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*تُرجم هذا المقال إلى اللغة العربية المحكية من أجل إتاحته لجمهور الهدف( .المترجم)

تلخيص المقال:
كبار في السن مع إعاقة عقلية تطورية في زمن الخدمة المالئمة لإلنسان
نُشر المقال للمرة األولى في مجلّة "شيكوم" مجلة لجمعية حومش.
נסים ,ד' .)2018( .אנשים מזדקנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בעידן שירות מכוון אדם .שיקום.76-83 ,29 .
تم تلخيص المقال بموافقة الكاتبة وموافقة مجلة جمعية حومش.
ت ّم تلخيص المقال عن طريق مجموعة – وحدة قياس وتقييم كيرن شليم ،مايو ٢٠٢٠

بالفترة األخيرة كثير ناس عندهم إعاقة عقلية تطورية بيعيشوا حتى جيل كبير .لهذا السبب تعلمنا نفهمهم أكثر ألنه هاي المجموعة
من الناس كبيرة ومنفصلة عن مجموعات ثانية وعندها حاجات ثانية ،لذلك هي بحاجة الهتمام خاص .بسبب العدد المتزايد
للكبار في السن الي عندهم إعاقة عقلية تطورية زادت كمان كمية األبحاث في هذا المجال بدافع إنو نفهم أكثر حاجيات هاي
الشريحة من المجتمع .حتى أصحاب القرارات في وزارة الرفاه والخدمات االجتماعية متيقظين لهاي الظاهرة ،نشروا سياسة
عمل في هذا الشأن وكمان برامج وخدمات مالئمة لهاي المجموعة.
بالمقابل ،كثير من المختصين تعرفوا على الخدمة المالئمة لإلنسان وفيها شافوا إمكانية العمل مع الكبار في السن الي عندهم
إعاقة عقلية تطورية ،ومع المجموعات المحيطة فيهن ومع أبناء عائالتهن.
الخدمة المالئمة لإلنسان مبنية على فرضية انو كل انسان عندو القدرة يرتّب حياته ،ومنشان هيك هو الزم يأخذ الفرصة والدعم.
الطريقة هاي بتحط اإلنسان الي عندو إعاقة بالمركز ،بتآمن فيه وبقدراته بإنه يقرر قرارات بتخص حياته ،وإنه يكون جزء
من المجتمع ويشتغل ويكون عندو عائلة وكمان هاي الطريقة بتساعده يعرف حقوقه.)Salmon, 2014( .
الخدمة المالئمة لإلنسان بتقوي الشخص الي عنده إعاقة وبتقوي أبناء عيلته وكمان الناس الي حواليه ،عن طريق زيادة
االختيارات المتاحة قدامه وكمان عن طريق السيطرة على الخدمات الي عبياخذها.
تذويت مبادئ هاي الطريقة بالمجموعات المحيطة فيه وبأبناء عائلته ،بتزيد جودة حياته وبتخليه يعيش مرحلة الشيخوخة بطريقة
ناجحة.
خدمة مالئمة لإلنسان بتفيد في مرحلة شيخوخة ناجحة ألشخاص عندهم إعاقة عقلية تطورية منبحث مبادئ هاي الخدمة
وكيف ممكن ننفذ هاي المبادئ في حياتنا اليومية مع أشخاص كبار في السن وعندهم إعاقة عقلية تطورية:
.1

تتميز مرحلة الشيخوخة بهبوط متدرج بالوظائف الجسدية والوظائف األخرى (انخفاض السمع ،انخفاض بالقدرة على التركيز،
انخفاض بالقدرة على التذكر وكمان أمور أخرى) .مقارنةً مع باقي شرائح المجتمع ،األشخاص الي عندهم إعاقة عقلية تطورية،
انخفاض قدراتهم بتبدأ تقريبا قبل ب  ١٠سنين من اإلنسان الي ما عنده إعاقة عقلية تطورية .وعلى الرغم من ذلك ما في تجهيز

لإلنسان لهاي المرحلة من العمر ،وهو ما بيعرف انو رح يصير هذا االنخفاض باالداء الجسدي والعقلي .الخدمة المالئمة
لإلنسان بتعرض مبدأ ّأول والي هو :تعريف الذات – يعني معرفة اإلنسان لنفسه ولحقوقه وهذا بيعطيه القدرة بإنه يدير حياته
مع وعي وقدرة على اختيار مستقل بحسب إرادته ،وهيك كمان بيقدر يس ّمع صوته الخاص .ممكن تنفيذ هذا المبدأ عن طريق
نشاط فعال مع الشخص من جيل مبكر ،متل إنه يعرف مسار التطور تبعه واألشياء الي عبتستناه بالحياة وهيك بيقدر يخطط
للمستقبل ،بش كل إنه مرحلة الشيخوخة تكون جزء طبيعي من حياته .المعرفة الي رح يحصل عليها اإلنسان بحياته ،بتساعده
ألنه يجهز نفسه بكل مرحلة من مراحل العمر بطريقة مالئمة ألله بالعمل ،والمجتمع والعائلة وهيك بيقدر يخطط لمستقبله وبيقدر
يس ّمع صوته الخاص.
يشمل التحضير على تعارف عميق بين االنسان وبين ذاته عن طريق تعريف الذات من جيل مبكر ،هذا التعريف متغير بحسب
التطورات في حياة اإلنسان ،وحاجياته ،وإرادته وقدراته (.)Heller, Miller, Hsieh,& Sterns, 2000
اإلنسان الذي يعرف ذاته بيقدر يفحص من أول وجديد بكل مرحلة من حياته احتياجاته وارادته وكمان األشياء المالئمة لقدراته
الشخصية واألشياء الي بتعنيه بنفس الوقت .أهدافه الشخصية لإلنسان هو بيحددها مع مراقبة حياته وتخطيط مستقبله وكمان
فحص الخطوات المطلوبة حتى يحقق أهدافه .مثال االنسان الي بيعرف انو في السنوات القادمة رح يترك شغله ،بيقدر يخطط
مع الناس الي بيدعموه لليوم الي رح يكون بعد تركه لشغله – بشو رح يشتغل؟ كيف رح يعبي ساعات نهاره بشي الو أهمية.
بالمقابل ،االنسان بمساعدت بيئته الداعم ة بيخلق برنامج لحياته الشخصية الي هدفها تحافظ على مصادره الشخصية والثقافية
والعائلية منشان يرافقوه كمان بس تنزل قدرته الوظيفية .البرنامج بيشمل تخطيط للمستقبل الي بيهتم بتوديع بعض أفراد العائلة
وتجهيز للحياة بعد ترك العمل .هذا كلو مع اخذ دعم عاطفي وتثبيت الشعور باالنتماء.
 .2بشكل عام عند الناس الكبار في العمر الي عندهم إعاقة عقلية تطورية فش كثير عالقات اجتماعية قوية .أغلبهم موجودين
بعالقات بشكل أساسي مع أهل بيتهن ،وأصدقائهم في مكان العالج ،والفرق العالجية والناس المختصة ،وكثير منهم بيستصعبوا
يعملوا عالقات اجتماعية جديدة على الرغم من الحاجة االجتماعية والشعور باالنتماء الموجودة عند االنسان .وعلى الرغم من
انه أغلب الناس الي عندهم إعاقة عقلية تطورية عايشين مع اهلهن لكن عند بلوغهم أو تقدمهن في السن او بعد موت اهاليهن
من الممكن انهم ينتقلوا للعيش في مكان اخر داعم اللهن ،وهذا الشي بيأدي النقطاع العالقات مع عائالتهم ،االنتقال من البيئة
االجتماعية الداعمة (أهلهم) ومن الحارة المعروفة أللهن (الدكانة  /الكنيس/المسجد/الكنيسة) لبيئة جديدة غير معروفة ممكن يأدي
هذا الشي لصعوبة في التأقلم ،صعوبة بأنهم يتعرفوا على ناس جداد ،وخوف من التجول بالحارة الجديدة والغير معروفة وهذا
كلو ممكن يأدي للشعور بالوحدة ،قلق واكتئاب وخوف.
الخدمة المالئمة لإلنسان بتعرض المبدأ الثاني انتماء اجتماعي – استخدام مهارات شخصية وتواصلية من اجل خلق صداقات
في منظومة عالقات متنوعة والي بتشجع االنسان على انه يستخدم مهاراته الشخصية منشان يعمل صداقات داخل منظومة
عالقات متنوعة ،والحفاظ على الشعور باالنتماء وكمان الحفاظ على عالقات اجتماعية مهمة ،لذلك من الممكن هاي األشياء
تحسن مرحلة الشيخوخة عند الناس الي عندهم إعاقة عقلية تطورية .الخدمة المالئمة لإلنسان بتشجع الفرق العالجية والناس
المحيطين بالشخص الكبير في السن على حصوله على أدوات تساعده بالحفاظ على عالقاته االجتماعية مع أبناء عيلته وكمان
منشان يعمل عالقات اجتماعية جديدة  ،وكمان يحافظ على الذاكرة الشخصية تبعو ،والذاكرة العائلية ،عن طريق أشياء مختلفة
(صنع البوم صور شخصي ،انتاج فيلم عن حياته ،البوم صور عن حياته وأمور أخرى) وكمان عن طريق نشاطات مشتركة مع

االخرين ،نشاطات تطوع ،استخدام شبكات اجتماعية مالئمة من ضمنها االنترنت (נט-חבר مثال) وأمور أخرى .كل النشاطات
الي بتشجعه على انو يتذوق الشعور باالنتماء وبتزيد دوافعه بأنه يخالط المجتمع.
مع انه مش كل المهمات بيقدروا يعملوها األشخاص الكبار بالسن والي عندهم إعاقة عقلية تطورية ،وممكن يحتاجوا مساعدة
بجزء من األشياء (متل الكتابة واالعداد مع استخدام طرق تواصلية بديلة وتبسيط لغوي ،تحضير البوم شخصي ،جمع معلومات
من العائلة ،جمع موسيىقى من البيت) ،وظيفة الدعم هي انو نخلي هذا االنسان يحكي قصته كيف هو بيشوفها وكيف بيحب.
باإلضافة نساعده على تطوير عالقات شخصية داخل البيت وبراته عن طريق فعاليات مشتركة مع االخرين ،نشاطات تطوعية،
استخدام شبكات اجتماعية مالئمة من ضمنها االنترنت وكل شيء اخر بيشجعه بانه يتذوق الشعور باالنتماء.
 .3في فرص قليلة للناس الي عندهم إعاقة عقلية تطورية بأنهم يديروا حياتهم بشكل مستقل .هذا الشي مع الوقت وخاصة في سن
الشيخوخة بيق ّل أكثر ،باإلضافة لقلق األهل والفرق العالجية بسب انخفاض القدرة الذهنية والوظيفية خالل مرحلة الشيخوخة.
الطريقة المالئمة لإلنسان بتعرض مبدأ :إدارة الذات – مسؤولية على كيفية إدارة موارد الدعم المتاحة للشخص ،القيام بوظائف
اجتماعية مختلفة ومحترمة والتي تعتمد على قدرات ومواهب الشخص تنفيذ هذا المبدأ بيساعد في تغيير الطريقة الموجودة
اليوم ،الي فيها موارد الدعم مشتركة لكل المجموعة واإلنسان الي عندو إعاقة عقلية تطورية مش شريك في إدارة هاي الموارد،
للطرق الجديدة متل طريقة القسائم أو الميزانية الشخصية بيخلوه يدير بنفسه موارد الدعم المتاحة إلو .باإلضافة ،ممكن من اليوم
نزيد مشاركتهم الفعالة للكبار بالسن والي عندهم إعاقة عقلية تطورية بإنهم ياخذوا أدوار اجتماعية مختلفة الي بتطورهم وبتبرز
قدراتهم المميزة .مثل القيادة ،تمثيل المجموعة ،كتابة ،عزف ،تمثيل وأمور أخرى .في كثير فعاليات هدفها تساعد اإلنسان الكبير
ويطور عالقات
في السن منشان يحافظ على قدراته وعلى إدارته لنفسه ،ويقدر يكمل ويالقي أشياء بتهمه .كمان منشان يحافظ
ّ
اجتماعية مع محيطه ،وإنه يأخذ تقدير من محيطه وكمان يقدر يعبر عن نفسه ،ويندمج في نشاطات مختلفة الي منشأنها تفيد
بيئته .مثال على ذلك في فعاليات مختلفة تم بحثه ا ،مثال استخدام فعالية الرقص بتعطي اإلنسان ثقة بنفسه وبجسمه وبتعطيه
شعور تقدير الذات( ،הירש .)2010 ,تحفيز الحواس بيقوي القدرة على الشعور ،وبيحسن توازن الجسم وكمان التنفّس .رقص
مع المجموعات بيزيد الوعي للمجموعة ،كمان الشعور باالنتماء والتواصل مع االخرين .كمان نشاطات فنية وإبداعية بتساعد
في رفع جودة الحياة وكمان تحسين الصحة وكمان الها تأثير إيجابي على المزاج ،باإلضافة للوعي اإليجابي بالذات ولموقعهم
في المجتمع (גפני .)2005 ,فعاليات أخرى ثانية متل التصوير والرسم والنحت بيعطوا الشخص الشعور باإلنتاج وكمان تقدير
كبير لما يشوف أعماله معروضة.
كمان لما ينطلب تغيير مكان سكن الشخص الكبير بالسن مهم كثير انه يحافظ على قدرته باالختيار المستقل ،يقرر لنفسه ويعبر
عن رأيه .حسب الطريقة المالئمة لإلنسان من المهم عرض المعلومات والنتائج المتاحة لإلنسان الي عندو إعاقة وكمان نستمع
قدر اإلمكان لألشياء الي بفضلها ،بخصوص مكان سكنه وموقع هذا المكان .الزم نعرض قدامه كل الصورة ،مثال ليش هو ما
بيقدر يبقى ساكن لحالو في بيت أهله بعد ما ماتوا؟ وشو اإلمكانيات المتاحة أمامه ألن كل ما كان الشخص من ذوي اإلعاقة
العقلية التطورية شريك اجتماعيًا ،وبيقدر يعبر عن نفسه وعن إرادته الشخصية ،بإنه يختار ويقرر .هذا بيقويله شعوره بالسيطرة
وهذا الشعور كثير مهم لكل إنسان بكل األجيال وكمان بسن الشيخوخة.
 .4الناس الي عندهم إعاقة عقلية تطورية بشكل عام تحصيلهم العلمي بيبقى منخفض ،كمان حضورهم في سوق العمل قليل ،كمان
األجار الي بياخذوه قليل وكمان بيتركوا الشغل من جيل مبكر ،مشاركتهم في النشاطات الترفيهية قليلة بسبب اإلعاقة الجسدية
وانعدام المهارات االجتماعية ( .)Clarke & Lathham, 2014بحسب المبدأ التالي للخدمة المالئمة لإلنسان دمج ومشاركة في

منظومات الحياة المختلفة والي هي مفتاح مش بس لتقوية الناس الي عندهم إعاقة عقلية تطورية بل كمان لزيادة وعيهم وإزالة
الحواجز من أمامهم ،وهذا الشي بيتم عن طريق توسيع المعرفة عند األشخاص الي عبيهتموا فيهن ،تغيير المواقف ،زيادة الوعي
للمتعالجين وزيادة إمكانية الخيارات الموجودة أمامهم ،خاصة باستهالك الخدمات الطبية ،وكمان ثقافة وصحة في المجتمع ،مثال
خدمات الصحة في المجتمع ،مش متاحين بما يكفي للناس الي عندهم إعاقة عقلية تطورية .سبب واحد في ذلك هو انعدام المعرفة
عند الناس الي عندهم إعاقة عقلية تطورية عن خدمات طبية موجودة وكمان مش عطول هم بيقدروا يفهموا األلم أو التغيير
الجسدي الي بحاجة لفحص طبي .بالمقابل كمان الفرق العالجية الطبية ناقصهم معرفة وتمرين بخصوص ذوي اإلعاقة العقلية
التطورية ومش عطول في أدوات طبية متاحة (تخت متنقل مالئم لكرسي متحرك مالئم للمرأة الي عندها إعاقة عقلية تطورية).
الفرق الطبية بيواجهوا بصعوبة في عالج ذوي اإلعاقة العقلية التطورية ،بسبب الصعوبات الذهنية الموجودة عنده ،وقدرته على
التواصل أو السلوك ،ومش عطول هم بيفهموه او بيعتمدوا على أقواله ،وأحيانا هم بيخافوا من سلوكه .كل هذه األمور من شأنها
منع استقبال عالج طبي مالئم أو دعوته لفحوصات طبية بتحميه .بحسب طريقة الخدمة المالئمة لإلنسان ،انعمل أكثر من شيء
واحد من أجل زيادة وعي اإلنسان مع إعاقة لذاته ولحاجياته ولحقوقه وبالمقابل انعملت فعاليات إرشادية منشان تقوية المعرفة
المهنية عند األشخاص المعالجين (مثال تجهيز مجموعات في المجتمع وزيادة معرفة األشخاص المهنيين للمجموعة) .باإلضافة
تم تطوير برنامج لزيادة االتاحة الطبية للناس الي عندهم إعاقة عقلية تطورية (مثال غرفة إنعاش ،خدمة طبية متواضعة وأمور
أخرى) بالمقابل للبرامج الي بتطور اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة عن األشخاص الي عندهم إعاقة عقلية تطورية.
مجال الترفيه والعمل :الهبوط المتوقع في القدرة واإلنتاج والمشاركة عند كبار السن في العمل والترفيه ،من الممكن انو تقلل من
استقالليته ،في اتخاذ القرارات وبقدرته على االختيار الشخصي .وفي سياق الكبار في السن الي عندهم إعاقة تطورية عقلية،
منظمة الصحة العالمية ،شددت على أهمية تطوير مهارات عملية ونشاطات ترفيهية ،والقدرة على تقدير الذات ،الحفاظ على
وتيرة وتنويع في الحياة واستمرارية العمل واإلنتاج ،مع وجود شبكة اجتماعية قوية وثابتة ،والمشاركة بشكل ثابت في الحياة
اليومية في المجتمع مع أصدقاء ومعارف بحسب اختياره منشان يحافظ على قدراته.
الناس المهنيين بيشوفوا اليوم انو مجال الترفيه شيء مركزي ومهم في حياة الكبار في السن الي عندهم إعاقة عقلية تطورية.
لذلك هم بيشتغلوا على زيادة االندماج االجتماعي عند هاي المجموعة من الناس واستخدام الموارد االجتماعية ،مع االنتباه
إلرادتهم الشخصية قدر اإلمكان .اليوم موجود فعاليات ترفيهية مختلفة مالئمة لذوي اإلعاقة العقلية التطورية .فرق غناء مشترك،
مجموعات مسرح أو رقص ،تعليم مثري وأمور أخرى ،وكمان في ارتفاع بالنشاط التطوعي الي عنده إعاقة عقلية تطورية
بالمجتمع.
مجال التكنولوجيا :تطور العالم التكنولوجي السريع ووجود كمبيوتر في أهمية كبيرة لتجنيد قدرات االنسان الكبير في السن
والي عندو إعاقة عقلية تطورية وكمان مهمة كثير للمحافظة على هاي القدرات ،استخدام الكمبيوتر أو التابلت أو السمارتفون
كأداة للمحافظة على األداء الذهني عن طريق فعاليات فكرية أو العاب أو طرق للتواصل ،أو سماع الموسيقى وأمور أخرى.
استخدام الكمبيوتر بيعطي االنسان االمكانية بإنه يعبر عن قدراته التواصلية والجسدية وبيشجع اإلنسان على االنتقال من وضع
سلبي وبدون سيطرة لوضع إيجابي مع الرغبة في البحث .استخدام الكمبيوتر بيقوي ثقة االنسان بنفسه وبيخليه يحس حالو
مسيطر ومستقل حتى ولو كانت الوظائف األخرى بانخفاض وأكيد الكمبيوتر بيعطيه إمكانية االتصال مع العالم .ممكن كمان
يطور للشخص الكبير في السن والي عندو إعاقة عقلية تطورية سيطرته واختياراته المستقلة عن طريق استخدام تكنولوجيا
بتساعده في تسهيل العمل اليومي ،وزيادة استقالليته ومع الحفاظ على الشعور بالقيمة والراحة النفسية (כהן -מנספילד,

 .)2008التكنولوجيا كمان بتساعد من ناحية جسدية ،عن طريق الحفاظ وتطوير الوظائف الجسدية (مثال استخدام جهاز سمع
أو جهاز اخر مكان أي عضو في الجسد) وأدوات مساعدة لتحسين الذاكرة .استخدام التكنولوجيا المساعدة مثل الكمبيوتر بتفيّق
وبتتحدى الروابط العصبية في الدماغ ،هذا الشي بيبطئ من انخفاض القدرة الذهنية (אייל ורייכל .)2008 ,من الناحية
االجتماعية أدوات التواصل بيخلوه يقيم اتصاالت على الرغم من اإلعاقة ،وبيقللوا من تعلقه باالخرين وبيساعدوه على انه ينقبل
بإيجابية داخل المجتمع .في النهاية ،األدوات التكنولوجية كمان بتساعده من ناحية مواصالت وأماكن ترفيه وهاي األشياء هي
بتخليه يندمج ويشارك بشكل أكبر داخل المجتمع.
 .5مبدأ زيادة القدرة على االختيار والسيطرة على الحياة الشخصية واكتساب قدرات من أجل اتخاذ القرارات من خالل الخدمة
المالئمة لإلنسان تتيح معرفة نشطة مع الكبير في السن ومع حاجاته المتغيرة ،اهتمام لخصوصيته والمحافظة على قدراته،
تشخيص األشياء الي بيحبها ،وزيادة قدرته على االختيار المستقل ،تطوير عالقات اجتماعية ووجود موارد دعم.
في مرحلة الشيخوخة في أهمية كبيرة بالحفاظ على التاريخ الشخصي للشخص عن طريق صور من الطفولة ،موسيقى من
البيت ،تقاليد العائلة ،مأكوالت شعبية وأمور أخرى كجزء من المسار ،في أهمية لتحضير ومشاركة الشخص باألشياء الي عبيمر
فيها ،بالتغييرات الي عبيعيشها ،أو الي بدها تصير معاه في المستقبل ،وكمان أخذ جزء فعّال قدر اإلمكان بكل نشاط مطلوب.
على الفرق العالجية مشاركة المتعالج بكل قرار وعمل بيخص حياته وبيخص وضعه .على األشخاص الي عبيعطوه خدمة
يفككوا كل شيء لمركباته بطريقة بتخلي الشخص يقدر يعمل األشياء الي بيقدر عليها ،أحيانا مع استخدام أدوات مساعدة وأجهزة
مساعدة .أهمية هذا الشيء بأنه بيخلي اإلنسان يحس حاله مسيطر على حياته وعلى األشياء الي بتخص حياته.
تلخيص,
الشيخوخة الناجحة هي أمل ناس كثير ،االستمرار بالمحافظة على صحة جسدية ونفسية واالستمرار بأنك تكون مفيد وتنبسط من الحياة،
كمان بالنسبة لناس بمرحلة الشيخوخة وعندهم إعاقة عقلية تطورية مهم إنهم يكبروا في السن بطريقة ناجحة .هذا الوضع ممكن يحصل لما
االنسان بيكون بمركز اهتمامنا واهتمامه طول حياته وبياخذ دعم مالئم ألله .هذا مع الحصول على معرفة ومهارات بتخليه يقدر يختار.
هاي األشياء بتوصله ألنه يحافظ على صحته الجسدية والنفسية ،وكمان الحفاظ على استقالليته وعالقاته االجتماعية واندماجه في المجتمع
وفعاليته في المجتمع وحتى قدرته على إعطاء المجتمع.
نحن نقترح تبني مبادئ الخدمة المالئمة لإلنسان من قبل المهنيين وأبناء العائلة ومن قبل األشخاص الي عندهم إعاقة عقلية تطورية ،هاي
المبادئ بتساهم في تطور سريع بإنه نحصل على مسار حياة بهذا الشكل .الطريقة تتيح كمان للناس الكبار بالسن بإنهم يعرفوا حقوقهم،
ويعبروا عن نفسهم ،ويشاركوا في نشاطات اجتماعيةـ ويتخذوا قرارات بشكل مستقل بتخص حياتهم ،يعطوا محيطهم ويس ّمعوا صوتهم.
حرة ومحترمة مع تحقيق الذات.
واجبنا نخلق األساسات الي بتخليهم يمارسوا حقوقهم في شيخوخة ّ

