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معّدة لزيادة او حتسني القدرات األدائّية لدى ذوي احملدودية يف  (AT) Assistive Technology التكنولوجيا املساعدة 
 وذلك جماالت التعّلم والتدبر اليومي والتنقل واحلركة واالتصال والعمل وساعات الفراغ و/أو التحكم باحمليط القريب

دة يف صفوف السكان ذوي احملدودية العقلية وحمدوديات أخرى . استخدام التكنولوجيا املساع  مبساعدة األجهزة املالئمة
. التخطيط ا يواجههيتال اتالتحدي التغلب علىمن  -على الرغم من صعوباته -قدرات الزبون، وميّكنهمن يستغّل ويعّزز 

مشاركته، ويف حتسني  تعزيز بنجاح، ويساهم بالتايل  يفالسليم وتطبيق االجهزة املساع دة ميّكن الفرد من تنفيذ املهمات 
 تقييمه الذايت وجودة حياته. 

اظهرت النتائج اإلكلينيكية والبحثّية يف هذا اجملال أّن مبقدور األشخاص مع حمدودية عقلّية االستفادة من استخدام 
بالّنسبة ألشخاص مع  ATات الكامنة يف الـ التكنولوجيا املساع دة بغرض حتسني ادائهم.  لكن، وعلى الرغم من اإلمكاني

حمدودية عقلية فقد أظهرت األحباث اليت نـُّفذت يف الواليات املتحدة األمريكّية أّن استخدام التكنولوجيا املساعدة لفائدة 
هذه الشرحية هذه الشرحية السكان مل ُيستنفذ على النحو الالئق، ومثّة فجوة كبرية بني األجهزة القائمة يف السوق لتدعيم 

وبني االجهزة اليت جيري استخدامها فعليا. باإلضافة إىل ذلك أظهرت األحباث أّن األجهزة يف جمال االتصال) كاحلواسيب 
النّقالة واهلواتف الذكية( ُتستخدم بفاعلية فائقة كتكنولوجيا مساعدة لصاحل ذوي احملدودية العقلية. على الرغم من 

  تستخدم التكنولوجيا اإلتصالّية احلالّية على وحو كاف كجهاز مساع د لصاحل هذه الشرحية.اإلمكانيات الكامنة فيها، ال

فمن األمهّية مبكان إجراء أحباث عميقة يف موضوع استخدام األجهزة املساع دة لصاحل الشرحية السكانية اليت  ،من هنا
مل، والتطوير. باإلضافة إىل ذلك مثة حاجة ة عقلية، وذلك بغرض تشخيص االحتياجات، وحمورة العتعاين من حمدوديّ 

 القائمة يف األطر العالجية.  ATلتشخيص العوامل اليت تُفشل ) أو تعّزز( فاعلية استخدام الـ 



 

 

ة تشخيص ومسح الستخدامات التكنولوجيا املساع دة يف صفوف يبتغي البحث احلايل إجراء عمليّ أهداف البحث: 
سرائيل يف الفرتة املتامخة لتقدمي التقرير. هلذا الغرض رّكزنا على عدد من األهداف، وهي: ذوي احملدودية العقلية يف دولة إ

. إقامة قاعدة بيانات الستخدامات وممّيزات التكنولوجيا املساع دة يف جماالت األداء املختلفة لدى ذوي احملدودية 1
على وحو كاف بواسطة التكنولوجيا القائمة إليها تجابة االس تم. حتديد االحتياجات واملشاكل األدائية اليت مل ت2 .العقلية

. جتميع وتوثيق الصعوبات واحللول املقرتحة اليت ُتستشّف من حمادثات أجريت مع معاجلني لفئة ذوي 3يف األطر احلالية. 
 بيقية.ة العقلية يف األطر العالجية املختلفة، وذلك هبدف التوجيه وحو التطويرات التكنولوجية التطاحملدوديّ 

ة العقلية يف عشر مؤّسسات، ومن املشاركون يف البحث هم من مقّدمي اخلدمات )ومعاجلي( ذوي احملدوديّ المنهجية: 
بينهم معاجلني/ معاجلات بواسطة الّتشغيل، ومعاجلني يف جمال الّنطق واللغة، ومعاجلني طبيعّيني، وعاملني اجتماعّيني، 

 يتالءم مع طابع اخلدمات املقدمة يف املكان احملّدد. يف مجيع هذه االطر شارك ومرشدين، ومعاجلني من ذوي الصلة، مبا
فئات أطر العينات أطرا للرّضع، وأطرا لليوم التعليمّي الطويل يف  أفراد من مقدمي اخلّدمة. مشلت 6-3ما بني  يف البحث

 املدرسة، ومركزا عالجيا متريضيا ألبناء الواحدة والعشرين فما فوق، ومراكز عمل إلعادة التأهيل، ومساكن للمسّنني.

ض البحث أداتان مركزيتان، بؤرية. بُنيت ألغراالكاملشاه دات واالستبيانات واجملموعات   ،مشل البحث عددا من املركّبات
ون يعاجلون واستمارة مشاهدة مبنّية، واستبيان. هذا األخري جاء على شاكلة استطالع احتياجات يقوم بتعبئته مهنيّ 

بعد أسبوع من املشاهدات. يفحص االستبيان استخدام التكنولوجيا املساعدة يف سّتة  ،أشخاصا ذوي حمدودية عقلية
، وحاالت activities of daily living (ADL) -شغيل، ووقت الفراغ، وّقل، واالتصال، والتّ جماالت أدائّية وهي: التن

 الطوارئ. جرى تقسيم كل واحد من اجملاالت جملاالت فرعية وهي األجهزة اليت تُنسب للمجال األدائّي احملّدد.

ة سامهت مسامهة كبرية يف جتميع البؤريّ  ظهر على وحو واضح أّن أداة البحث واملشاهدة واجملموعاتالنتائج األساسي ة:  
املعلومات، وساعدت يف تعبئة االستبيان ال بل وّسعته. شّكلت إضافة اجملموعات البؤرية إىل أداة البعث جانبا متمّيزا يف 

 البحث احلايّل، ومّكنت من التعّمق والتوّسع يف مواضيع أساسية اسُتشّفت من االستبيان. عالوة على ذلك فقد مّكن
اجملموعات البؤرية من طرح أفكار وحلول مركَّزة من قبل الطاقم املعاجل، األمر الذي يعزز من أمهية مشاركة  استخدام

 الطاقم املعال ج يف عملية الّتخطيط للجهاز املساع د واختياره. 

ى ضرورة الرتكيز على شّدد نتائج البحث علباإلضافة إىل االحتياجات العينّية اليت ظهرت يف معظم جماالت األداء، تُ 
تطوير وحتسني التكنولوجيا املساع دة يف جمال احلواسيب وأجهزة االتصال. املطلب العييّن يتمّثل يف تسهيل متناولّية 

الة اليت ميكن استخدامها كوسيلة لالتصال وكأجهزة للعمل  ولقضاء وقت الفراغ لصاحل اهلواتف وأجهزة االتصال النقّ 
(، وتشري إىل تزايد الوعي 2008وشركاؤه ) Wehmeyerالتطوريّة.  تدعم هذه النتائج نتائج حبث   ذوي احملدودية العقلية



 

 

تطرق جملال الصيانة، مل يتم بعد ال)واالستخدام( لألجهزة املساعدة يف جمال التنّقل واحلركة. على الرغم من ذلك 
جهزة التنّقل. أظهرت النتائج أيضاً أّن جمال واستخدام كراسي العجالت ذات احملّرك، ونقل الناس الذين يستخدمون ا

)إذا ما جرى تناوله أصال( بكل ما  يتعّلق باملالئمة والتجهيز، على  حاالت الطوارئ حيصل اليوم على أقل تناول ممكن
 ظهور احلاجة إىل ذلك يف اجملموعات البؤريّة. من الرغم

، مراجعة ATتساعا جلميع جماالت األداء عند إنتاج أو مالئمة باإلضافة إىل ذلك أبرز البحث ضرورة تنفيذ مراجعة أكثر ا
مو اخلدمات تتخّطى مركبات املنتج نفسه. مثّة أمهّية لتهيئة املنت جات اليت حتّسن وتسهل العمل والعالج الذي يوفّره مقدّ 

يق توفري عالج ناجع ومتواصل لصاحل األفراد ذوي احملدودية العقلية التطوريّة. اشار الطاقم إىل عدد من العوامل اليت تع
لزبائنهم، ومنها العيوب يف صيانة املنتجات، وغياب املعلومات املتاحة، وعدم الدراية بتشغيل االجهزة املساعدة القائمة. 

دت النتائج ضرورة االستثمار يف تطوير " دعائم األجهزة"، والقصد هنا هو كل ما من شأنه املسامهة يف إىل ذلك فقد أكّ 
استخدام اجلهاز أو عدم استخدامه بتاتا، وحو الطاوالت املالء مة وأسطح العمل، واألجهزة اليت متّكن من حتريك االغراض 

 الشخصّية، ومن التواصل وقضاء وقت الفراغ.  

مجيعها ، ATاقم املعاجل على األجهزة ورفع وعيه، والتقييم السليم للبيئة األدائية اليت يستخدم فيها الفرد الـ تعريف الط
 ة تكفل جناح األجهزة املالء مة، وتكفل تطبيقها على امتداد اليوم يف حاالت أدائية متعّددة.مكونات أساسيّ 

البحث بغرض حمورة استمرار العمل يف جمال التكنولوجيا املساعدة  يشمل التقرير ُمفصَّال لتوصيات تطبيقّية  اسُتشّفت من
 املعدة ألشخاص مع حمدودية عقلية.

 AT من الناحية النظرية يساهم البحث يف موضعة العمل يف دولة إسرائيل يف املرحلة الراهنة داخل خطاب الـاستنتاجات: 
، تلك اليت تشري ATر البحث وجود احتياجات يف جمال ة. باإلضافة إىل ذلك  أظهلصاحل األشخاص مع حمدودية عقليّ 

تها بالنسبة للزبون ومن يعاجله. جيّسد البحث إىل ضرورة زيادة فاعلّية عملّية مالئ مة األجهزة املساعدة بغرض زيادة فاعليّ 
الطاقم املعاجل والطاقم  ظرة متعددة اجملاالت: إحلاق خرباء يف التكنولوجيا، وتطوير املنتجات بالتعاون معأيضا أفضلية النّ 

 املهين خالل عملّية تشخيص االحتياجات ومالء مة األجهزة املساعدة.

متّيز االستطالع احلايل مبحدودية األطر اليت اسُتقيت منها العّينات، وبتغطية كبرية للكثري من جماالت األداء. ابتغاء 
تّمم بنفس الّنسق: اعتماد تقنّية املشاهدة، واستخدام احلصول على صورة تتحّلى مبزيد من الوضوح، نوصي بتنفيذ حبث م

اجملموعات البؤرية برتكيبة أكرب من حيث االطر املشاركة. نوصي كذلك بإقامة جمموعات أولّية )تشمل بروتوكوال واضحا( 
 ة إليها.يف اجملاالت اليت تبنيَّ وجود حاجة ماسّ  ATمن أجل الرتكيز على التطوير والتطبيق ومتابعة استخدام الـ 

 


