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المسني يف المجتمع ،يف كل الفئات
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للتغيبات المتوقعة
وع األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية
ر
إل جانب هذا التطور تطرح بعض األسئلة :ما هو مدى ي
للتغيبات المحتملة مع الكب يف السن ويخططون مستقبلهم وفقا" لذلك بحيث
لهم مع الكب يف السن .هل يستعدون
ر
تكون لهم المقدرة بإستبدال العمل والبفيه بفعاليات مالئمة لرغباتهم وأعمارهم؟ هل سيكون بمقدورهم تطوير عالقات
ووع
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ر
ي
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المالئمي ،ومن منطلق قدرة الشخص عل تحديد وتوجيه حياته بناء" عل مصادر قوته ،قدراته ،شبكات الدعم المتوفرة
ر
التحل
له وأفضلياته .ولتحقيق ذلك يتوجب عل الشخص أن يكون عل دراية بكل ما يخص ذاته ،رغباته إل جانب
ي
التعبب عن نفسه وإسماع صوته.
بالقدرة عل
ر
للممبات الخاصة لمراحل شيخوخة األشخاص ذوي اإلعاقة
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متلق الخدمة ،أفراد العائلة وأعضاء الطاقم; بتطوير األدوات للتعامل مع التخطيط للمستقبل
الذهنية التطورية لدى
ي
التغيبات والفقدان يف مرحلة الشيخوخة .بناء" عل ذلك ،البنامج يتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة
العاطق مع
والتعامل
ر
ي
الذهنية التطورية التعرف ر
التعبب
اإليجان ،تعزيز مهارات تطوير الروابط اإلجتماعية،
الذان
أكب عل ذاتهم ،تطوير اإلدراك
ر
ي
ي
الت تعكس وتعب
عن آرائهم وإتخاذ القرارات الخاصة بهم .تضمن البنامج تصميم أداة لتقديم خطة حياة شخصية ,ي
والت تشكل أساسا" لإلستمرارية بتخطيط المستقبل .بما معناه ،يجب تحويل
عن األمور الهامة لكل شخص وشخص ي
األشخاص ذوي اإلعاقات ر
والتعبب عن آرائهم.
فعالي بتشكيل حياتهم ومنحهم المجال إلسماع صوتهم
لشكاء
ر
ر
تقييم لوحدة" مخلول -מכלול" التابعة لصندوق شاليم .نتائج البحث ،إل جانب رؤية أفراد
رافق البنامج بحث
ي
نواج :مستوى إكتساب المعرفة بموضوع
كي ،بحيث يعززون مفهوم أهمية هذه العملية من عدة
الطاقم والمشب ر
ي
تحضب وتخطيط المستقبل ،وبالتوافق مع كون كل من متلق الخدمة ،أفراد عائالتهم والطاقم ر
كشكاء
الشيخوخة ،أهمية
ر
ي
فعالي عل مدى البنامج.
ر
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المقدمة :الشيخوخة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية
حت سنوات الثمانينات ف القرن ر
العشين ساد األعتقاد أن األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ال يصلون لجيل
ي
المسني ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية
الشيخوخة .بناء" عل ذلك فقط يف العقود القليلة الماضية تم تعريف األشخاص
ر
األخبة
التغيب يعود إل الحقيقة أنه يف اآلونة
والت بحاجة لمعاملة فردية .هذا
ر
ر
كمجموعة سكان ذات أهمية ،منفصلة ،ي
عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية الذين يصلون لجيل الشيخوخة آخذ باإلزدياد ومعدل عمرهم المتوسط
ر
مبارسة لتطور العلم يف مجا يل الطب
يقبب من معدل العمر المتوسط لعامة السكان .هذا األزدياد بمثابة نتيجة
والمجتمع ،إرتفاع مستوى الحياة وتطوير الخدمات المستقبلية.)2000 ,World Health Organization( .
خالل فحص خدمات وزارة العمل ،الرفاه والخدمات األجتماعية ،والت ر
نشت يف عام  2015وتحتوي عل معطيات
ي
المتعالجي من قبل قسم
محثلنة لعام  ,2014يتضح أن نحو ك 8200 -شخصا" ،والذين يشكلون قريبا" ل  %24من
ر
ر
وأكب بقليل من  %5منهن ( 1,629
العالج باألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ،بأجيال  64-45سنوات،.
شخصا") فوق ال  65عاما"(شالوم-שלום  ,بن سيمحون-בן שמחון وغورن וגורן .)2017 ,اإلرتفاع يف معدل العمر
المسني ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية المختلفة أدوا إل تبلور واقع جديد ،يتضمن
لوع إلحتياجات
ر
المتوسط وإزدياد ا ي
إزدياد عدد األبحاث يف المجال ،كتابة خطة عمل مالئمة من قبل قسم معالجة األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية
بوزارة العمل ،الرفاه والخدمات اإلجتماعية ،وبناء خطط وخدمات مالئمة ومخصصة لهذه الفئة السكانية .ومع ذلك،
ما زال هنالك تحديات مهنية من أجل تحقيق شيخوخة ناجحة :يف مجال المحافظة عل الصحة واألداء المستقل،
والجماهبي
المجتمع
العائل،
والذهت واالهتمام باألمور الحياتية اليومية ،المحافظة عل اإلنتماء
الحرك،
األداء
ر
ي
ي
ي
ي
والت تتطرق لإلصغاء لصوت ورأي الشخص نفسه.
الت تركز عل الشخص نفسه" ،ي
وخاصة عند تطبيق نظرية "الخدمة ي
الت تركز عل الشخص نفسه كوسيلة لتطوير
البنامج المعروض أعاله يعرض أدوات تهدف لفهم وتطبيق الخدمة ي
الشيخوخة الناجحة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية.
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الفصل األول :البنية التحتية النظرية
المسنين ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية
وبالتال
ه ،كما ذكر يف المقدمة ،ظاهرة حديثة نسبيا"،
ي
الشيخوخة لدى األشخاص ذوي األعاقة الذهنية التطورية ي
تفتقد ألبحاث وكتابات كافية .األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية هم إحدى ر
أكب فئات المجتمع المستضعفة
ئيسيي )1 :تعلقهم باآلخرين والذي يزداد كلما
لسببي ر
والقابلة لألذية نسبة لبقية األشخاص ذوي اإلعاقات ،وهذا يعود
ر
ر
إجتماع كافية ( .)2002 ,Bigby
يقل أداؤهم )2 .عدم وجود شبكة دعم
ي
اس لضورة منح تعامل خاص والبحث عن ردود مالئمة لهذه
هذه االسباب باإلضافة ألسباب أخرى هم بمثابة دافع أس ي
الفئة السكانية .إبتداء" من تحديد جيل الشيخوخة ،كتعريف مركب منذ البداية وخاصة عندما نتحدث عن األشخاص
تغيبات بيولوجية ،رفبيولوجية ،ذهنية وسلوكية ،إضافة
ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية .هذا يعود لكون البنامج يتضمن ر
التغيبات العاطفية واإلجتماعية ال تظهر بشكل منتظم ,من ناحية الوقت ،الشكل أو القوة.
إل تراجع األداء وخاصة وأن
ر
بناء" عل ذلك ،التعريف مركب والتطرق إليه يجب أن يكون متعدد األبعاد (رفينوفيتش-רבינוביץ.)2003 ,
ه أن الشيخوخة تظهر عندهم بجيل مبكر
الفرضية األساسية ي
الت تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ،ي
ر
تتمب
والت ر
أكب نسبة لعامة السكان .يظهر مرض الزهايمر خاصة" لدى األشخاص مع متالزمة داون وإضطرابات أخرى ي
بباجع ذهت وأدان ،إبتداءا" من جيل الـ  40عاما" (كرمل-כרמלי - ,برحاد ברחד ,زايغر זייגר ושות' ر
ورسكائهم.)2001 ,
ي
ي
ي
وبالفعل ،حت عقدين من الزمن إقبحت األبحاث جيل الـ  40عاما" كعمر بداية الشيخوخة (,Seltzer & Krauss
 .)1987األبحاث الت ر
نشت بعدها ،حددت جيل الشيخوخة من جيل ال  55عاما" وما فوق (,Campbell & Herge
ي
 .)2000يف إرسائيل ،يف عام  1999إجتمعت لجنة قسم العناية باألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية يف وزارة
إنتقال لجيل الشيخوخة لدى
العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية ,تداولت الموضوع وحددت جيل ال  50عاما" كجيل
ي
إنتقال لألشخاص ذوي متالزمة داون (بن نون-בן
األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية وجيل ال  45عاما" كجيل
ي
ومندلب.)2008 ,
برودسك-ברודסקי ומנדלר
נון ,نأون-נאון,
ر
ي
التغيبات الجسمانية يف جيل الشيخوخة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية تقوم
الت تتداول
ر
األبحاث ي
الجسمان ،األمراض وإلخ.
الصح ،إستهالك األدوية ،الوضع
بفحص الوضع
ي
ي
ر
وبي العمليات
الت تحدث لدى فئة
يظهر األدب
المسني العامة ر
ر
البحت ،وجود تشابه ربي عمليات الشيخوخة الجسدية ي
ي
ر
بوتبة أرسع ،أو بشدة
الت تحدث لدى
المسني ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ،ولكن أحيانا" تحدث يف جيل مبكر أكب ،ر
ر
ي
أكب نسبة لعامة السكان (كرملכרמלי ושות' ر
ورسكاؤهHeller, Factor, Sterns, & Sutton, 1996; ;2001 ,
ي
.)2002 ,walsh
الت تتطور يف جيل الشيخوخة وجد أن نمط حياة
يف البحث الذي فحص األسباب للمشاكل الجسدية والصحية ي
الوع ألهمية الحركة ،باإلضافة إل
غب فعال ونابع من قلة اإلدراك وقلة
األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ر
ي
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(كرمل
اإلستهالك المفرط لألدوية المضادة للذهان ,حيث يشكلون قسما" من األسباب لظهور هذه المشاكل لديهم
ي
ر
ورسكاؤه  -כרמלי ושות'.)2001 ,
تمب مجموعة األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية
كرمل
باإلضافة لذلك فإن
يدع ،أن هنالك ثالث فئات أساسية ر
ي
ي
عن عامة السكان يف جيل الشيخوخة وهم )1( :اإلصابة المبايدة بأمراض ،مثل القلب والتنفس وأيضا" أمراض الجهاز
الوع .األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية
العصت المركزي; ( )2تشخيص خاط بسبب صعوبات التواصل وقلة
ي
ي
الت تتطلب تعاون فعال من قبلهم
الت تتطلب الفحص .باإلضافة إل كون الفحوصات ي
ال يعبون عن شكوى األلم ي
إشكالية; ( )3عالج خاط بكل ما يتعلق بالمشاكل الطبية الناتجة عن تشخيص خاط (.)2004 ,.Carmeli et al
كثبة ,مثل :إنفصاالت ,الخسائر
األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية يواجهون أيضا" ضغوطات وصعوبات نفسية ر
والفجيعة الناتجة عن موت األهل ,أقارب العائلة ,االصدقاء وأفراد الطاقم باإلطار المعالج .كما وأنهم ،يواجهون الوحدة،
تغيبات يف قدراتهم
إنعدام الشبكات اإلجتماعية ،قلة اإلندفاعية والرغبة لقضاء الوقت ،لإلشباك والتمتع; ويواجهون ر
تأثب ر
مبارس عل السلوك ،بحيث تؤدي
وأدائهم وال يفهمون سبب ظهورهم يف بعض األحيان .هذه
وغبها لها ر
التغيبات ر
ر
إكتئان وتزيد من إحتمال اإلصابة بأمراض نفسية لدى هذه الفئة السكانية .باإلضافة إل إفتقار أعضاء
إل ظهور مزاج
ي
العالج للمعرفة واألدوات العالجية المالئمة لتشخيص وعالج مثل هذه الحاالت ( & Davidson, Prasher,
الطاقم
ي
.)2000 ,Janicki, 2003; World Health Organization
الشبكة اإلجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية بشكل عام مقلصة وغالبا" تفتقد للزوج أو الزوجة ،األوالد
العالج أو عل أفراد
تبطي ومستندين عل أعضاء الطاقم
او أقرباء العائلة الذين تربطها معهم عالقة مكثفة .أغلبيتهم مر ر
ي
لتلق المساعدة يف تنفيذ المهام الحياتية اليومية .غالبيتهم يعيشون يف السكن الداعم ،والذين ما زالوا يعيشون يف
العائلة ي
بيوت أهاليهم يضطرون لإلنتقال للعيش يف السكن الداعم يف حال موت األهل أو حصول تراجع بوضع أهاليهم سواء كان
بسبب وصول أهاليهم لجيل الشيخوخة أو هم بذاتهم وصلوا لهذا الجيل (.)2002 ,Bigby
غب
هذا اإلنتقال يزيد من تقلص عالمهم
غب معروف وأشخاص ر
اإلجتماع ويؤدي إل نقلهم من مكان معروف إل مكان ر
ي
وبالتال يقللون من إستخدام
مألوفي .من المتوقع أن يواجهوا صعوبات يف التعرف عل أشخاص جدد وبيئة جديدة،
ر
ي
الجماهبية مما يقلل من قدراتهم لبناء عالقات إجتماعية.
الخدمات
ر
حسب المنظمة األمريكية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ،يعد قضاء أوقات الفراغ واحد من ر
عشة المجاالت
اليوم لكل شخص ذوي إعاقة ذهنية تطورية (.)2002 ,Luckasson et al
الروتي
الحياتية المهمة ببنامج
ر
ي
قضاء أوقات الفراغ يتيح للشخص أن يكون فعاال" وإجتماعيا"  ،أن يعب عن أفضلياته الشخصية ،أن يختار ويتخذ قرارات
تأثب عل هذا المجال .التقاعد عن
تغيبات ذات ر
( .)1998 ,Rogers, Hawkins & Eklundيف جيل الشيخوخة تحدث ر
الكثب من وقت الفراغ لصالح الفعاليات .وبالمقابل،
العمل ،فقدان الوالدين وتقليص الشبكة اإلجتماعية المقربة ،يبك
ر
يحدث تراجع حاد يف األداء الجسدي ،بمدى اإلهتمام والدوافع للبفيه ،مما يؤدي إل تقلص فعاليات البفيه خاصة
عندما يمتلك الشخص وقتا" ر
أكب لذلك .ال يكمن سبب الباجع يف األداء لقلة اإلهتمام بالفعاليات وإنما ذلك يعود لقلة
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إجتماع (بن
والت تؤدي لباجع
ي
الت تالئم إهتمامات وإحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية التطورية ،ي
الفعاليات ي
برودسكברודסקי ומנדלר وماندلر.)2008 ,
نون-בן נון ,نأون -נאון,
ي
اإلجتماع .والديهم
التغيبات بوضعهم
ه
سبب آخر للقلق عل األشخاص
ر
ر
ي
المسني ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ي
وف بعض األحيان يكونوا قد تعرضوا ألمراض النابعة عن مراحل الشيخوخة أو حت حاالت وفاة.
بالغون أو مسنون ،ي
وبي عائالتهم ،يف بعض الحاالت العالقات منفصلة تماما" نتيجة لموت
نتيجة لذلك ،نلحظ تفكك بالعالقات بينهم ر
التغيبات
غب جيدة معهم .بما معناه ،ان الشخص يبق وحيدا" بال أقارب ،هذه
ر
الوالدين وعدم تواجد إخوة أو عالقة ر
بالتفكب بالموت ،الريبة وحت المخاوف.
بالتخل لجانب القلق الشديد،
تؤدي إل إكتئاب ،للشعور
ر
ي
تغيبات ذات أهمية .األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ،الذين يعملون بسوق
أيضا" يف مجال العمل تحدث ر
العمل الحر ،يعملون بشكل عام بأعمال جسدية ،مثل :البستنة ,العتالة ،التنظيف والصيانة .تراجع أدائهم الجسدي بجيل
أكب ،يلزم إجراء تغيب بنوع العمل ومالءمته لقدراتهم وبوتبة بطيئة ر
مبكر ر
أكب .وهذا ينطبق أيضا" عل األشخاص الذين
ر
ر
المحم .مما يؤدي لوضع يضطر من خالله األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية الذين
يعملون يف نطاق العمل
ي
تجهب مسبق وبدون أن يفهموا ما هو السبب الذي أدى لذلك .يف بعض
تغيب عملهم .بدون
ر
يفوق عمرهم  50عاما" ر
الذان والقيمة الذاتية ،اإلحساس بعدم القيمة الذاتية مما يض اإلحساس
األحيان يرافقهم إحساسا" يلحق ضرا" بالتصور
ي
االعتياديي بالمجتمع العادي العام.
وبي األشخاص
ر
بالمساواة بينهم ر
إحساس مماثل يشعر به األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية الذين يضطرون لبك عملهم .مراحل التقاعد لديهم
ترافقها مشاعر مشابهة لمراحل التقاعد العادي .ولكن الحقيقة الكامنة ببك عملهم السابق واإلنتقال للعمل يف مصنع
الذان،
العالج ،من الممكن أن تؤدي إل إلحاق ضر بالتصور
المسني يف اإلطار
محم أو اإلنضمام لمجموعة نادي
ر
ي
ي
ي
غبهم.
المهت،
للشعور بعدم القيمة الذاتية ،لتقليل الشعور باإلكتفاء
وبي ر
وبالتال بالشعور بعدم المساواة بينهم ر
ي
ي
الموضوع يزداد تعقيدا" عندما نتحدث عن هذه الفئة السكانية وذلك بسبب الصعوبة بإدراك جيلهم .عل الرغم من

الزمت .1
وع لعمرهم
ر
ي
الت يمرون بها ،فبى عند بعض منهم إنكار لحقيقة بلوغهم ،أو قلة ي
التغيبات الجسدية والنفسية ي
وبالتال أصدروا وثيقة توصية بكل ما
األورون لعالج هذا الموضوع
يف عام  2006إجتمع ب Graz-بالنمسا المنتدى
ي
ي
المسني ذوي اإلعاقات ،حيث أوىص من ربي أمور أخرى عل:
يخص
ر
كاملي والعمل جاهدا" إلستخالص
كمواطني
● اإلعباف بالحق المتساوي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية
ر
ر
حقوقهم مع ضمان منحهم اإلحبام إلختياراتهم واختالفهم.
المسني ذوي
● تروي ــج القضايا :اإلحبام ،اإلستقاللية الذاتية وحرية اإلختيار أيضا" عندما يتعلق األمر باألشخاص
ر
اإلعاقة الذهنية التطورية.

1
شابببا
ايزن
ر
للقراءة بتوسع تمعنوا بمقاالت فريدو ,ع - )2012( .פרדו ,ע' .)2012( .الشيخوخة الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ,بيت ي ي
الت تركز عل الشخص نفسه كالهما يتواجدان يف مخزون
وبحث نيسيم ( .)2018االشخاص المس رني ذوي االعاقة الذهنية التطورية من منظور الخدمة ي
شاببا.
المعلومات التابع لبيت ايزي ر
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كباف األشخاص المجتمع.
● ضمان حقوق حرية إتخاذ القرارات لألشخاص
ر
المسني ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ي
الذان وقدرة اإلختيار .ومن المهم التشديد عل أن الدعم
التعبب
● ضمان سبل دعم لألشخاص ذوي محدودية بقدرة
ر
ي
الخال من الضغوطات.
يتيح لهم اإلختيار الحر
ي
المسني ذوي اإلعاقات يف المجتمع.
الت تمنع المشاركة الفعالة لألشخاص
ر
● صد الحواجز والقيود ي
● يجب التذكر أن لهؤالء األشخاص الحق المتساوي كبقية األشخاص يف المجتمع بكل ما يتعلق ببامج الوقاية وبرامج
تعزيز الصحة وجودة الحياة.
فعالي بتحديد خطط العمل.
البالغي وعائالتهم ررسكاء
● التأكد من كون األشخاص
ر
ر
الرئيسيي
الداعمي
للتعبب عن إحتياجاتهم كونهم
● إتاحة الفرصة أمام أفراد الطاقم وأبناء العائلة الذين يعتنون بهم
ر
ر
ر
لهم.
اإلجتماع ،التكامل والمشاركة عن طريق تعزيز الشبكات اإلجتماعية.
● النضال من أجل اإلحتواء
ي
والت تتضمن برنامج تغذية صحية.
● تطوير وتنفيذ خطة عمل لفعالية جسدية مالئمة ،ي
● مشاركة الشخص بكل ما يتعلق بتخطيط وتشغيل المحتوى المتعلق به ،لزيادة فرصة إحتمال مالءمة الخطة
وتنفيذها ،لرفع الدافعية للحفاظ عل قدرة اإلختيار والقدرة الذاتية عل إتخاذ القرارات وتعزيز كرامة اإلنسان.
● العمل عل تعزيز العالقة مع أفراد العائلة :غالبية األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية يفتقرون لحياة زوجية
السني:
وال يوجد لديهم أبناء او أحفاد ،وبذلك تزداد أهمية المحافظة عل العالقات العائلية وتطويرها عل مدى
ر
الروتيت الذي ينتج عنه الزيارات ،المراسالت،
العالقات مع اإلخوة ،أبناء اإلخوة وأحفادهم ،إل جانب النشاط
ي
والت تساهم بالمحافظة عل العالقة العائلية.
اإلتصاالت الهاتفية والمناسبات المشبكة ي
وغبها أثناء تخطيط العمل يف هذا البنامج.
تم إستخدام هذه التوصيات ر

تخطيط المستقبل والخدمة التي تركز على الشخص نفسه من أجل شيخوخة ناجحة
الت تركز عل الشخص
تبت نظرية 'الخدمة ي
تطوير برنامج إتاحة الشيخوخة ،المعروض يف هذا الكتيب ،يرتكز عل ي
نفسه' .هذه النظرية تركز عل قدرة الشخص بالتعرف عل ذاته ،كجزء ال يتجزأ من حقه يف اإلستقاللية الذاتية الحياتية،
وذلك بتوسيع آفاقه بكل ما يتعلق بنفسه وذاته بكل مرحلة من حياته.
ممب ،ذو قيمة ،ذو
الت تركز عل الشخص نفسه أو الخدمة الموجهة للشخص تتطلع إل الشخص عل أنه ر
الخدمة ي
متلق الخدمة
رغبات ،إحتياجات ومهارات .النظرية تعرض العديد من األدوات للتأمل ،لإلصغاء وللتعرف عل الشخص
ي
والموجهة للشخص ،تؤمن بقدراته لتوجيه حياته ،بقدرته عل إتخاذ القرارات المتعلقة بذاته وإستخالص حقوقه.
قاعدة هذه النظرية -مرجع شامل لتطوير الخدمات ،برامج تعليم وتأهيل ،باإلضافة لفعاليات للتوجيه ،للتأييد والمناضة
الذاتية من خالل وجهة نظر الشخص ذوي اإلعاقة .وكل هذا من أجل تطوير جودة حياته وإشباكه يف المجتمع
(Broady, 2014) .
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الت تركز عل الشخص نفسه' تركز عل الحاجة للتأكيد ،عل أن الشخص ذوي األعاقة موجود بمركز كل
'الخدمة ي
القرارات واإلجراءات المتعلقة بحياته وبناء" عل ذلك يتوجب تزويده بالدواعم المطلوبة .دافع هذه النظرية يستند عل
مستهلك الخدمات ذوي حق لحياة حقيقية ،بما يف ذلك حقهم ليكونوا جزءا" من مجتمعهم ،ليكونوا ذوي
اإلعتقاد ،أن
ي
وظائف ،أصحاب أرسة وأصدقاء ،إختيار أين يسكنون ومع من ،إتخاذ القرارات من سيقدم لهم الدعم وماذا سيفعلون
ر
تتماس مع روح ميثاق األمم المتحدة بخصوص حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
بحياتهم ( .)2014 ,Salmonهذه األمور
وغبها.
من أجل
تحسي الفرص وتحقيق المشاركة بكل جوانب الحياة ،بحيث يشمل الببية والتعليم ،العمل ،السكن ر
ر
تعتمد النظرية عل اإلفباضية ،ان لكل شخص القدرة عل صقل حياته إن منحت له الفرصة والدعم المالئم ومن
منطلق أن الشخص عل مقدرة لتحديد وتوجيه حياته بناء" عل نقاط قوته ،قدراته ،شبكات الدعم التابعة له وأفضلياته.
الت تركز عل الشخص نفسه تعزز األشخاص ذوي اإلعاقات ،أفراد عائالتهم وشبكات الدعم التابعة
لذلك ،فأن الخدمة ي
لهم عن طريق توسيع مجاالت اإلختيار أمامهم وزيادة تحكمهم بالدعم الذي يتلقونه .بما معناه ،أن األشخاص ذوي
إضافيي بالنسبة للمؤسسات والخدمات ،أنما يتحولون ر
فعالي يف تصميم وتزويد
لشكاء
حياديي
اإلعاقات ليسوا زبائن
ر
ر
ر
الدعم والخدمات .النظرية تشجع 'إسماع صوت' الشخص ،مشاركته ر
ورساكته ،قدرة اإلختيار وإتخاذ القرارات بشكل
وبالتال تعزز إمكانية نموه.
مستقل
ي
الت تركز عل الشخص نفسه':
الت تستند عليها 'الخدمة ي
المبادئ المركزية ي
الوع
والت تتيح له التضف والتحكم بنفسه من خالل
● تعريف ي
ي
ذان :معرفة الشخص بكل ما يتعلق بذاته وحقوقه ،ي
واإلستقاللية ووفقا" لرغبته .وهكذا يكون بإمكانه إسماع صوته الفريد من نوعه.
اإلجتماع :إستخدام مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين لبناء صداقات ضمن أنظمة إتصاالت متنوعة.
● اإلنتماء
ي
● إدارة ذاتية :البود بمهارة التحكم بكيفية إدارة موارد الدعم المخصصة له ،أداء االدوار اإلجتماعية القيمة المختلفة
الت تعتمد عل مهاراته وقدراته.
ي
● إندماج ومشاركة بأنظمة الحياة المختلفة ،مثل :السكن ،العمل ،التعليم والبفيه ،يف المجتمع مع كل الناس.
إيجان والمساهمة من أجل اآلخرين.
تغيب
● تجنيد القدرات الشخصية إلحداث ر
ي
الكببة وإكتساب الخبة والحكمة يف الحياة
● اإلختيار والتحكم بالحياة الشخصية سواء بما يتعلق بالشؤون
الصغبة أو ر
ر
إل جانب المهارة من أجل إتخاذ القرارات يف وقت الحق مقتبس من :موقع منظمة House with No Steps2,
شتبن שטרן וטולוב وتولوب.)2017 ,
ومن :ماغور-מגור ,ساندلر-لفסנדלר-לף ,ر
تجهب الشخص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية لمسار حياته المتوقع ومراحل تطوره ،إبتداء" من
وفقا" لكل ذلك ،نقبح
ر
والت تفتح فصال" جديدا" بدائرة
جيل مبكر وأيضا" يف جيل بالغ ،بحيث يتم التطرق للشيخوخة كعملية إعتيادية
ي
الناحيتي اإلجتماعية والعائلية،
الحياة .المعلومات تتيح للشخص أن يتجهز بشكل مالئم سواء كان من ناحية التشغيل،
ر
تخطيط مستقبله وإسماع صوته.
وبالتال فإن الخطة المطروحة تشمل ،معرفة األنسان العميقة بنفسه ضمن عملية
ي
المتغبة رغباته وقدراته ( Heller,
تتغب وفقا" لتطورات حياته ،إحتياجاته
الذان إبتداء" من جيل
التعريف
ر
والت ر
ر
ي
صغب ،ي
https://www.aruma.com.au/2
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يبت ،بمساعدة
 .)Miller, Hsieh, & Sterns, 2000يف المقابل لتعميق ر
تفكب الشخص يف حياته ،بحيث يستطيع أن ي
الشبكة الداعمة له ،خطة حياة شخصية.
ه خطة الحياة الشخصية?
ما ي
خطة الحياة الشخصية تحافظ عل أمتعة الشخص وموارده الشخصية ،الثقافية والعائلية ،من أجل أن يستمروا بمرافقته
الوظيق .الخطة تتيح للشخص أن يعيد النظر مجددا" ،مرة تلو األخرى بكل مرحلة يف حياته،
أيضا" يف لحظات الباجع
ي
بكل ما يتعلق بإحتياجاته والمالءمات المطلوبة له ،والنابعة عن قدرته الوظيفية ،مهاراته ،كفاءاته ،نسيج عالقاته
مسني،
الشخصية ومواضيع جديدة تشغله .لخطة الحياة الشخصية دور هام جدا" خاصة عندما يتعلق األمر بأشخاص
ر
وذلك لكونها تساعد بمالءمة التطرق للشخص وفقا" لجيله ،اإلصغاء والتفهم إلحتياجاته ورغباته ،بالمحافظة عل
يوم مالئم إلحتياجاته ،رغباته،
خصوصياته،
ر
بتوفب مساحة لألحداث يف حياته ،بمنح الفرصة لإلختيار الحر وبناء برنامج ي
بالتحضب لمراحل من الممكن
المتغبة .باإلضافة لذلك ،هذه الخطة تساعد بالمحافظة عل كرامة الشخص،
ولعواطفه
ر
ر
العاطق ،باإلستناد عل اآلخر،
التغيبات حوله ،بمنحه الدعم
حدوثها مستقبال" ،تعميق الشعور باألمن بالرغم من
ر
ي
بالتعبب عن المشاعر والعاطفة وخاصة" ترسيخ شعور اإلنتماء.
ر
هيلر ر
المستقبل عل كونه مناسب لكل جيل،
التفكب والتخطيط
ورسكاؤه ( (Heller et al., 2000شددوا عل مسار
ر
ي
التفكب
لولت وبكل جيل تضاف لها المعرفة،
إبتداء" من جيل مبكر ،حيث تتطور القدرة عل التعرف عل الذات بشكل
ر
ي
والمسؤولية المالئمة للجيل نفسه .للشباب الذين تبلغ أعمارهم  ,18-21والذين ما زالوا يتعلمون يف إطار المدرسة ،من
الت من الممكن أن
الت تشمل المعلومات والمعرفة عن عالم العمل وأطر البفيه والتشغيل ي
المهم إجراء ورشات عمل ي
يصادفوها بجيل ال  21عاما" ،مع البكب عل جيلهم وبلوغهم .لألجيال ر
التحضب للتشيخ ،تخطيط
أكب بلوغا" يجب
ر
ر
المستقبل المتعلق باإلنفصاالت المتوقعة من أفراد العائلة واالستعداد للحياة بعد التقاعد عن العمل .مثاال" عل ذلك،
ساكت نزل بمركز البالد ,3من خالل مراحل لقاءات
الصغبين بالعمر (, )55-45
المسني
من الممكن التعلم من مجموعة
ر
ر
ي
الذان وتخطيط المستقبل ،بت كل واحد من البالء صورة حياته الحالية يف مجاالت التشغيل ،البفيه،
الورشة للتعريف
ي
الت يطمحون إليها .عل سبيل المثال :هل أستطيع
األصدقاء والعائلة الموسعة ،باإلضافة إل تخطيط صورة المستقبل ي
إخون
يمكنت تطوير العالقات مع
عل أن أفعل لتحقيق ذلك؟ كيف
اإلنتقال من عمل
ي
ي
محم لعمل بالسوق الحر؟ ماذا ي
ي
عالقان اإلجتماعية مع الزوج أو الزوجة؟ كيف أستطيع
بتحسي
ه قاعدة التواصل بيننا؟ كيف سأنجح
وأبناء
ر
ي
ي
إخون؟ ما ي
المهت
وغبها .لم يتم تعريف هذه األهداف الشخصية من قبل طاقم اإلطار ،أو عضو الطاقم
وضع
تحسي
الصح ،ر
ر
ي
ي
ي
الذي يرافق الشخص ،وإنما تم تعريفها من قبل األشخاص أنفسهم ،عن طريق تأمل حياتهم وتخطيط مستقبلهم .قاموا
لك
ه الخطوات المطلوبة منهم ي
بإسماع صوتهم ،بإختيار وتعريف أين يريدون التواجد بمراحل حياتهم القادمة وما ي
يحصلوا عل تشيخ ناجح.

3

شاببا يف السنوات 2018, 2019.
الورشات ضمن كرس تخطيط المستقبل ,والذي عرض من قبل الكاتبة ,باطار الجامعة المدمجة التابع لبيت ايزي ر
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ما هو التشيخ الناجح?
تشب أبحاث عديدة إل ضورة تواجد المجاالت التالية من أجل الحصول عل تشيخ ناجح:
ر
وذهت ورغبة تامة يف الحياة
 .1المحافظة عل الصحة واألداء المستقل قدر اإلمكان; المحافظة عل أداء جسدي
ي
وجماهبي ،كما تواجد عالقات وضمان تواصل مع
إجتماع
عائل،
والت تتضمن :فعالية ،إنتماء
اليومية،
ر
ي
ي
ي
المحيطي بالشخص(Rowe, 1998 & Kahn,1987).
ر
 .2المحافظة الشخصية عل الوظائف واألداء المستقل ،عل اإلستقاللية والتحكم بكل الفعاليات الحياتية اليومية
والت تنبع من رغبة شخصية (1994 Janicki,).
إل جانب إستمرارية اإلنشغال بفعالية منتجة ومثمرة ي
 .3اإلستناد عل مصادر إجتماعية ،مادية ،نفسية وثقافية )1990 , (Baltes & Baltesاإلحساس باألمان،
اإلستمرارية ،الهدف والمعت(Nolan, Davies, & Grant, 2001).
الت تركز عل الشخص نفسه ،تخطيط المستقبل والتشيخ الناجح يشكلون بمثابة بنية
المركبات الثالثة وهم :الخدمة ي
تحتية للمفاهيم من أجل تطوير الخطة إلتاحة الشيخوخة وتشغيلها ،كما هو مفصل يف هذا الكتيب.

الفصل الثاني :تطوير البرنامج إلتاحة الشيخوخة
قواعد إرشادية لبناء خطة البرنامج
الت تركز عل الشخص
المبادئ والقواعد اإلرشادية لبناء الخطة مشتقات ،كما هو مذكور ،من مبادئ نظرية' الخدمة ي
نفسه' ومن مركبات التشيخ الناجح:
الذان :البود بالمعلومات والمعرفة حول مراحل حياة الشخص المتوقعة ومراحل تطوره ،حت اآلن
● التعريف
ي
وبالمستقبل ،إكتشاف الوظائف والقدرات إلستمرارية اإلستقاللية الذاتية وفقا" لرغبته ،وإسماع صوته الفريد من
نوعه.
اإلجتماع :إستخدام مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين لبناء صداقات يف نطاق أنظمة إتصال متنوعة،
● اإلنتماء
ي
باإلضافة إل اإلحتفاظ وتوسيع العالقات مع أفراد العائلة واإلستناد عل مصادر نفسية وتربوية ذاتية.
● إدارة ذاتية :الحصول عل نفوذ ألداء أدوار مختلفة ،باإلستناد عل مهارات وقدرات الشخص ،المحافظة عل الصحة
وذهت وعل رغبة وإهتمام تام يف الحياة اليومية.
الذان المستقل قدر اإلمكان ،عل أداء جسدي
واألداء
ي
ي
● إندماج ومشاركة بأنظمة الحياة المختلفة ،مثل :السكن ،العمل ،التعليم والبفيه.
إيجان والمساهمة من أجل اآلخرين وعيش حياة ذات معت.
تغيب
● تجنيد القدرات الشخصية إلحداث ر
ي
الكببة ،مثل :،المحافظة عل الذاكرة
الصغبة أو
● اإلختيار والتحكم بالحياة الشخصية سواء بما يتعلق بالشؤون
ر
ر
الشخصية والعائلية ،المحافظة عل الجوانب الثقافية ومشاركة مجموعة األصدقاء.
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4
والت تتداول موضوع
لكبن شاليم,
باإلضافة لكل ما ذكر ،خالل بناء خطة البنامج أتيحت لنا رأرسطة الفيديو التابعة ر
ي

إتاحة الشيخوخة وفقا" لبحث رنبي دافيد. 5

أهداف البرنامج
الت شاركت بالبنامج.
حددت أهداف البنامج بالتوافق مع الفئات الثالث ي
العالج
األهداف نسبة ألفراد الطاقم
ي
للممبات الخاصة لمراحل التشيخ لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية.
الوع
● تطوير
ر
ي
التغيبات والفقدان
العاطق بعد حدوث
● إكتساب األدوات واآلليات للتعامل مع تخطيط المستقبل ومع التعامل
ر
ي
يف جيل الشيخوخة ،مثال" الباجع يف أداء المهام والتقاعد من العمل.
إيجان ،توسيع المهارات لتطوير
ذان
ي
● منح اإلمكانية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية لتطوير إدراك ي
شخص.
العالقات اإلجتماعية وقدرة إتخاذ القرارات بشكل
ي
العالج من أجل إعادة النظر مجددا" عل البامج المالئمة لألشخاص
توفب األدوات واآلليات ألفراد الطاقم
●
ر
ي
المسني ذوي اإلعاقة.
ر
األهداف نسبة ألفراد العائلة
للممبات الخاصة لمراحل التشيخ لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية.
الوع
● تطوير
ر
ي
العاطق الذي
● إكتساب األدوات واآلليات للتعامل مع التخطيط للمستقبل ومع تخطيط المستقبل ومع التعامل
ي
التغيبات والفقدان بالشيخوخة لدى الشخص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية(.الباجع بأداء المهام،
ينتج بسبب
ر
التقاعد عن العمل).
لمتلق الخدمة -األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية
األهداف نسبة
ي
للممبات الخاصة لمراحل التشيخ لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية.
الوع
● تطوير
ر
ي
التغيبات
العاطق الذي ينتج بسبب
● تطوير األدوات واآلليات للتعامل مع تخطيط المستقبل ومع التعامل
ر
ي
والفقدان بالشيخوخة.
إيجان لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية.
ذان
ي
● تطوير إدراك ي
● التعمق بمراقبة الشخص ذي اإلعاقة الذهنية التطورية لذاته وحياته.
● توسيع المهارات لتطوير العالقات اإلجتماعية ،إلسماع صوتهم وإتخاذ القرارات حول أنفسهم.

4
كبن شاليم عل الرابط: http://kshalem.org.il/pages/item/1383
فيديوهات إتاحة الشيخوخة :موقع ر
5
كبن شاليم http://www.kshalem.org.il/pages/item/477
للبحث الكامل ( )2010زوروا موقع ر
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مبنى البرنامج ومحتوى الورشات
مبت من لقاءات/ورشات المعدة لكل واحدة من الفئات السكانية المستهدفة ،باإلضافة إل لقاء واحد مشبك
البنامج ي
ومن جولة المعدة لطاقم اإلطار .تفصيل مبت البنامج معروض أدناه:
يتي لكل لقاء).
لمتلق الخدمة (األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية) :خمسة لقاءات
● لقاءات
(ساعتي أكاديم ر
ر
ي
أكاديميتي لكل
ساعتي
● لقاءات ألفراد عائلة األشخاص ذوي األعاقة الذهنية التطورية :لقاءين حت ثالثة لقاءات (
ر
ر
لقاء).
العالج :ثالثة لقاءات ( ثالث ساعات أكاديمية لكل لقاء).
● لقاءات ألفراد الطاقم يف اإلطار
ي
إلفي بالقدس.
● يوم مخصص لجولة (ست ساعات أكاديمية) بمركز المتقاعدين يف ر
أكاديميتي).
(ساعتي
العالج
لمتلق الخدمة ،للعائالت وللطاقم
● لقاء مشبك
ر
ر
ي
ي
الت تظهر مع اإلرتفاع بالسن،
بتميب وفهم
قام المشبكون بكل واحدة من المجموعات
ر
ر
التغيبات الوظيفية واإلجتماعية ي
الشخص لألشخاص أنفسهم .كما وأن ،كان هنالك تطرق ألفراد
اإليجان وتخطيط المستقبل
الذان
بتطوير اإلدراك
ي
ي
ي
بالتجهب لشيخوخة المعالج /فرد من أفراد العائلة إل
المحيطي بهم -بحيث أن البنامج يتطرق
العائلة وأفراد الطواقم
ر
ر
التجهب لتقليص الوحدة ولزيادة اإلنخراط يف المجتمع.
جانب
ر
الت تشغل
حددت مواضيع الورشات إستمرارية لبحث رنبي دافيد ( ,)2010والذي كشف عن سبعة أفكار رئيسية ي
المسني ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية:
األشخاص
ر
● أهمية العمل ،الرغبة/عدم الرغبة بالتقاعد.
● الخوف من الشيخوخة :كيف نحافظ عل أداء وصحة وكيف نتعامل مع الخوف من الشيخوخة.
● كيف نحافظ عل اإلستقاللية والقدرة الذاتية عل إتخاذ القرارات.
● أهمية العالقات اإلجتماعية /الزوجية يف الجيل الثالث.
إيجان.
ذان
ي
● تطوير إدراك ي
توفب البدائل اإلضافية يف مجال البفيه.
●
ر
● البحث عن القيمة والمعت.

مبادئ البرنامج
المهت.
● البنامج معد لثالث مجموعات :األشخاص ذوي اإلعاقات ،األهل/أفراد العائلة ،أفراد الطاقم
ي
الت تركز عل الشخص نفسه'.
مبت إستنادا" عل 'الخدمة ي
● البنامج ي
● البنامج خطط عل أساس كون الدوائر الثالث ررسكاء ويستطيعون اإلستمرارية فيها مستقبال".
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مراحل العمل لتطوير البرنامج وتشغيله
مسار البنامج
تأهيل التابع لمراكز
تشغيل
إلفي ومصنع
تشغيل
● للمجموعة التجريبية تم إختيار إطارين :مصنع
تأهيل لجمعية ر
ي
ي
ي
ي
إعادة التأهيل غال ،والذين يشملون أشخاص بالغون ومسنون ذوي إعاقة ذهنية تطورية.
ر
والت تتضمن ررسحا" عن البنامج( .اإلطالع عل ملحق
● زودت كل واحدة من اإلطارات العالجية 'نشة إخبارية' ،ي
رقم .)1
كي ،ويجهزوهم لإلشباك يف البنامج
والعاملي
● اإلدارة
اإلجتماعيي يف اإلطارات العالجية يحددون المشب ر
ر
ر
المستنبة (لإلشباك بالبنامج واإلشباك بالتقييم)
والحصول عل إستمارات الموافقة المطلوبة :نماذج الموافقة
ر
(االطالع عل ملحق رقم  )2والموافقة عل التصوير ( .اإلطالع عل ملحق رقم .)3
كي (وثيقة مفصلة معروضة يف ملحق رقم 4:
ر
المعايب إلختيار المشب ر
 .1تم إختيار المرشح ،بعد تلقيه ررسحا" أوليا" ،وبعد أن عب عن رغبته باإلشباك بالورشات النابعة عن قرار
شخص.
ي
 .2عمر المرشح  45عاما" وما فوق.
 .3القدرة عل اإلشباك بمجموعة لمدة زمنية طويلة.
 .4فهم المصطلحات األساسية ،مثل :مصطلحات الوقت ،قدرة اإلختيار والتأييد والمناضة الذاتية.
التعبب عن الذات -عن طريق الكالم ،عن طريقة لوحة إتصال أو حاسوب،
 .5ذوي قدرة لفظية أو ذوي قدرة
ر
التعبب عن نفسه يف نطاق مجموعة.
وقدرة
ر
 .6قدرة اإلستفادة من المجموعة.
المرشحي أو األوصياء عليهم.
 .7وثائق موافقة لإلشباك موقعة من قبل
ر
* يجب التنويه ،أنه تم فحص كل مرشح بصورة خاصة وبالتشاور مع الطواقم.
أول ألفراد الطواقم (اإلطالع عل ملحق رقم .)5
● تقييم اإلطارات العالجية لقاء
ر
تحفبي ي
● عقد ورشات عمل للفئات الثالث (مجموع  33ساعة إرشاد لإلطار ):
.1

األشخاص ذوي اإلعاقة :خمسة لقاءات (ساعتان أكاديميتان للقاء).

.2

أفراد العائلة :ثالثة لقاءات (ساعتان أكاديميتان للقاء).

.3

أعضاء الطاقم :ثالثة لقاءات (ثالث ساعات أكاديمية للقاء)  +جولة لمدة يوم بمركز المتقاعدين التابع
إلفي يف القدس( ست ساعات).
لجمعية ر

.4

ساعتي لكل مشب يك البنامج من كافة الفئات الثالث.
للتلخيص :لقاء مشبك لمدة
ر
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حددت مواضيع الورشات ،كما ذكر سابقا" كإستمرارية لبحث رنبي دافيد ( , )2012والذي كشف سبعة أفكار رئيسية
المسني ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية:
الت تشغل األشخاص
ر
ي
.1

أهمية العمل ،الرغبة/عدم الرغبة بالتقاعد.

.2

الخوف من الشيخوخة :كيف نحافظ عل أداء وصحة وكيف نتعامل مع الخوف من أن نشيخ.

.3

كيف نحافظ عل إستقاللية وقدرة ذاتية عل إتخاذ القرارات.

.4

أهمية العالقات اإلجتماعية /الزوجية يف الجيل الثالث.

.5

إيجان.
ذان
ي
تطوير إدراك ي

.6

توفب البدائل اإلضافية يف مجال البفيه.
ر

.7

البحث عن القيمة والمعت.

المسني ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية.
خالل هذه الورشات تم عرض رأرسطة فيديو متاحة لألشخاص
ر
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مراحل تطوير ،تشغيل البرنامج وتقييمه
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الفصل الثالث :من النظرية إلى التطبيق
تفصيل لتنفيذ الخطة ،والذي يشمل ررسحا" عن اللقاءات مع أفراد الطاقم ،مع
سنعرض يف هذا الفصل دليل
ي
وللتغيبات أيا" كانت.
متلق الخدمة ،مع التطرق للتخطيط ،للتنفيذ
أفراد العائلة ومع
ر
ي
األهال ،أفراد
من المهم أن نذكر ،أن األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ليسوا قطعة واحدة ،وكذلك أيضا"
ي
الت ستعرض الحقا" هم بمثابة توصيات
العائلة وأفراد الطاقم .بناء" عل ذلك ،المواضيع واإلقباحات المتنوعة ي
لمجاالت النشاط وأفكار للتنفيذ ،بحيث أن كل العاتق ملق عل أكتاف المسؤول عن تشغيل الورشات :والذي
للوتبة المالئمة لهم ،التحرك مضيا"
كي ،اإلستفسار عن آرائهم ،التقدم وفقا"
ر
يتوجب عليه التعرف عل المشب ر
أو الباجع خلفا" حسب الحاجة ،ضمان الفهم واإلستيعاب ،اإلستعانة بالوسائل المالئمة لهم ،فقط إذا كانت
الت تقال ،وباألخص
تخدم الهدف وتساهم يف تطوير فهمها،
ر
لتغيب ومراجعة المسار من جديد ،اإلصغاء للكلمات ي
أن يحبوا ما يفعلون.

تنفيذ البرنامج ضمن لقاءات مع أعضاء طاقم اإلطارات العالجية
ر
يل:
سيتم الشح بإختصار عن اللقاءات مع أعضاء الطاقم ،كما وصفتهم موجهة البنامج كما ي
اللقاء األول
الت سيتم إستخدامها
اللقاء يتضمن تعارف مع أعضاء الطاقم وتخطيط مشبك حول المعلومات واألدوات ي
كل للموضوع نفسه .تم تمرير المعلومات والمعرفة عن الموضوع عن طريق تقديم
بورشات العمل وفحص توافق ي
عرض الذي شمل المحتويات التالية :التشيخ ومراحل التشيخ لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية،
الت تركز عل الشخص نفسه' كأساس للورشات مع األشخاص
المعلومات والمعطيات ،مبادئ نظرية ' الخدمة ي
يف جيل الشيخوخة إل جانب محادثة مفتوحة عن الصعوبات الرئيسية ،مفاهيم أعضاء الطاقم والتوقعات من
الورشات.
العالج،
كثبين ،قسم منهم يعمل يف اإلطار
إنطباعات موجهة البنامج :يف كال اإلطارين ،تم إشباك أعضاء طاقم ر
ي
المحل أو تابع
اإلجتماع
كي ،وقسم منهم تابع لمكتب الرفاه
الت يقطنها المشب ر
ي
ي
قسم منهم يعمل يف أطر السكن ي
المثب رؤية مدى إلبام أعضاء الطاقم الذين أتوا يف ساعات
للمسني .كان من
اليوم
الت تشغل المركز
ر
ر
ي
للمنظمة ي
تمب أعضاء الطاقم
بعد الظهر والمغرب ،عل حساب وقتهم
الشخص وعل حساب قضاء الوقت مع عائالتهم .ر
ي
كبب
برغبتهم ودافعهم الشديدين ،بحيث عبوا عن شوقهم للتعلم ،لإلستماع ،إلسماع آرائهم والمشاركة .قسم ر
متلق الخدمة ،الذين سيشاركون يف ورشات العمل ،من خالل
تمبوا كذوي معلومات جمة عن
كي ر
من المشب ر
ي
معرفة لمدة سنوات .بحيث ساد شعور برغبة حقيقية يف تطوير الموضوع بالنسبة لهم وتعلم أدوات جديدة.
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الثان(جولة)
اللقاء ي
إلفي يف القدس،
اليوم
أقيمت جولة تعليمية بالمركز
للمسني ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية التابع لجمعية ر
ر
ي
المسني .بسبب القيود التنظيمية ،إشبك
كجزء من تعليم مشبك وإكتساب المعلومات واآلليات للعمل مع
ر
المسني.
ومتلق الخدمات
معيني من كل إطار يف الجولة التعليمية ،والذين قابلوا أفراد الطواقم
مندوبي
فقط
ر
ر
ر
ي
إنطباعات موجهة البنامج :خالل الجولة جرت محادثة عادت بالفائدة لتعليم الزمالء وإكتساب المفاهيم
الت فرضتها الجولة عل المنظمة ،إال أن قيمة الجولة ال تقدر
واآلليات الجديدة للعمل .رغما" عن كل الصعوبات ي
بثمن! بحيث شعر كال الطواقم ،الطاقم الذي إشبك بالجولة والطاقم الذي إستقبلهم يف المركز ،أن عملهما مهم
ّ
وقيم ،بحيث وجدوا من يتعلم منهم ،عرفوا أن هنالك أفق للطموح إليه والتعلم من أجله وأنهم ليسوا وحيدين،
كببة تدعمهم.
وإنما ضمن مجموعة مهنية ر
تلخيص ألعضاء الطاقم
لقاء
ي
أجري اللقاء يف نهاية الورشات التعليمية وعرضت فيه اآللية الملخصة كما وعرضت مفاهيم متبادلة .هذا اللقاء
مثبا" جدا" يف كال اإلطارين ،يف حولون ورحوفوت.
كان ر
متلق الخدمة وعدم إطالعهم
إنطباعات موجهة البنامج :عل الرغم من عدم إشباك أعضاء الطاقم بالورشات مع
ي
الت حدثت معهم بشكل مرتب ،إال أنهم شعروا بحدوث بعض األمور وتلقوا ردود فعل عفوية من
عل المراحل ي
متلق الخدمة ،رغباتهم وأحالمهم ،عدم الرضا
متلق الخدمة .تحمس أعضاء الطاقم لرؤية وسماع مفاهيم
قبل
ي
ي
الت ذكرت يف الورشات .بالمقابل ،شارك أعضاء الطاقم موجهة
أو النقد ،برامج مستقبلية وأقوال مهمة أخرى ي
كي بورشة العمل بما يتعلق برغبتهم باإلستمرارية يف الفعاليات وأيضا" بخصوص
البنامج بردود فعل المشار ر
الت قدمت لهم من خالل
الت تلقوها من خالل الورشة .كال أعضاء الطاقم يف اإلطارين تحمسوا من اآللية ي
التجربة ي
متلق الخدمة اآلخرين أيضا".
الورشة وطلبوا إستخدامها بشكل مستمر مع
ي

تنفيذ البرنامج ضمن لقاءات مع أفراد العائلة
عب أفراد العائلة عن موافقتهم المسبقة إلشباك عزيزهم بالبنامج ووقعوا عل الوثائق المطلوبة ،حت أن قسما"
والثان بنهاية المرحلة .دعوة
لقائي ألفراد العائلة :األول يف بداية الورشات العالجية
عي
ر
منهم إشبك باللقاءات .ر
ي
الفعل بالبنامج لم يكن سهال" ،وخاصة وأن غالبيتهم ال يسكنون
أفراد العائلة والحصول عل الموافقة إلشباكهم
ي
الت يسكنها إبنهم /إبنتهم .قسم قليل من أفراد العائلة بالغون جدا" وكان من الصعب عليهم
يف نفس المدينة ي
وفعالي ،كانت األفضلية للقاءات يف ساعات
يافعي
الفعل باللقاءات .عند التطرق إلخوة أو أحفاد
اإلشباك
ر
ر
ي
المغرب ،بعد أنهاء ساعات عملهم ،وعندما يتعلق األمر بالوالدين الكبار يف السن غالبا" ،األفضلية كانت للقاء يف
ساعات الصباح أو الظهر .عل الرغم من صعوبة التنسيق ،جرت اللقاءات ف كال اإلطارين بحضور كامل ر
ومشف
ي
ألفراد العائلة.
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كببة يف العمر
ممبة :أحيانا" كان اللقاء مع والد عمره  90عاما" ،أحيانا" مع أم ر
تجربة اللقاء مع أفراد العائلة ر
متلق الخدمة عل مدى سنوات طويلة;
وإبنها(أخ مشبكة متلقية الخدمة) ،أو مدرس ثابت وهام الذي يرافق
ي
مثبة مع
وغبها .لقاءات ر
الت ربتها يف صغرها ،ر
أحيانا" تكون إمرأة شابة ،بحيث أن متلقية الخدمة تكون خالتها ي
متلق الخدمة ،أشخاص يعبون عن تقديرهم لإلطار المتواجدين به أعزاءهم وذوي
ممبين بتواصل مع
أشخاص ر
ي
قلق ال نهاية له لمستقبلهم.
اللقاء األول
الممبات الخاصة بالتشيخ لدى األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ،عن
تناول اللقاء موضوع التعرف عل
ر
طريق إستخدام عرض للمعلومات .عل الرغم من ميول أفراد العائلة يف كال اإلطارين إلجراء محادثة وليس
كي ،إثارة معضالت ،طلبات ،مخاوف
محاضة .اإلنتقال من محاضة لمحادثة أتاح إنفتاح ر
كبب من قبل المشب ر
يارن يف نهاية األسبوع"?;
وأفكار بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل أعزائهم عل
التوال "ماذا سيحدث إذا لم تستطع ز ي
ي
"ماذا سيحصل إذا حصل تدهور بصحتها ولن تستطيع السكن بعد يف الشقة?"; "من سيجلب له المضوف كل
أسبوع يف حالة لم أستطيع فعل ذلك ?"; "ماذا سيحصل يف حال حصل يل مكروه ولم يستطع أحد من إخوتها
ه متعلقة جدا" بعائلتها ولن تستطيع تحمل ذلك".
ا ر
لكببين يف العمر إستقبالها أيام السبت .ي
مهمي :من جهة منحت
إنطباعات موجهة البنامج :إثارة المخاوف واألسئلة من اللقاء األول أتاحت حدوث أمرين
ر
الفرصة لموجهة البنامج نظرة خاطفة أولية لألفكار والهموم الذين تم إستخدامهم الحقا" خالل الورشات مع
متلق الخدمة ,من جهة أخرى ،تكونت مجموعة دعم لتبادل اآلراء ،األفكار ،اإلقباحات والوصول إل مفهوم أنهم
ي
إبنت بأيدي جيدة
إضافيي
قولي
ر
ر
ليسوا وحدهم .باإلضافة إل ذلك ،ذكر ر
إبت أو ي
هامي جدا"" :أنا عل علم أن ي
متلق
وسيهتمون ين مدى الحياة" " ,كل اإلحبام لوجود برامج جديدة وتطوير المزيد من األمور الجديدة لصالح
ي
الخدمة".
تلخيص
الثان -لقاء
اللقاء ي
ي
الت طورت
أقيم هذا اللقاء بعد عدة أسابيع وكان هذا اللقاء تلخيصيا" للورشات .يف هذا اللقاء ،تم عرض اآللية ي
كي.
بالورشة ألفراد العائلة إل جانب األقوال
ر
الممبة للمشب ر
(ف كال اإلطارين) تمركزت حول كونه لقاءا" هادفا"
إنطباعات موجهة البنامج :اإلحساس السائد باللقاء
ي
الثان ي
ألفراد العائلة .تحمسوا للتعرف عل اآللية الذي عرض لهم وسماع أعزائهم يتحدثون بحزم ،بحرية وبقوة عن
متلق الخدمة أظهروا القدرة عل القراءة ومثلوا أنفسهم
مكانتهم ،رغباتهم واألمور المهمة بالنسبة لهم .قسم من
ي
متحمسي للغاية .يف
كبب .كانت األرسة والطاقم
جيدا"  ,تحدث اآلخرون عن برنامجهم دون قراءة  ،ولكن بفخر ر
ر
متلق الخدمة معروفة ألفراد األرسة وكانوا سعداء بسماع وتحديث أو
الت قالها
بعض األحيان ،لم تكن األشياء ي
ي
الفت لوالدها كان من األمور
تأكيد المعرفة الموجودة .عندما سمعت والدة "ر" من إبنتها أن الحفاظ عل الباث ي
ً
أيضا بالمهمة.
األخبة إل المبل وصورت كل ركن  ،وتفاجأت
المهمة بالنسبة لها  ،فهمت معت زيارات إبنتها
ر

17

والدور المهم الذي قامت به االبنة .مثال آخر هو مفاجأة والدي "أ"  ،اللذين فهموا معت األرسة بأكملها بالنسبة
لها  ،بما يف ذلك أبناء أخيها وأحفادها الذين عرفت تسميتهم وحت وظيفتهم ومكان إقامتهم.
متلق الخدمة وأفراد األرسة أنفسهم .يمكن رؤية
كببة ربي
تسبب وصول أفراد األرسة يف إطار العمل إلثارة حماسة ر
ي
متلق الخدمة قد وجد مكانه يف
الروابط الجيدة بينهما وعل وجه الخصوص تفهم وشعور األرسة بالهدوء  ،أن
ي
متلق الخدمة  ،بكونهم ال يعيشون مع األرسة ،إن هذا هو المسار المعياري للحياة وال
العالم خارج المبل وشعور
ي
السني.
يتطلب اإلنفصال  ،بل يتطلب عالقة بالغة تستمر عل مر
ر

تنفيذ البرنامج ضمن لقاءات مع متلقي الخدمة
متلق الخدمة.
تتمثل الخطوة الرئيسية والمهمة يف البنامج يف إتاحة الشيخوخة وجعلها يف متناول
ي
كبن شاليم يف أعقاب وظيفة البحث ل -رنبي
الت أعدت عن طريق ر
كمنت الفكرة بإستخدام األفالم المتاحة ,ي
دافيد منذ عام .2010-
عن اللقاءات :عامة
إشبك  10-12رجال" وامرأة من كل إطار (الفئة العمرية تباوح ما ربي  ,)50-65والذين إختاروا اإلشباك بالبنامج
من منطلق رغبتهم الخاصة.
كي مختلف عل مستويات مختلفة من اإلستقاللية ،ولديهم مستوى مختلف من التواصل
األداء
الوظيق للمشب ر
ي
اللفظ ،وبعضهم يتنقل مع نقالة ر
المش ،والبعض يعيش يف إطارات عالجية ،والبعض اآلخر يف مبل والديهم،
ي
ي
ً
الت تتطلب إبداعا وفعاليات
والبعض اآلخر يف شقة أو نزل .أي أنه كان هناك إختالف وتنوع ر
كبب من الخصائص ي
متنوعة بكل لقاء وبكل إطار من األطر.
ً
جماهب مختلفة والمدونة
الت يمكن تمريرها ربي
ر
وفقا لذلك ،يمكن العثور عل مجموعة مختارة من الفعاليات ي
يف التلخيص (لم يتم استخدام جميعها يف كل إطار عمل ،ولكن تم اختيارها حسب الحاجة).
ً
الت تركز عل
نظرا ألن البنامج يعتمد عل إتاحة الوصول إل الشيخوخة من خالل النهج
المهت "الخدمة ي
ي
ً
مكونا ً
مهما يف وضع جدول األعمال يف اللقاءات.
الشخص نفسه" ،بحيث شكلت إحتياجات ورغبات األعضاء
ً
الت
يعت أن اللقاء لم يتداول دائما الموضوع المحدد لذلك االجتماع فحسب ،بل شمل ايضا" المواضيع ي
وهذا ي
طرحها المشبكون أنفسهم بقوة أثناء اللقاء مما أدى إل طرحها وعدم تأجيلها إل جانب اإللبام بطرح الموضوع
الت تم تحديدها عل أنها نقاط رئيسية حول قضية الشيخوخة
الرئيش .ومع ذلك ،تم طرح جميع القضايا ي
ي
كي.
للمناقشة ،ولكن تم تحديد ترتيبها عل األغلب من قبل المشار ر
يف كل لقاء كان هنالك دور لمندوبة اإلطار للمساعدة بتدوين المحتويات عل الورق .يف كال اإلطارين ،لم يتطلب
من المندوبة العمل مع المجموعة ،او ر
الشح ،التوسط ،أو التوجيه ،وإنما عملت كمدونة فقط .
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ً
6
والتغيبات والتنوع الذي تم إجراؤه وفقا لذلك ،حت يتم إستخدامهم يف
سنعرض اآلن األنشطة يف كل جلسة
ر
موجهي يعملون مع مجموعات متنوعة من كبار السن.
المستقبل من قبل
ر

اللقاء األول :المعرفة ،التشيخ والمحافظة عل األداء والصحة
تضمن اللقاء األول تعارف ،فعالية العمر والوقت ،فعالية حركة و"تمارين الدماغ" (إذا لزم األمر) باإلضافة إل
فعالية لتحديد أهداف المجموعة.
ُ
ر
سء عن أنفسهم .وتراوحت اإلجابات من:
"اسم
التعارف :طلب من األعضاء تقديم أنفسهم عن طريق إخبار ي
ي
وغب ذلك .كانت الثغرات ترجع جزئ ًيا إل درجة
 ،"...من خالل وصف شامل لألمراض ،واألطعمة  ،والهوايات  ،ر
ً
ً
لمتلق الخدمة أو الثغرات يف القدرة الذهنية ،واتضح الحقا أن بعضهم يتحدث قليال بسبب اإلحساس
اللفظية
ي
بعدم األمن والخجل ،حيث برزت القدرة عل التحدث بجمل أطول يف الجلسات الالحقة وتضمنت إنتقاال" من
معلومات جافة لوصف ودمج العواطف.
رئيش.
بعد التعارف عدنا إل تحديد الهدف من اللقاءات ،مع التشديد عل كون الشيخوخة والجيل كموضوع
ي
ً
عددا من الفعاليات لفهم مصطلح الوقت والعمر لكل منهم.
أجرينا
الزمت :تم وضع
الشخص وموقعه عب التسلسل
فعالية العمر والوقت :فهم مصطلح الوقت ومعرفة العمر
ي
ي
ً
ً
ُ
كببة) عل الطاولة  /األرضية  ،وتضمن السنوات من  10إل  99؛
مسطرة معدة خصيصا (طويلة جدا وكتابة ر
ً
ر
بعبت صور ملونة لشخصيات من مختلف األعمار  ،مشتقة مسبقا من المجالت الملونة.
وتخمي عمرها
الت اختاروها،
إختار كل مشبك
ر
ر
صورتي إل ثالث صور ،حيث كانت المهمة وصف الشخصية ي
ووضع الشخصية عل ر
الشيط يف نطاق عمر مطابق (رضيع  ،طفل  ،مراهق  ،ولد  ،بالغ  ،رجل عجوز بالغ) .يف
يمب الرجل  ،وكيف
نهاية الفعالية ،جرت محادثة حول الخصائص العمرية (كيف نعرف أنه طفل ،وما الذي ر
نعرف أنه مسن  ،وما إل ذلك).
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المهمة التالية كانت ،أن يقول كل مشارك عمره ويحاول أن يضع نفسه عل ر
الشيط بجوار الصور الموضوعة
كي تحديد عمره بدقة .كانت األخطاء يف الغالب يف
هناك .كانت هذه المهمة صعبة ،ولم يستطع بعض المشار ر
6
كبن شاليم والذي يتضمن إرشاد لكيفية بناء
ممكن اإلستعانة أيضا" كتيب االرشاد لمشاهدة فيديوهات إتاحة الشيخوخة والذي طور عل يد ر
مجموعة وتشغيلها .
وأيضا" بوثيقة توثيق مجموعة دوائر حياتية ( ,)2019من قبل ريتا سيغال ،مديرة طاقم األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية التطورية ،وآدير أفيشار،

إجتماع مسؤول عن قسم اإلعاقات ،قسم الخدمات اإلجتماعية ،رمات غان.
عامل
ي
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تعريفهم لذاتهم بأنهم أصغر مما هم عليه يف الواقع ،أو كان هناك من عرف كيفية تحديد تاري ــخ ميالدهم بدقة
ً
تقريبا كيفية تحديد
كببة (بما يف ذلك اليوم والشهر والسنة) ،لكنهم لم يتمكنوا من تحديد عمرهم .عرف ثلثهم
ر
أعمارهم وتاري ــخ ميالدهم بالضبط .بعد تحديد العمر الدقيق لكل منها ،تبقت مهمة العثور عل المكان المناسب
له عل ر
الشيط.
ً
المجموعتي يف اإلطارين
كي ،كانت هناك أيضا إختالفات ربي
ر
إل جانب االختالفات الشخصية ربي المشار ر
كب كامل ومشاركة
كب :يف إطار العمل (أ) الفعالية كانت سلسة ،بب ر
وف القدرة عل الب ر
المختلفي ،يف ر
ر
وتبة التقدم ي
ً
حوال  20دقيقة .لذلك فقد أضفنا لهذه
واعية ،بينما يف اإلطار ب أظهر المشاركون إرهاقا وقلة ترك رب بعد
ي
ً
الت تم تطويرها
وه تمارين ي
المجموعة عددا من تمارين الجلوس أو الوقوف لتحريك الجسم والدورة الدموية ،ي
من جلسة إل أخرى وأضيف إليها تمارين أطلق عليها المشاركون "تمارين لتقوية الدماغ" :اختبارات الكلمات،
والقواف ،والمزيد.
والكلمات والعكس،
ي
الت يجب الحفاظ عليها مع تقدم العمر:
فعالية لتحديد أهداف المجموعة :حددت المجموعتان المجاالت ي
الحفاظ عل الجسم ر
كاف
(رسب الماء ،ممارسة الرياضة ،تناول الطعام
الصح ،االستحمام ،والحصول عل قسط ٍ
ي
من النوم)؛ الحفاظ عل النفس (عدم الشتائم ،عدم التحدث بسوء ،عدم التضف بعنف  ،أن تكون ً
طيبا "وأن
تحب لجارك كما تحب لنفسك")؛ ممارسة األنشطة البفيهية (تنمية الهوايات) والسعادة .حددت المجموعة يف
التال" :العيش بصحة جيدة ،والتمتع بالحياة ،والعطاء لآلخرين ،ومساعدة اآلخرين
اإلطار أ هدفها عل النحو ي
الخب ،والحفاظ عل الحياة ،والحفاظ عل الصحة،
والعيش يف سعادة"؛ حددت المجموعة الثانية هدفها" :عمل ر
وممارسة الرياضة ،واحبام األصدقاء ،والحفاظ عل العقل والمخ".
ً
إستعدادا لإلجتماع رقم  ،2تنظم متلق الخدمة ف كال اإلطارين وطلبوا تغيب وقت االجتماع إل ساعة مبكرة ر
أكب
ر
ي
ي
من أجل الحفاظ عل يقظتهم ( 10:00أو  11:00وليس  .)14.30قبلت المجموعة األول توصية العامل
االجتماع يف إطار العمل ،ألنه يجب أن تعرض القضية عل موجهة البنامج وتتوصل إل إتفاق معها ،بينما طلبت
ي
تغيب وقت كال
اإلجتماع يف التوسط يف الطلب .عل أي حال ،تم
األخصان
المجموعة الثانية مساعدة
ر
ي
ي
ً
ملحوظا ر ً
وكببا .كانت المجموعة األول بارزة ومحقة يف طلبها
المجموعتي لوقت أبكر وكان االختالف يف اليقظة
ر
تغيب ساعة اللقاءات.
لتأثبها عل ر
وف قدرتها القيادية ر
ي

الذان
الجلسة الثانية :اإلستقاللية والقدرة عل إتخاذ القرار
ي
الثان مراجعة ألهداف المجموعة  ،وعرض آلية الدائرة الشخصية  -عرض ومناقشة  ،ومشاهدة
تضمن اللقاء ي
فيديو" -ال يسمح يل بفعل ما أريد هنا" ,فعاليات الحركة و "تمارين الدماغ( "7إذا لزم األمر) وتلخيص.
التكرار :يف بداية اللقاء (كما يف جميع اللقاءات التالية) تمت مراجعة أهداف المجموعة باإلضافة إل ملخص اللقاء
الت اختاروا االحتفاظ بها يف جيل
الت حددها األعضاء،
والت تتضمن المجاالت ي
ي
السابق والجملة الرئيسية ي
القواف والمزيد.
" 7تمارين لتقوية الدماغ" :اختبارات الكلمات ،والكلمات والعكس،
ي
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الشيخوخة .المراجعة والتكرار يف بداية كل لقاء تهدف إلنشاء الثبات عل نفس المبدأ واإلحتفاظ بالمعلومات
المكتسبة.
الت تم
أول لدورة الحياة( 8رسم
الدائرة الشخصية والفيديو :بعد اإلفتتاحية ،تم عرض مخطط ي
تخطيظ لآللية ي
ي
النهان)  ،حيث كان من المفبض أن يسجل كل مشبك
تطويرها خالل ورشات العمل حت الحصول عل المنتج
ي
الت يقوم بها بالفعل ،أو يخطط لفعلها ،وكل ما له مغزى بالنسبة له .لتعبئة الدائرة الشخصية تم طرح
األشياء ي
وغبها)  ،باإلضافة
ه هواياتك؟ ر
أسئلة مفتوحة (ما الذي تحب أن تفعله بعد العمل؟ ما الذي يزعجك؟ ما ي
كبين شاليم" :ليس مسموحا" يل أن أفعل
إلستخدام بطاقات الصور ،محادثة جماعية وعرض فيديو من إنتاج ر
ما أريده هنا" (سلسلة من الفيديوهات إلتاحة الشيخوخة).
كببة ،سواء عل حقيقة مشاهدة سكان البل يف سنهم يف شمال البالد ،الذين
رد أعضاء المجموعة أ بإثارة ر
ً
يتصارعون مع أسئلة مماثلة  ،وأيضا عل القضية ذاتها" :من يتخذ القرارات المتعلقة ين بالحياة ".تطور الموضوع
إل محادثة هادفة حول القصة الشخصية لكل شخص ،وكيف ومت ولماذا جاء للعيش خارج مبل والديه ،ومن
ً
يتمب الفيديو بمجموعة
قرر ذلك وماذا يفكر عن قراره هذا يف الوقت
الحال ،سواء كان سعيدا باالختيار أم ال .ر
ي
لمتلق الخدمة
مختارة من األنماط تباوح من " "Decide for Meإل " "I Decided Aloneبحيث يمكن
ي
قضان .سمحت المحادثة بالتنفيس عن المشاعر
وغب
العثور عل مكانهم وتقديم خيارات مختلفة بشكل مفتوح ر
ي
وإضفاء ر
الشعية عل الشوق إل العالم السابق ،والذي شمل الوالدين والعيش معهم  ،باإلضافة إل البوي ــج لهم
لتقديم اقباحات جميلة ومهمة للحفاظ عل ذاكرة األرسة (حفظ الباث  ،الحفاظ عل ذاكرة الطعام  ،الموسيق،
الطفولة ،الصور  ،التواصل مع األرسة  ،وما إل ذلك).
ً
كان رد فعل األعضاء يف المجموعة (ب) مختلفا بما يتعلق بعرض الفيديو .بعد دقائق قليلة من بدء العرض
الت تناقشت فيها المجموعة عن الموضوع)  ،أعرب األعضاء
(العرض ليس من بداية الفيديو ،ولكن من النقطة ي
قصب لتجديد المعلومات (تمارين الجسم والدماغ)،
عن عدم ارتياحهم وطلبوا إيقاف عرض الفيلم .بعد نشاط
ر
تحدثنا عن صعوبة مشاهدة الفيلم .فضل معظمهم الحديث عن"إتخاذ القرارات الشخصية" دون مشاهدة
الفيلم .كل عضو لديه قصته الخاصة حول اتخاذ القرار باإلنتقال إل شقة أو نزل .قبل معظمهم رأي أفراد األرسة
تبي أن أعضاء
يف التبير والمصالحة ولم يجدوا ضورة إلتخاذ القرار بأنفسهم بشأن هذا الموضوع .يف وقت الحق ،ر
المجموعة مصممون وقادرون عل إتخاذ قرارات بشأن أمور أخرى تتعلق بحياتهم يف العمل ،الشقة ،األنشطة
البفيهية ،التسوق والتعامل مع المال.
يف هذه المجموعة ،كان لدى معظم األعضاء آراء شخصية قوية وأضوا عل إتخاذ قراراتهم بأنفسهم .مسألة مدى
ه مسألة يجب مناقشتها يف كل إطار من
إتخاذ القرارات من قبل
متلق الخدمة بشكل مستقل ي
وف أي مجاالت ،ي
ي
الت تركز عل الشخص نفسه' وحق كل شخص بإتخاذ قراراته الشخصية بشكل
أجل تعزيز وتذويت فكرة 'الخدمة ي
ناجع ورسي ــع ر
أكب.
8

وغبها.
دائرة القرارات واإلختيارات الشخصية لكل مشبك يف المجاالت :البفيه ،العالقات العائلية ،األصدقاء ،الطعام ،ر
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اإليجان والعالقات مع األصدقاء
الذان
اللقاء الثالث :تطوير اإلدراك
ي
ي
اللقاء الثالث تضمن تكرار عل أهداف المجموعة ،آلية الدائرة الشخصية -إستمرار الفعالية وتلخيص.
التكرار:
ً
بالتذكب بالعبارة الرئيسية للمجموعة وعرض أهداف المجموعة .يف هذه المرحلة ،تمكن
بدأ هذا اللقاء أيضا
ر
األعضاء تعريف المجموعة وهدفها بدون مساعدة.

إستمرارية الفعالية بموضوع الدائرة الشخصية:
كي (الدائرة ال تزال يف الصيغة األولية ،ولكن مع
تم عرض دائرة من القرارات واالختيارات الشخصية للمشب ر
صورهم يف مركز الدائرة) .شمل هذا العرض عل عدد من الدوائر حسب عدد األعضاء مع صورة أحد األعضاء يف
وسط كل ررسيحة.
أثار العرض الحماسة وأنتظر الجميع دورهم بصب رلبوا دائرتهم الشخصية مع صورتهم .تول المشبكون زمام
إدارة الجلسة عل الفور :بحيث تم تقديم الدائرة الشخصية لجانب ررسح المشبك نفس البنود الموجودة عل
جدول األعمال.
صفان ،ما الذي أعرف ان
يعجبت يف
صفان القوية ،ما الذي
ه
ه
ي
ي
ي
ي
صفان الشخصية ،ما ي
عل سبيل المثال :ما ي
صديق العزيز ولماذا؟
أفعله بشكل أفضل ،ما الذي أحب أن أفعله ،من هو الصديق الجيد ،من هو
ي
صحت وعل
أقص ساعات الفراغ ،كيف أحافظ عل
بوسع ان أقدم لآلخرين ،ماذا أتلق من اآلخرين ،كيف
ماذا
ي
ي
ي
عائلت .خالل النقاش تم عرض مواضيع
أصدقان ،أفراد
أحبان،
عالقت مع
الكمال الجسدي ،كيف أحافظ عل
ي
ي
ي
ي
أخرى ،مثل:
فليتقبلون كما أنا،
عدون إذا لم أطلب ذلك،
الذان ،اتخاذ قرار بمفردي ،أال يسا
خصوصيت ،ال"أنا"
ي
ي
ي
ي
بنفش وانا أقرر كيف سأتضف
أموال
الت أحبها ،أن أستلم
ي
سأستمر يف الذهاب إل مكتبة البلدية لقراءة السلسلة ي
ي
بها.
جرت المناقشات أثناء االستماع لبعضهم البعض ،حيث أضاف المشبكون أقواال" ألصدقائهم ،مثل" :إنها صديقة
جيدة ،إنها تساعد الجميع ً
دائما" ؛ " هو ال يحب أن يلمسوا ممتلكاته" ؛ "إنها حزينة جدا" لوفاة والدتها"" .هل
ً
الت قالها
تعلمي أن لديها صديق انتقل إل مكان آخر ألنه كان مريضا .غالبية المشب ر
ر
كي تفهموا وقبلوا اإلضافات ي
كي حول حياتهم الخاصة ،ولكن يف بعض األحيان أثار ذلك المعارضة:
"لكنت أردت أن أخبها بذلك"
باف المشب ر
ي
ي
ً
أو "لماذا تتدخل ين" تم تناول هذا الموضوع أيضا" يف المجموعة حول مكان الفرد ورغبتنا يف المساعدة وفقا
تلق المساعدة.
لرغبة اآلخرين يف ي
ً
ُ
ف بعض الحاالت قمنا بألعاب ّ
كي
تقمص األدوار :عل سبيل المثال ،وفقا للموضوع أعاله ،طرح عل المشار ر
ي
ً
ً
التال" :ماذا أفعل عندما أريد عبور الطريق وأرى شخصا كفيفا يقف بالقرب من ممر المشاة؟ " تمرن
السؤال
ي
المشبكون بلعبة تقمص األدوار بحيث نتجت عنها أنماط ونظريات مساعدة اآلخرين والتوجه إل شخص غريب.
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يمكنت مساعدتك لتعب الطريق "أو" معذرة سيدي  ،هل تريد المساعدة؟
كانت إجاباتهم ،عل سبيل المثال" ،
ي
ً
أيضا "أو وضع يد عل كتف األعم ومرافقته إل الجانب اآلخر.
"أو" أنا أعب الطريق
الت أجريت بعد تقمص األدوار ،أكد األعضاء عل أهمية التوجه المهذب لآلخرين ،والتحدث
يف المحادثات ي
ر
سء
والمشاركة النية قبل التنفيذ حت يعرف الشخص ما قصدناه وأهمية الحصول عل إذن منه قبل القيام بأي ي
"المكفوفي" يف لعبة تقمص األدوار ،وإنما
له (حت لو كانت نيتنا جيدة) .كانت هناك تضيحات ليس فقط حول
ر
ً
وف أي نشاط آخر.
أيضا حول تجربتهم عندما يتلقون المساعدة من أعضاء الطاقم يف النادي  ،يف مكان اإلقامة ي

اللقاء الرابع :ما المهم بالنسبة يل؟
ّ
والمجرد" وفعالية صور األلبوم
تضمن اللقاء الرابع تكر ًارا ألهداف المجموعة ،فعالية بموضوع "الملموس
وتلخيص.
ً
بالتذكب بالعبارة الرئيسية للمجموعة مع عرض هدف المجموعة وعرض الدوائر
تكرار :بدأ هذ اللقاء أيضا
ر
الت ضحوا بها يف
كي (بحيث أن صورهم يف وسط الدائرة إل جانب قسم ر
الشخصية للمشب ر
كبب من األقوال ي
كببة للغاية يف
التقديم) .كان لتواجد عضو الطاقم كموثق
اللقاءات السابقة المعروضة يف العرض
وثائق أهمية ر
ي
ي
كي كانوا سعداء بمشاركة المعلومات من خالل خباتهم وتجاربــهم عن طريق
هذه المراحل ،وخاصة وأن المشب ر
طرح األفكار وتطويرها .بدون توثيق الفعالية من قبل عضو الطاقم الموثق للفعالية لكان هنالك خسارة ملحوظة
الت شاركوها خالل اللقاء.
بتدوين الكلمات والمعلومات ي
فعالية بموضوع 'الملموس والمجرد' :تناولت هذه الفعالية مصطلحا" يصعب فهمه ألنه ّ
مجرد  -ما هو المهم ال
بالنسبة ل؟ لفهم هذا المصطلح ،إستخدمنا مفاهيم مألوفة وقريبة ،مثل :ما هو ر
األكب أهمية بالنسبة يل ،ما الذي
ي
ً
ر
حيان أقل جودة.
حيان ،فستكون
الشء الذي إذا لم يكن متواجدا" يف
ي
ي
ي
يجعلت سعيدا ،ما هو ي
التعليمات للفعالية تطلبت عدم التطرق لألشخاص ،الطعام ،الممتلكات واألشياء الملموسة ،وإنما فقط لألفكار
ر
لشء
واألوضاع الحياتية .كما ذكرنا ،هذا مصطلح مجرد ولغرض التوضيح إستخدمنا بطاقات ،رسم عليها صورة ي
ُ
ر
مبته الرئيسية،
ه ر
معي ،بحيث طلب من المشب ر
ر
الشء ،ما ي
كي التطرق إل الصورة المرسومة عل البطاقة  -ما هو ي
ر
سء مهم بالنسبة لك .بعد فهم المهمة وإظهار بطاقة واحدة
المبة مع ر
كيف يمكنك ربط هذه ر
مبة تخصك أو مع ي
بطاقتي ،كان من السهل الحصول عل األفكار واإلقباحات ،حت يف بعض األحيان بمساعدة األصدقاء (عل
أو
ر
سبيل المثال ،بطاقة المرسوم عليها جارور أدوات مطبخ مرتب  -كان المعت" :أنا أحب النظام وال أحب أن يلمس
الت رسمت عليها خزانة مغلقة ،طرحت المقولة:
"خصوصيت مهمة بالنسبة
يل أي شخص
ي
ي
ممتلكان"؛ البطاقة ي
إستقالليت مهمة بالنسبة يل  ،أنا لست
الت رسم عليها فنجان قهوة ،طرحت المقولة":
ي
يل فليحبموها "؛ البطاقة ي
طفال" ".
بفضل ر
والت من
كي
ر
الشح والتوضيحات ،تمكن معظم المشب ر
بالتعبب بتضيحات قوية حول األمور المهمة لهم ،ي
الشخص لكل مشبك.
التقديم
المفروض اإلصغاء لها وإحبامها .تمت كتابة هذه االمور يف العرض
ي
ي
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ُ
كي إحضار صور من منازلهم ،صور طفولتهم
فعالية صور من األلبوم :بالنسبة لهذه الفعالية ،طلب من المشار ر
ومثبة حتث تمكن األعضاء
وصور عائلية وما شابه ذلك .كانت االستجابة يف إحدى المجموعات رائعة ،مدهشة ر
محبوبي لوالديهم ،حيث يلعب األشقاء مع أشقائهم وبعض الصور وثقت مناسبات
من تقديم أنفسهم كأطفال
ر
كي وهم يف أفضل
الحياة السعيدة مثل أعياد الميالد وحفالت الزفاف العائلية .يف هذه الصور ،تم عرض المشب ر
حاالتهم وحولهم أناس محبون وسعداء.
إتجاهي -إتجاه واحد تطرق لألحباء الذين ليسوا عل قيد الحياة ،بحيث أن اإلطالع عل
للماىص إل
الحني
تطور
ر
ر
ي
كي الموافقة ر
والشعية للتذكر والندم والتحدث عن معت
الصور أشعل الذكريات والقصص ،وتم منح المشب ر
ه تجربة عالمية
المحبوبي
الشخص بالنسبة لهم ،واكتشفوا أن تجربة الشوق إل أحد أفراد األرسة
ر
ر
المتوفي ي
الماىص هو طرح تجارب األطعمة المفضلة واألطعمة
الحني إل
الثان لمحادثة
ر
ويمكن التحدث عنها .كان االتجاه ي
ي
ً
أنت أفتقد العصيدة حقا ،ولكن ما تمثله") ،والموسيق من المبل (عزف والدي باللغة
"أم" ("ليس األمر ي
من ي
األندلسية أوركسبا وهذه ه الموسيق الت أحبها) ،ر
وأكب من ذلك.
ي
ي
الت ينتمون إليها ،أتاح لألصدقاء الشعور بالفخر بأنفسهم ،بعائالتهم،
اإلنشغال باألصول والجذور والثقافة ي
الت يفتخرون
بثقافتهم ،بأطباق طعامهم
ر
الممبة .من هنا إستمرت المحادثة إلكتشاف نقاط قوتهم والمجاالت ي
بها .عرض األصدقاء صفة أو قدرة ذاتية يفتخرون بها وخاصة وأنها توافقت مع األمور المهمة بالنسبة لهم.

اللقاء الخامس :أهمية العمل ،فعاليات الفراغ وعدم الرضا من التقاعد عن العمل
اللقاء الخامس تضمن تكرارا" عل أهداف المجموعة ،عرض مجال البفيه ،التقاعد عن العمل ،ماذا تريد أن
تفعل يف المستقبل? وتلخيص.
ً
بالتذكب بالعبارة الرئيسية للمجموعة مع عرض هدف المجموعة وعرض الدوائر
تكرار :هذا اللقاء بدأ أيضا
ر
الت ضحوا بها يف
كي (بحيث أن صورهم يف وسط الدائرة إل جانب قسم ر
الشخصية للمشب ر
كبب من األقوال ي
التقديم).
اللقاءات السابقة المعروضة يف العرض
ي
المجموعتي من ساعات فراغ متعددة ومتنوعة ،مثل :الرقص ،الفالمنكو ،الجوقة،
كي يف كال
ر
البفيه :يتمتع المشب ر
العزف ،ممارسة الرياضة يف الهواء الطلق ،ممارسة الرياضة داخل البيت ،الفنون ،تركيب البازل ،التصوير،
الكراميكا ،قراءة الصحف والكتب ،رحلة للمتبهات العامة ،التسوق يف المجمع التجاري أو الحوانيت،
وغبها .من الواضح أن فعاليات البفيه مرغوبة عل جميع
المقاه،الطبيخ ،صناعة المخبوزات،
تحضب الخب ر
ر
ي
كي.
المشب ر
حي أن
بتقدير متحفظ من الممكن مالحظة أن
ه الهوايات الحقيقية للشخص ،يف ر
ي
حوال نصف الفعاليات ي
النصف اآلخر يحدث ضمن إطار المجموعة واالنتماء إل اإلطار .ومع ذلك ،لم يعرب مشبك واحد حت عن
تغيبها بنشاط آخر .طور البعض خبة يف فعاليات أوقات الفراغ الخاصة بهم ،ولهذا
رغبته يف إيقاف الفعالية أو ر
وتحضب الخب).
الكبب (عل سبيل المثال  ،القراءة  ،األلغاز  ،المجوهرات ،
أعربوا عن فخرهم
ر
ر
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التقاعد عن العمل :عل الرغم من الفعاليات البفيهية ر
البية والممتعة ،أال أن الغالبية العظم ال ترغب بالتقاعد
اإلبداع ،الهادف وذو انتماء .ذكر البعض
عن العمل وبنظرهم العمل هو بمثابة هوية شخصية للشخص الفعال،
ي
أن مسألة األجور مهمة ،وتساءل البعض اآلخر عما إذا كان بإمكانهم الحصول عل أجر  /معاش تقاعدي يف حال
ً ً
تلق نماذج
توقفوا عن العمل .أشار البعض إل أنهم سيستمرون يف العمل ،حت لو كانوا كبارا حقا ،وطلب البعض ي
التأهيل.
عمل للبل إذا توقفوا عن القدوم إل مركز العمل
ي
ُ
وصف المستقبل :عندما طلب منهم وصف حياتهم المستقبلية (بعد خمس سنوات)  ،كانت مهمة صعبة لدى
ً
وبالتال قاموا بتحويل الطلب لرغبات وآمال للمستقبل:
"لتغيب الدولة  -ليكون العيش بها جيدا" ،
الغالبية
ر
ي
هوايت
صديقت وتطوير
"للتمتع بصحة جيدة والتقاط الصور " "،إفتتاح معرض""،أن أصبح متقاعدا" سوية مع
ي
ي
صديق"" ،أن أكون بصحة جيدة وواقفا"
اف"" ،عندما أتقاعد سأساعد يف البل"" ،الزواج من
يف التصوير الفوتوغر ي
ي
رجل"  " ،ال قدر هللا عل التقاعد ،وأبق بصحة جيدة وأعمل"" ،سأتذكر هذه اللقاءات وأتوق للمزيد منها
عل
ي
يف المستقبل ".

متلق الخدمة
تلخيص اللقاءات الخمسة مع
ي
والت حاولنا فيها معالجة كل هدف كما تم تعريفه يف
يف اللقاءات الخمسة مع
ر
المجموعتي ي
(ف كال اإلطارين)  ،ي
بداية البنامج  ،لم نتمكن ً
دائما من االلبام بموضوع واحد يف لقاء واحد .يف معظم األوقات ،كانت المواضيع تخرج
عن سياقها وتختلط ،ولكن يف نهاية اللقاءات كل المواضيع اجتمعت يف دائرة شخصية من القرارات وجودة الحياة
كي.
لمتلق الخدمة وكأداة
وبالتال تمكن إنشاء األداة بصيغتها النهائية (كما هو موضح أدناه) ،كأداة
لكل من المشب ر
ي
ي
ً
كبن شاليم ،وأفالم
للموظفي والعائلة .استخدمنا أحيانا وسائل مساعدة ملموسة مثل :فيلم (وخاصة أفالم ر
ر
العائل ،وأحيانا"
قصبة مصورة) ،يف بعض األحيان لعبة تبديل األدوار ،ببطاقات الصور والصور
أخرى ،مثل أفالم ر
ي
تحصي الجسم،
كب وإيصال فكرة
تمارين وفعاليات حركية أو ألعاب كلمات وأرقام .وذلك من أجل ،تقوية قدرة الب ر
ر
النفس والمخ.
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