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خلفية عن الشخص ذي المحدودية العقلية
الفصل األول

يتم تعبئة هذا الفصل على يد الُمرشد، بحسب الخلفية الخاصة بالشخص. 

تفاصيل مشخصة: ____________________	 

بأية بلدة يسكن الشخص? ____________________	 

الرجاء اإلشارة. الجنس:         ذكر        أنثى	 

الرجاء اإلشارة الى جيل الشخص:	 

بين 20-30

بين 31-40

بين 41-50

بين 51-60

بين 61-70

70 وما فوق

 أين يسكن \ تسكن:        بالبيت        بشقة         بمأوى )هوستل(           	 

     مكان آخر: __________

هل يعرف \ تعرف القراءة?        يعرف \ تعرف القراءة        ال يعرف \ تعرف القراءة	 

 علمك، هل يتنقل الشخص من مكان الى آخر بالبلدة لوحده، أو فقط مع مرافق?	 

)الرجاء اختر االمكانية المالئمة(

لوحده

فقط مع مرافق

اذا كان يتنقل لوحده لجزء من األماكن ومع مرافقة لجزء آخر، الى أي أماكن بمقدوره الوصول 

لوحده?  _______________________________________________ 
____________________________________________________
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مرحبا، أنا هنا اليوم كي اسألك بعض األسئلة. 
األسئلة التي سوف اسألها إياها هي بهدف التعلم والفهم كيف يقوم األشخاص مع المحدودية العقلية 

بعمل أشياء معينة، مثل الذهاب الى الطبيب، قضاء الوقت مع األصدقاء أو الذهاب الى مطعم. 
نحن نريد معرفة إذا كانت هناك أشياء بإمكاننا فعلها كي تمّكن األشخاص مع المحدودية العقلية أن 

يكونوا أكثر مستقلين والتمتع أكثر من األماكن التي يذهبون اليها. 

هل توافق\ين اإلجابة على بضع أسئلة?

     نعم        ال

سوف أقرأ عليك قائمة بأماكن، وأريك رسمة توضيحية لكل مكان. 
بعدها سوف أسألك:

كم مرة تذهب الى تلك األماكن 	 
كيف تصل الى تلك األماكن 	 
مع من تذهب الى تلك األماكن	 

استبانة للشخص ذي المحدودية العقلية التطورية
الفصل الثاني

اطرح األسئلة على الشخص، ساعده بفهمها والرد عليها وفقا للتعليمات. 

للمرشد: بحالة لم يكن الشخص معني باالشتراك، بكل مرحلة من اللقاء، احترم طلبه وتقبله. 
قم بشكر الشخص، أنهي اللقاء وأبلغ المسؤول عنك. 

بحالة وافق الشخص اإلجابة على األسئلة، يمكنك اإلكمال وطرح األسئلة. 

باألسئلة التالية: 
1. افتح على الرسمة التوضيحية المالئمة في كراسة اللقاء.

2. أشر بالرمز    على األماكن المالئمة بالقائمة أدناه، بحسب إجابات الشخص. 
3. تقدم بكراسة اللقاء صفحة بصفحة. 
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سوبر ماركت 
)دكان(

مجّمع تجاري أو 
كنيون

مطعم أو مقهى

شاطئ البحر، 
الميناء )مكان مع 

سفن( أو مكان 
تنزه
بركة

منشآت رياضية

منتزه ألعاب

سينما: مكان مع 
قاعة لمشاهدة 

األفالم على 
شاشة كبيرة

كم تزور المكان 
?_________

]اسم المكان[

مع مرافقلوحدييوصلوننيبالتاكسيبالقطاربالباصماشياكثيرا القليال
 أزور

]اذا أجاب الشخص "قليال" أو 
"كثيرا" اسأله:[

كيف تصل الى _____? 
]اسم المكان[

]اذا أجاب الشخص 
"قليال" أو "كثيرا" 

اسأله[
هل تذهب لوحدك أم مع 

مرافق? )مثال ُمرشد 
أو أحد الوالدين(?

قاعة للثقافة: 
مكان للعروض، 
مثل المسرح أو 

الكونسرت

حدث أو فعالية 
للجميع. مثال: 

احتفاالت العيد، 
عرض موسيقى 

بالخارج
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مركز جماهيري

متحف: مكان 
معارض فنية. 
مثال: صور، 

رسومات

نادي اجتماعي

بلدية أو مجلس 
محلي: المكان 

الذي يدير أحوال 
البلدة

)يجب المالءمة 
لمكان سكن 

الشخص(

مسجد أو كنيسة: 
مكان للصالة 

)يجب المالءمة 
لدين الشخص(

كم تزور المكان 
?_________

]اسم المكان[

مع مرافقلوحدييوصلوننيبالتاكسيبالقطاربالباصماشياكثيرا القليال
 أزور

]اذا أجاب الشخص "قليال" أو 
"كثيرا" اسأله:[

كيف تصل الى _____? 
]اسم المكان[

]اذا أجاب الشخص 
"قليال" أو "كثيرا" 

اسأله[
هل تذهب لوحدك أم مع 

مرافق? )مثال ُمرشد 
أو أحد الوالدين(?

مكتبة: مكان به 
الكثير من الكتب

بنك: مكان يدير 
األموال
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صندوق مرضى 
أو صيدلية

مكان آخر تذهب 
اليه: _____

_________
_________

التأمين الوطني: 
منظمة تمنح 
الحقوق لمن 

يعيش بالدولة. 
مثال: شخص 
مريض لوقت 

طويل ال يستطيع 
العمل، يقبض 

أحيانا مستحقات 
من التأمين 

الوطني

كم تزور المكان 
?_________

]اسم المكان[

مع مرافقلوحدييوصلوننيبالتاكسيبالقطاربالباصماشياكثيرا القليال
 أزور

]اذا أجاب الشخص "قليال" أو 
"كثيرا" اسأله:[

كيف تصل الى _____? 
]اسم المكان[

]اذا أجاب الشخص 
"قليال" أو "كثيرا" 

اسأله[
هل تذهب لوحدك أم مع 

مرافق? )مثال ُمرشد 
أو أحد الوالدين(?
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للمرشد:
 اختر أحد األماكن التي ذكر الشخص أنه قام زيارتها. 

اسأل الشخص السؤال التالي بخصوص مكان كان قد زاره

عندما تصل الى _________ ]اسم المكان[،

ما قد يساعدك على معرفة ما يفعلون هناك?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

باألسئلة التالية: 
1. أعرض الرسومات التوضيحية في الصفحة لكراسة اللقاء. 

2. أشر بالرمز    على األماكن المالئمة بالقائمة أدناه، بحسب إجابات الشخص. 

الفتات 

موقع انترنت

ورقة مع شرح مكتوب

رسالة نصية اس. ام . اس

فيديو قصير مع شرح

شخص يشرح

مكبر صوت )سماعة( الذي يمكن به سماع شرح

ال  نعم 
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ألي مكان تريد أن تصل ولكنك ال تفعل ذلك?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

لماذا ال تستطيع الوصول الى _____________ ]اسم المكا[?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

شكرا إلجابتك على األسئلة.

هل يوجد هناك مكان تريد الوصول اليه وال تذهب اليه? 

     نعم         ال

إذا أجاب الشخص "نعم"، اسأله: 

إذا استصعب الشخص اإلجابة، اقرأ من القائمة بعض األماكن التي أجاب الشخص أنه ال يصل 
اليها، أو يصل اليها ألوقات متباعدة. 

في حالة استصعب الشخص اإلجابة، باإلمكان سأله: 
هل هناك وسائل تتيح لك الوصول? هناك شيء ناقص في المكان؟ هل تريد أن يالئموا شيئا 

بالمكان للتسهيل عليك الوصول اليه?




