} من أن مدربة الفصل وكذلك المشooاركين فooي الفصooل الرياضooي مooن مجموعooات
عرقية مختلفة )على الرغم من أنهم يتحدثون لغة مشتركة( ،بحيث أن هناك عدد قليل فقط من النساء لتبادل الحديث معهن.
لقد كان توفير المال للفصل الرياضي وللنقل ضروري جدا} .وقد استطاعت مقدمة الرعاية الحصول من أسرة إريما علooى اشooتراك لمooدة
ستة أشهر بالضافة إلى أجرة الحافلة .أحد أعضاء الفصل كان يستغل نفس الحافلة التي ستستغلها إريما ولذا اتفقا على الركوب معا}.

 .6.4الرصد والتقييم
إن الرصد هو عملية مستمرة ،وهو المر الذي تقوم به كلما قمت بزيارة العميل .يمكنك بانتظام مراقبة ورصد:
•

صحة وحركة والرفاه العام لجميع العملء

يجب ملحظة أية تغييرات ووضع علمة على بطاقة أمام التغيير المرصoود أو خلف ذلoك كتابoة= .فقoد تظهoر هoذه التغيooرات تقooدما= جيoدا=
ولكن قد تظهر أيضا= تدهورا=.
•

التقدم نحو تحقيق الهداف التي تم التفاق عليها حين وضع خطة الرعاية

إذا كانت الهداف عملية وقابلة للقياس ،فإنها تصبح مفيooدة للغايooة .فمooع إيرمooا المسoنة علoى سooبيل المثoال )انظoر القسoم  ،(3 . 4كoان أحooد
الهداف هو "تمكينها من السيطرة على ما تتناوله من طعام ،ومتى تتناول هذا الطعام ".وهو هدف يمكنك رصده بسهولة في كooل زيooارة
وذلك بطرح عدد قليل من السئلة.
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فضل= عن مهمة الرصد فإنك بحاجة إلى تنفيذ مراجعات دورية ،من وقت لخر ،عليك أن تأخذ خطوة إلoى الoوراء مoن كoل عميoل وإلقoاء
نظرة طويلة عليه ،منزله وأجهزة المساعدة الخاصة به .هل حان الوقت للتغيير والتكييف والتعديل؟ أم أن كل شيء يسير على ما يooرام؟
هل أنت متأكد من أن الجميع يحصلون على أفضل مساعدة متاحة؟
•

برغم أنه ينبغي القيام بتقييم الحتياجات من وقت لخر ولكنه له نفس القدر من الهمية .ففooي التقييooم تشooير دائمoا= إلooى السooئلة
الكبرى:
• هل وضعنا الهدف العام الصحيح؟
• هل كانت الهداف الصغر حسنة الختيار لتحقيق هذا الهدف العام؟

أم نحن ،على سبيل المثال ،خططنا لهدف عام هو الستقلل ومن ثم قمنooا بمجموعooة مooن النشooطة الooتي سooلبت مسooؤوليات العميooل؟ ربمoا
تغيرت الظروف ونحن بحاجة إلى إعادة التفكير .عليك النظر في ما إذا كانت جميoع الهoداف ل تoزال صoالحة وعمoا إذا كoان الoوقت قooد
حان لتعديل هدف أو أكثر من هذه الهداف.

 .7.4لنقل وداعا مؤقتا}
قد يحتاج بعض عملئك إلى مساعدة طيلة حياتهم .ولكن البعض الخر ،وبعد فترة وجيزة ،لن يعد بحاجة إليك .وينبغooي أن ينعكooس ذلooك
في الهداف وخطة الرعاية.
فمع شخص تم إجراء عملية لعتام عدسة العين ،علoى سoبيل المثoال ،يمكoن أن يكooون الهoدف :مسoاعدته حoتى يسooتعيد بصoره ويعooود إلoى
تنفيذ مهامه العادية بشكل مستقل.
إذا كان العميل ل يرغب في العودة إلى السooتقللية يمكنooك وضoع إطoار زمنooي بشoأن الهooداف ،مسooاعدته لمooدة سoتة أسooابيع مثل=  .عنooدما
يحين الوقت لنقول وداعا= للعميل ،فمن المفيد أن تعترف أنك قد أكملت المهمة.
في بعض الحيان قد يتوفى العميل الذي تقدم له المساعدة .إن الشعور بالحزن أمر طبيعي ،ويجدر الحديث عن ذلك مooع المشooرف عليooك
أو مجموعة الدعم.
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القسم الخامس :ملحظات حول خلفية العاقة
 .1.5العاقة والسياسة
معظم العاقات في بلدان الجنوب يمكن الوقاية منها :إن السoباب الرئيسooية الكامنoة وراء العاقoة هoو فقoر الخoدمات الصoحية الساسooية
وخدمات دعم المومة وإمدادات المياه والصرف الصحي الفقيرة.
على سبيل المثال ،عادة ما يصاب الرضع بالشلل الدماغي بسبب تلف الدماغ خلل وقت الولدة الطويل ،يمكن الوقاية من ذلك في كooثير
من الحيان عبر تدريب القابلت بصورة جيدة .كما يتسبب عدم علج الصابات التي تترك ندوبا= في أنسجة الدماغ فooي الصooرع ،يمكooن
لخدمات الرعاية الصحية الساسية الجيدة علج هذه اللتهابات بالمضادات الحيوية في حينها.
المعاقون في بلدان الجنوب هم في معظم الحيان في المناطق الريفية ،ومن الشباب الفقراء :فهم بذلك لديهم نفooوذ سياسoي ضoئيل .كمoا
أن معظم العلجات الرئيسية والوقاية من العاقة غالية جدا= .كذلك ل يقوم السياسيون بفعل أي شيء ولو القليل لمساعدة هذه المجموعة.
تطبيق التكنولوجيا الطبية :لقد زادت في كل من بلدان الشمال والجنوب استخدامات الطرق ،وزادت معها الحوادث والصooدمات الناتجooة
عنهoا .كمoا كلهمoا تعانيooان مoن النزاعoات المسoلحة فoي الحoروب الرسoمية والنتفاضoات غيoر الرسoمية والغoزوات .وسoتºبقي التكنولوجيooا
الطبية المتوفرة في بلدان الشمال نسبة كبيرة من المتضررين علoى قيooد الحيoاة بooدل= مooن مooوتهم ،وهoم مooن يطلoق عليهooم ذوي الحتياجoات
الخاصة .والمثال الجيد في هذا الشأن هم الجنود ذوي الحتياجات الخاصة الذين ينظر إليهoم علoى أنهooم مجموعoة خاصoة تسooتحق الooدعم.
ومع ذلك فإن نسبة ضحايا الصدمات من المدنيين والطفال تتزايد باستمرار.
أسباب العاقة مختلفة في بلدان الشمال :لقد خفضت معظم البلدان في الشمال أمراض الطفولة المسببة للعاقooة .وتقoع العاقooة فooي هooذه
البلدان في الغالب في كبار السن الooذين يمكooن القoول أن أجسoادهم تبلoى مooع تقoدم العمoر ،فعلoى سoبيل المثoال ،رجoل فoوق سoن  60والoذي
أصيب بالسكتة الدماغية .فهو على الرجح قooد يكooون حصoل علoى تعليooم ،ووظيفooة وقoام بooدفع الضoرائب ،ول يoزال يمكنooه التصoويت فoي
النتخابات .هؤلء الفراد قادرون على تنظيooم وتوقيooع العooرائض ،وتكooوين المنظمooات غيoر الحكوميooة وتقooديم المسoاعدة لجooراء البحoوث
وحملت المناصرة .كلما طالت أعمارهم يمكن أن تضع هذه مطالب ضخمة على الخدمات الصحية في البلد.
ما يمكن أن يقوم به الناس في بلدان الجنوب :تحتاج أي مجموعooة تفكoر فooي العمoل إلoى معرفooة مoا الooذي تقoوم بooه حكooومتهم فيمooا يتعلooق
"باتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة" )انظر القسoم  . (5 . 1ضooمن هooذا الواقoع ،يمكنهooم القيoام بحملoة مناصooرة تطoالب بتooوفير مرافoق
وخدمات صحية أفضل للفقراء في الريف بصفة عامة ،وللمعوقين بصفة خاصة ،بالحصول على الخدمات والمنافع المناسبة لحتياجاتهم
وحقوقهم.

 .2.5السباب الوراثية للعاقة
يمكن أن تتسبب الجينات التي تشكل مخطط أجسامنا البشرية مشاكل في بعض الحيان .فهي يمكن أن تتغير )تتحور( للسوأ .والجينooات
ذات الشooكالية ،تلooك الooتي لooديها القooدرة علooى التسooبب فooي المooراض ،يمكooن أن تooتركز فooي المجتمعooات الooتي يكooثر فيهooا زواج القooارب.
فالمرض الذي يكون كامنا= في جيل واحد قد يصبح نشطا= في الجيل القادم .على سبيل المثال ،فقر الدم المنجلي والتليف الكيسي ،فكلهمooا
يسبب العاقة وتقصر من عمر حياة المصاب ،يمكن أن تكون موروثة من الباء والمهات الذين يبدون بصحة جيدة.
ففي أحد المجتمعات الباكستانية تمت دراسته في المملكة المتحدة ،كان معدل تشوهات الولدة  ،٪3ما يقرب من ضعف المعدل الooوطني.
وفي السر حيث لدى الطفال عيوب خلقية ،كان  ٪77مooن البooاء والمهooات لooديهم قرابooة دم وثيقooة .شooملت تشooوهات الرضooع "أمooراض
القلب وأمراض الرئة و متلزمة .داون*”  .والطفال الذين يولدون لبناء عمومة هم أكثر عرضة للعاقة العقلية أيضا= .مجموعة أخoرى
لديها خطر مرتفع أن تكتسب عيوب وراثية هم الطفال المولدون لوالدين كبار في السن .هذه العاقة الناتجooة عooن عوامooل وراثيooة يمكooن
تجنبها ،عن طريق تجنب الزواج بين القارب ،ويفضل أن تضع النساء أطفooالهن قبooل بلooوغهن سooن  .37ولكoن مثooل هooذا التغييooر الثقoافي
ليس سهل= .إذا أن ذلك يتطلب إشراك القيادات الدينية وغيرها ،بالضافة إلى نوع مooن التعليooم والنصoح الصooحيح للنoاس لتخطيooط الoزواج
وإقامة السر.
* "ولد في برادفورد" ،دراسة أكثر من  11000طفل وأسرهم"

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-leeds-23183102
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 .3.5مقدمي الرعاية والنوع
العوامل المرتبطة بالنوع أو الجنس مهمة في مجال الرعاية .ففي معظم الثقافات ،ينظر إلoى الرعايooة باعتبارهooا حقooل نشooاط للنسooاء فقooط.
حيث في كثير من الحيان يتم تعليم الفتيات الصغيرات في وقoت مبكooر أن العنايooة بكooل مooن الفتيooات والفتيooان هoو جoزء مooن مهooامهن .لooذا
عليooك أن تتأمooل ثقافتooك الخاصooة :مooن هooم الطفooال فooي سooن المدرسooة الثانويooة الooذين يقومooون بتغذيooة الرضooع والمسooنين ،والطبooخ لهooم،
ويساعدون على تجهيز الفراش...هل هم أساسا= الولد ،أم البنات؟
والغالبية العظمى من العاملين في مهن الرعاية ،الممرضات وأخصائيي العلج الطبيعي والعooاملين الجتمooاعيين ،هooن مooن النooاث .ومooن
خصائص هذه المهن التي:
•

يحصل العاملون على أجر أقل في هذه الوظائف مقارنة بأخرى يهيمن عليها الذكور؛

•

يحتل الرجال العديد من المناصب الدارية؛

•

ليس لدى الوظيفة وضع اجتماعي .فمثل= في بلدك تأمل في النظرة إلى الممرضين والممرضات قارن ذلooك بالطبooاء .ثooم قooارن
النفوذ السياسي لكل المهنتين.

•

لذلك ،عندما يحتاج العاملون في مجال الرعاية لحداث تغيير من أجل عملئهم ،فإنهم مضطرون للنضال مرتين.

 .4.5المؤسسات التي يمكن أن تساعد أو تؤذى
لقد أصooبح اسoتخدام المؤسسoات آخoذ فoي الزديooاد ،وخاصoة فoي مجoال رعايooة اليتoام والطفoال الضoعفاء .ففoي جميoع أنحoاء العoالم هنoاك
المليين من الطفال في مؤسسات الرعاية .لكن لقد تم تحديد ومعرفة أن "مأسسة" الرعاية طويلة الجل في المستشoفيات أو دور اليتooام
على أنها واحدة من العوامل الرئيسية التي تعيق تنمية الطفولة المبكرة*.
حيث يمكن لمعظoم الفoراد التطoور والداء علoى نحoو أفضoل إذا بقoوا ضoمن محيoط أسoرهم الخاصoة ،حoتى لoو كoان ذلoك يخلoق مشoاكل؛
فمعظم السر لديها مشاكل بطبيعية الحال .فإذا كان البقاء مع السرة غير ممكن ،فإن أفضل بديل هو السoر البديلooة .ففoي السoرة البديلooة
يوضع الفراد في أسرة تقدم الرعاية تحت إشراف ،والتي يتلقي بعض الباء بالتبني مبلغا= من المال للمساعدة في التنشئة.
بعض مؤسسات ذوي الحتياجات الخاصة تلعب دورا= إيجابيا= في الرعاية.
مثال« أصبحت إحدي الزميلت كفيفoة بعoد الصoابة بالحصoبة اللمانيoة عنoدما كoان عمرهoا ثلث سoنوات .لقoد ارسoلت إلoى معهoد سoكني
للمكفوفين عندما كانت ل تزال صغيرة تماما} حوالي عمر سبع سنوات .وقد كانت تعتقد أنه كان قرارا صائبا} .وكانت تمضي العطلت فooي
المنزل ،حيث ترعاها العائلة وتغمرها بالكثير من الحب .وكانوا يعاملونها بليونة زائدة .وفي المعهد تدربت على العيooش بقواعooد مقبولooة
للعالم المبصر .على سبيل المثال ،كان هناك ضغوط على استخدام آداب المائدة بصرامة .ولذلك أصبحت مستقلة وكانت تصoحح الخطoاء
الخاصة التي تقع فيها .ولذلك عندما غادرت كoانت قoادرة علoى القيoام بمهامهoا فoي العoالم المبصoر بشoكل عoادي .وهكoذا إلتحقooت بoالتعليم
الجامعي والمهني وتزوجت .ولكن  ...ربما يقول المجتمع )انظر القسم  ( 4 .1أن المعهد أخذها بعيدا} عن مجتمع المكفوفين وحولها إلى
عضو من الدرجة الثانية في المجتمع "الطبيعي".
* انظر مجلة لنسيت حيث توجد سلسلة من المقالت حول "مخاطر وعوامل وقائية لتنمية الطفولة المبكرة”:

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736 (11) 60555-2/abstract
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القسم السادس :الموارد والمراجع
 .1.6دليل صحة من منظمة هيسبيريان
واحدة من مجموعة من المواد الكثر فائدة هو الذي تقدمه هيسبيريان ،فهذه المنظمة تطور وتبيع أدلة الصحة ولكن أيضا= بالتأكيد توفر
مواد يمكن تحميلها مجانا= من قبل أولئك الذين يحتاجونها .توجد صفحة خاصة باللغة العربية
http://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-arabic /
العناوين التالية على وجه الخصوص هي ذات صلة بموضوعنا:
• مساعدة الطفال الصم
• مساعدة الطفال المكفوفين
• قرية الطفال ذوي الحتياجات الخاصة
• كتيب الصحة للنساء ذوات العاقة
هذه يمكن تحميلها بصيغة بي دي إف من موقع مؤسسة هيسبيريان المذكور أعله.

 .2.6كتيبات نتورك ليرننج
الدلة المتعلقة بالعاقة التالية مجانية التحميل من مكتبة ):(networklearning.org
• وسائل بسيطة لمساعدة المعاقين جسديا= )بالعربية والفرنسية(
• يمكننا اللعب والتحرك :أفكار لمساعدة تعلم الطفال المعوقين على الحركة من خلل اللعب
www.networklearning.org / index.php/arabic
أدلة أخرى مفيدة في المكتبة:
• استرداد الصحة العقلية بعد انتهاء النزاعات المسلحة )بالعربية(
لقد كتب هذا الدليل للعاملين في المناطق التي شهدت حروبا= أو كارثة طبيعية ،والتي ل توجد فيها خدمات.
• إجراء المقابلت وتقديم الستشارات على مستوى القاعدة الشعبية )بالعربية والفرنسية والصومالية(
• كيفية بناء جيد للمنظمات غير الحكومية الصغيرة )بالعربية والفرنسية والفيتنامية(
وهي كلها والكثير يمكن تحميله من المكتبة على الرابط التالي:
http://www.networklearning.org/index.php/arabic

 .3.6مزيد من القراءة حول القضايا المثارة أعله
دورات تدريبية على النترنت )القسم (2.2
• المادة :تعليم عالي مجانا= على النترنت
http://www.networklearning.org/index.php/
•
•

حفظ السجلت والمية )القسم (6 .3
الفصل  7من اختبار وتقييم الكتيبات )أيضا= بالفرنسية(
http://www.networklearning.org/index.php/

• علم الوراثة )القسم  (5.2والوراثة هي موضوع في الحياء ليس سهل الفهم.
• لمحاولة الفهم حاول هذه المواد ما هو علم الوراثة؟
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http://www.news-medical.net/health/What-is-Genetics.aspx
• الوراثة الجينية
http://www.news-medical.net/health/Genetic-Inheritance.aspx

• دخول ويكيبيديا
http://ar.wikipedia.org/wiki/
• التنظيم المؤسسي )القسم (5.4
• المادة :مشكلة اليتام
http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/07/31/the-orphanage-problem/

 .4.6العجز لعب الدوار
 .1صبي ،السن 13
لقد فقدت ساقي في حادث سيارة .كانت غلطتي .ربما أن الرب ل يحبني .الن أقضي معظم وقتي في كوخنا .أقوم برعاية الرضع في
بعض الحيان ولكن والدتي ل تعتقد أنني يمكن أن أفعل الكثير .يمكنني أن أطبخ إذا سمحت لي .لقد قدم لي أحدهم ساق خشبية ولكن
ارتداءه مؤلم .اعتدت على الخروج قليل= في القرية لكنهم استهزأوا بي ،الن أنا أكثر سعادة في الكوخ.

 .2صبي ،السن 15
أنا كفيف ،نعم أوافق على ذلك ولكن لماذا يعاملونني مثل طفل صغير؟ لماذا يقول والدي أننooي ل أسooتطيع فعooل أي شooيء لكسooب رزقooي؟
أشعر بالغضب طيلة الوقت .يجب أن تكون هناك أشياء يمكنني القيام بها .هناك مدرسة في البلدة يooذهب إليهooا صooبي كفيooف آخooر .سooوف
يذهب وسيدرب على طريقة قراءة برايل .لكنني غير مؤهل لنني ل أذهب إلى المدرسة.

 .3فتاة ،السن 17
لقد فقدت يدي الثنين أثناء اللعب بالقرب من اللغام الرضية .لقد منحوني طرف صناعي )يد من البلسooتيك( ،ولقooد تعلمooت علooى القيooام
بالعمال المنزلية .وأنا راقصة جيدة جدا= .ولكن من ناحية أخرى اليد الن ل تعمل .لقد حصل مركز إعادة التأهيل على اليد مooن أوروبooا
والن فقد نفدت نقودهم وتوقoف إصoلح الطoراف الصoطناعية .لقoد أصoبحت العمoال المنزليooة أكoثر صoعبة بooدون الطoرف الصoناعي.
والن يقول والدي أنه ل يستطيع أن يرتب زواجي ،فلن يرغب فتى في الزواج مني بدون مهر كبير .أشعر بالكتئاب الشديد.

 .4رجل ،السن 48
يسمونني القس .لقد خدمت أنا وزوجتي طوال حياتنا هooذا المجتمooع فoي شoرق أفريقيoا .ولكooن أصooبت بمoرض السoكري ،وبسooكتة دماغيooة.
الن أصooبح خطooابي أبطooأ وحركooتي أيضoا= بسooاق واحooدة عنooدما أمشooي بطئيooة .أتooذكر مooرات عديooدة ،علooى مooر السooنين ،عنooدما وقعooت فooي
الخطايا .معظمها كانت ذنوب صغيرة .لكن في بعض الحيان كنooت جشooعا= ،محبoا= للكعooك والبسooكويت .هooل كooانت السooكتة الدماغيooة عقابoا=
لي؟ هل يجب على تناول الحبوب التي وصفها لي الطبيب أو رفضها ،وقبول ما أراده الرب لي؟

 .5سيدة ،السن 23
لقد أنجبت طفلة قبل أسبوعين .كانت لينة وكأن لoديها شoيء خoاطئ فoي أطرافهoا .أشoعر بالفشoل والooذنب ،فقoد أكoون إرتكبooت شoيئا= خoاطئ =ا
خلل فترة الحمل .ربما يجب أن تدخل الطفلة أحد مؤسسات الرعاية .أو ربما لم يكooن القصooد أبooدا= أن تعيooش .إذا مooاتت ،سoأبدأ مooن جديooد
فربما هذه المرة أرزق بولد.

 .6شاب ،السن 17
وقع لي حادث غوص العام الماضي .الن ليس لدي أي شعور ،ل اسoتطيع التحكoم فoي الجoزء السoفلي مooن جسoمي .ويقoول الطبoاء أننoي
سوف أكون في كرسي متحرك طيلة عمري .أشعر بالغضب معظم الoوقت .لقoد تركتنoي صoديقتي .ل أعتقooد أننoي سoوف أحظoى بصoديقة
أخرى خاصة وأنني ل أتحرك .لقد غير والدي منزلهم حتى أستطيع أن أعيش معهم ويتooم رعooايتي مثooل طفooل صooغير .إنooه شooيء جيooد أن
أبي ثري .تقول المنظمة الخيرية أنهم يبنون شقق خاصة حيث يمكنني أن أعيش مستقل= .لكن سيكون من الصعب حقoا= بنooاء قooوتي حooتى
أستطيع التحرك وتعلم طهي الطعام وكل شيء  ...وهذا ليس من النصاف في شيء!
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 .7سيدة ،السن 35
ينتابني شعور بالقلق .فجدتي الكبيرة ،دوكا تعيش وحدها ،وأصيبت بسكتة دماغية وأصبحت إحooدى سooاقيها معطلooة .كمooا أصooبحت كooثيرة
النسيان ول تتنooاول الطعoام بشoكل سoليم .إنهoا تقoوم بأشoياء سoخيفة ممoا يعرضoها للخطoر .أنoا الوحيooدة مoن أفoراد السoرة الooذين ل يزالoون
يعيشون في نفس القرية ،لدي سبعة أطفoال .وتصoر السoرة أن تقoوم بنooتي أيلء بالoذهاب والعيooش معهooا ورعايتهooا .إن عمoر أيلء ثمانيooة
أعوام وهي ذكية جدا= .كما أنها تحب المدرسة ودوكا لن تسمح لها بحضور الدروس .فهي تعتقد أن المدرسة للبنات مضooيعة للooوقت .أنooا
أعمoل طيلooة اليoوم فoي السooوق وليooس لooدينا أي أمooوال احتياطيooة .علoى القoل إذا ذهبooت أيلء للعيooش مooع دوكooا فoإن هنoاك مooال لطعامهمooا
الثنين.

 .8مراهق
أصيبت أختي بالحصبة عندما كانت في العاشرة ،أصبحت كفيفة .تقوم والoدتي بفعoل كoل شoيء لهoا بمoا فoي ذلooك الحمoام ولبoس الملبoس.
وهي في الغالب هادئة وتجلس في الزاوية .ولكن سرعان ما سoوف تصoبح راشooدة وأنoا ل أعتقooد أن مثooل هoذه الحيoاة مناسooبة لهoا .وتقoول
والدتي ستحتفظ بها هنا آمنة ومحبوبة.

 .9فتاة ،السن 12
أصبحت صماء بعد النكاف عندما كنت في الثامنة .جلست وبكيت لمدة سنتين .الن فقد وجد والدي مدرسة سكنية للطفooال الصooم ويريooد
أن يرسلني إلى هناك ،لكن هنا لدي عائلتي التي تحبني ومع الكثير من العناق يمكننooي العيooش بشooكل عooادي .حooتى الن أنooا ل اذهooب إلooى
المدرسة .فما بالك في الذهاب بعيدا= إلى مدرسة داخلية وأعتقد أنني سأصاب جديا= بالكتئاب .لقد سoمعت عoن مراهقيooن معooاقين إنتحoروا.
ربما يكون مصيري مثلهم تماما=.

 .5.6قائمة مراجعة لمهارات إجراء المقابلت
هل قام من يجري المقابلة بالتي:
 .1رحب بالعميل بأدب
 .2يستخدم لغة واضحة
 .3لديه طريقة جلوس جيدة ويستخدم لغة الجسد
 .4لديه مقدرة على طرح السئلة الجيدة والستماع جيدا}
 .5إظهار الحترام
 .6فرز المشاكل والولويات الرئيسية
 .7يعطي معلومات مفيدة
 .8يكون واضحا} حول تقسيم الواجبات )من سيفعل هذا(
 .9تحديد مواعيد جديدة
 .10يقول وداعا} بلطف
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