




اإلفتتاحية

نحو عالم خاٍل من شلل األطفال
لت ق�ضية الإعاقة اإىل ق�ضية جمتمعية كونها مت�س كل فئات املجتمع اإ�ضافة اإىل كونها ظاهرة ترتبط مبدى وعي املجتمعات  لقد حتوَّ

بكيفية التعامل معها واتخاذ الجراءات ال�ضحية والوقائية التي حتول دون الإ�ضابة بها يف املراحل العمرية املبكرة.
ب الإ�ضابة بها، اإ�ضافة  نِّ ولل�ضيا�ضات والربامج ال�ضحية والجتماعية دورًا هامًا يف التوعية مبخاطر الإعاقة واتباع املمار�ضات التي تجُ
اإىل جنب مع خمتلف  تعمل جنبًا  ال�ضوؤون الجتماعية  وزارة  فاإن  املبكر عنها، وعليه  والك�ضف  بالوقاية منها  الكفيلة  اإىل الجراءات 
املواليد  بتاأهيل  تهتم  التي  املبكر،  التدخل  واأق�ضام  املعاقني  تاأهيل  الغر�س، وذلك من خالل مراكز  لتحقيق هذا  اجلهات احلكومية 

املعر�ضني لالإعاقة منذ املراحل العمرية الأوىل.
ر بعني الهتمام  ونظرًا لأن دور الوزارة ل ينف�ضل عن اأدوار الوزارات الأخرى واملوؤ�ض�ضات املجتمعية التي تعمل بذات الإتاه، فاإننا ننظجُ
اإىل املبادرة الرائدة التي اأطلقتها وزارة ال�ضحة بدولة المارات، واملتمثلة يف »احلملة الوطنية للتح�ضني �ضد مر�س �ضلل الطفال«، 

التي تاأتي �ضمن الجراءات الحرتازية التى اتخذتها الوزارة ملكافحة مر�س �ضلل الأطفال بالتعاون مع الهيئات ال�ضحية املحلية.
هات منظمة ال�ضحة العاملية، تاأتي بغر�س تعزيز املناعة عند الأطفال واحلفاظ على الدولة  هذه احلملة التي مت اإطالقها �ضمن توجُّ

ل –بحمد اهلل- اأي حالة من هذا املر�س يف الدولة منذ عام 1992. خالية من مر�س �ضلل الطفال، حيث مل تجُ�ضجَّ
اإن اجلهود الن�ضانية التي تبذلها الدولة للحد من الإعاقة والق�ضاء على �ضلل الأطفال والكثري من الأمرا�س الأخرى ل تنح�ضر داخل 
جغرافية الدولة وحدودها، بل متتد اإىل دول العامل، وذلك بتوجيهات حكيمة من �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان حفظه اهلل، و�ضمن مبادرة الفريق اأول �ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 

ل�ضتئ�ضال مر�س �ضلل الأطفال يف العامل.
 وهذا يوؤكد على الدور القيادي لدولة الإمارات امل�ضاند لربامج الأمم املتحدة من اأجل وقاية املجتمعات من الأمرا�س والأوبئة والأزمات 
ة العاملية للِّقاحات التي عقدت يف  ثَّل ب�ضكل وا�ضح عرب ا�ضت�ضافة الدولة للقمَّ والكوارث، وتاأمني احلياة الكرمية لالإن�ضان. والذي متمَ
العامل  يف  الأطفال  �ضلل  على  للق�ضاء   2018  -  2013 ال�ضرتاتيجية  اخلطة  عن  الإعالن  �ضهدت  والتي  املا�ضي،  العام  اأبوظبي 

وا�ضتئ�ضاله.
اإننا يف وزارة ال�ضوؤون الجتماعية، وا�ضتكماًل لهذه اجلهود الكبرية على م�ضتوى الدولة للحد من الإعاقة، حري�ضني على تطوير برامج 
الك�ضف املبكر عن الإعاقة والتدخل للحد من اآثارها على الفرد والأ�ضرة واملجتمع، واتباع اأحدث طرق العالج والتاأهيل من اأجل تطوير 

قدرات الأطفال املعر�ضني لالإ�ضابة بالإعاقة، وتقلي�س الفجوة النمائية بينهم وبني اأقرانهم.

مريم محمد خلفان الرومي 
رئيس التحرير
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وجهان... للكرامة البشرّية !!

بّسام مصطفى عيشة
خبير دولي استشاري في مجال حقوق اإلنسان - ليبيا

ارتبط مفهوم التنمية بالقت�ضاد والّدخل اإىل 
�ضدور  ومع   ، املا�ضي  القرن  ت�ضعينيات  حدود 
عام  الب�ضرية  الّتنمية  حول  الأّول  الّتقرير 
املّتحدة الإمنائي،  1990 عن برنامج الأمم 
برز الهتمام الّدويل مبفهوم الّتنمية الب�ضرية 
الباحثني  اإىل  فيه  الف�ضل  ويعود  املجُ�ضتدامة، 
�ضن  واأمارتيا  الباك�ضتان،  من  احلّق  حمبوب 
من الهند، اللذان قّدما تعريفًا لها، باعتبارها:

اقت�ضادية  ل  اقت�ضادية-اجتماعية،  " تنمية 
وغايتها،  منطلقها  الإن�ضان  تعل  فح�ضب، 
الجتماعية  اأو  الب�ضرية  الأبعاد  مع  وتتعامل 
وتنظر  املهيمن،  العن�ضر  باعتبارها  للتنمية 
للطاقات املادية باعتبارها �ضرطًا من �ضروط 

حتقيق هذه التنمية".
اإًل  لقيا�ضها،  "كّمية"  موؤ�ّضرات  و�ضع  ورغم 
الكيفي  القيا�س  م�ضتوى  "دون"  بقيت  اأّنها 

تطّور  ذاك،  ال�ّضنوي  الّتقرير  تطور  ومع  لها، 
جانب  اإىل  لي�ضّم  قيا�ضه،  وموؤ�ضرات  املفهوم 
املاأمول،  "العمر  الكال�ضيكّية  املوؤ�ّضرات 
موؤ�ّضرات  والّدخل"،  حة،  وال�ضّ والّتعليم، 
الكيفّية  اجلوانب  لقيا�س  حماولة  يف  اأخرى 
لها، مثل، "احلرية، والنوع الجتماعي، والفقر 
ويف  "الإجناز"  قيد  املفهوم  وبقي  الب�ضري"، 

حراك متوا�ضل.

هذا  يف  القّيمة  م�ضاهمتها  ملنطقتنا  كان  وقد 
�ضدر  مواٍز  عربي  تقرير  خالل  من  الإطار 
الإقليمي  املكتب  عن  �ضنوّيًا  ي�ضدر  ومازال 
ومقّره  الإمنائي،  املّتحدة  الأمم  لربنامج 
الإن�ضانّية"،  "الّتنمية  عنوان  حتت  بريوت، 
حماوًل تقدمي منظوٍر اآخر للّتنمية، وكمحاولة 

منه لـ "اأن�ضنتها".
اجلهود  تلك  مع  وبالّتوازي  احلقبة  نف�س  ويف 
اأخرى  جهود  انطلقت  "الّتنموية"،  الفكرية 
منظومة  "توحيد"  لإعادة  "حقوقّية"،  فكرية 
�ضحايا  اأبرز  من  كانت  التي  الإن�ضان،  حقوق 
حقبة حرٍب �ضمّيت "باردة" رغم اأّنها �ضهدت 
"�ضخونة" كادت اأن حترق الكون باأ�ضره، ردحًا 
الف�ضل  "جرمية"  يف  املتمّثلة  الّزمن،  من 
الإيديولوجي"  "العزل  وجدار  "الق�ضري"، 
جهة  من  وال�ّضيا�ضّية  املدنية  احلقوق،  بني  ما 
والثقافية  والجتماعية  القت�ضادية  واحلقوق 

من جهة اأخرى !!.
كّل  انهارت  برلني"،  "جدار  �ضقوط  ومع 
ملنظومة  الإيديولوجي"  "الف�ضل  مرّبرات 
حقوق  "كونية  مبادئ  وعادت  احلقوق، 
قابلّيتها  وعدم  و�ضموليتها  وتكاملها  الإن�ضان، 
اإىل  ت�ضري  التي  البو�ضلة  لتغدو  للّتجزئة" 
يف  املتاأ�ضلة  الكرامة  "احرتام  مركزّية 

الإن�ضان" يف كّل ما يهّم الإن�ضان.
يف  "احلّق  اإعالنات  اأجُطلقت  املناخ..  هذا  ويف 
الّتنمية  و"قّمة  الأر�س"،  و"قّمة  الّتنمية"، 
و"املجُناخ"... املراأة"..  و"قّمة  الجتماعية"، 
و�ضار  للّتنمية"..  الألفية  "قّمة  اإىل  و�ضوًل 
لزامًا البحث عن "اأدوات جديدة" يف الّتحليل 
والّتقييم  والّر�ضد  والربجمة  والّتخطيط 
تخرج من "اإزار �ضندوق الّنقد الّدويل" الذي 
"اإ�ضالحات  وطاأة  حتت  ال�ّضعوب  "خنق" 
هيكلّية، وخ�ضخ�ضة"، بوعود زائفة للعبور اإىل 
فة "الأخرى" على ج�ضرها، حمّوًل حياتها  ال�ضّ
يف  مطلقًا  "النكِد"،  مع  طويلة  معاناٍة  اإىل 
"غول" العوملة الذي انطلق يعيث  الوقت  ذات 
ف�ضادًا وخرابًا يف اقت�ضاديات العامل، ليق�ضي 
على ما تبقى من فتاِت "حقوٍق" بقيت تقتات 
املنهكة..  وال�ضعوب  املجُهّم�ضة..  ال�ّضعوب  عليه 
ال�ضتبداد  وطاأة  من  املمّزقة..  وال�ّضعوب 
للرثوات  املجُمنهج  والّنهب  والإف�ضاد  والف�ضاد 

والّتنميط والّت�ضييئ والّتفتيت....الخ.

هكذا... وحتت �ضغط الوقت والفاقة واخلوف 
والّنكبات،،  العقبات  تاوز  يف  والرغبة 
ومقاربة  الإن�ضان  حقوق  مقاربة  ظهرت 
ومقاربة  الإعاقة  ومقاربة  الجتماعي  الّنوع 
الإن�ضاف، كاإ�ضافات نوعّية لت�ضحيح م�ضرية 
الإن�ضانية"،  "الكرامة  باّتاه  "الّتنمية"، 

ِقبلتها ال�ضحيحة. 
التطور  كّل  من  وبالرغم  التنمية  واأن  ة  خا�ضّ
حيث  من  احلقبة  تلك  خالل  عرفته  الذي 
واملقاربات  العلمية  واملباحث  املناهج 
لأنها  منوذج،  بال  مفهوما  بقيت  املمار�ضاتية، 
والتدخالت،  الآليات  من  الكثري  على  توؤ�ضر 
و�ضفٍة  اأّي  على  توؤ�ضر  ل  الآن  نف�س  يف  لكنها 

جاهزة لبلوغ امل�ضتوى املطلوب منها. 
غري  "معقدة"  تغيري  كعملية  بدت  ولهذا 
حم�ضومة النتائج يف مطلق الأحوال، ولعل هذا 
ل  لأنها  واقعيا،  التحّقق  "موؤجلة"  جعلها  ما 
تفرت�س قرارًا �ضادرًا عن ال�ّضيا�ضي اأو اخلبري، 
املجتمعية  ال�ّضروط  من  كثريًا  تتطلب  واإمنا 
لهذا  وفقا  التنمية  ت�ضتحيل  فهل  املجُتداخلة، 
ب�ضددها  ثار  يجُ ما  كّل  بالتايل  وي�ضري  الفهم؟ 
غري  و�ضفاٍت  جمّرد  وتارب  مقاربات  من 
جمدية للخروج من متاهات التّخلف والتبعية . 
اجلهد  نقراأ  اأن  ميكننا  الإطار،  هذا  يف 
كمحاولة  الّتنمية حقوقّيًا،  مقاربة  الفكري يف 
فل�ضفّية  مرجعّية  وخلق  "اإن�ضانّيًا"،  لتاأ�ضيلها 

مع كّل اأدبيات  تاأ�ضي�ضّية وع�ضوّية لها، حيث تجُ
بعد  والّتنموّية-  –احلقوقية  املنظومتني 
اجلدلّية  العالقة  برلني" على  جدار  "�ضقوط 
والوثيقة بينهما، حيث يوؤّكد "اإعالن الّتنمية" 
تجُ�ضّكل  احلرّية  اأن  على  م�ضّددًا  ذلك  على 
وحلقوق  الإن�ضانية  للّتنمية  والهدف  امن  ال�ضّ

الإن�ضان على حّد �ضواء.
م�ضتقبلي  مفهوم  امل�ضتدامة،  التنمية  فمفهوم 
الب�ضرى  العن�ضر  تنمية  من  يجعل  متكامل 
راأ�س  على  احلفاظ  على  ويعمل  اأهدافه،  اأول 
وال�ضتقرار  الجتماعية  والقيم  الب�ضرى  املال 
للمجتمع، ويحر�س  اأو  النف�ضي �ضواء لالإن�ضان 
والدميقراطية  احلرية  يف  احلق  تاأكيد  على 

وامل�ضاواة والعدل. 
ومن جهته يقوم مفهوم الّنهج احلقوقي، على 
مبداأ الكرامة الب�ضرية التي ل ميكن ول ينبغي 
جمال  اإىل  – اأي  جمالني  اإىل  تنق�ضم  اأن  لها 
احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية من ناحية، وجمال 
والّثقافية  والجتماعية  القت�ضادية  احلقوق 
اأن يتمّتع الإن�ضان  اإذ يجب  اأخرى-  من ناحية 
الوقت  يف  اخلوف  ومن  الفاقة  من  بالّتحّرر 
الق�ضوى  الغاية  اإدراك  ميكن  ل  حيث  ذاته، 
متّتعه  دون  الإن�ضان  كرامة  احرتام  ل�ضمان 

بجميع حقوقه .
وجهان...  والّتنمية  الإن�ضان  فحقوق  وبالّتايل 

للكرامة الب�ضرية !!

حقوقي حقوقي



Definitions of disability can influence 
the way in which non-disabled peo-

ple respond to disabled people. In other 
words, definitions may reveal social at-
titudes and may determine the type of 
measures that organize the various as-
pects of disabled people›s lives. Dis-
ability has always been medicalized and 
connected to the emergence of the medi-
cal profession and the rise of the germ 
theory of illness and disease. Disabled 
people, however, strongly opposed this 
medicalized view on the definition of 
disability and social policy.  
There are various ways of classifying 
approaches to disability. For current pur-
poses, however, the focus in this article 
will be on reviewing the most prominent 
perspectives on defining disability main-
ly, the medicalized view of disability as 
it has been the most recognized and most 
criticized view and the social model of 
disability  as it is the most influential 
view among  the disability movement  in 
the majority world.

The medical model of disability
The medical model of disability locates 
the problem of disability within the indi-
vidual and sees the causes of this prob-
lem as resulting from individuals› func-
tional limitations or psychological losses 
which are assumed to arise from disabili-
ty. This view of disability is underpinned 
by what Oliver called «the personal trag-
edy theory of disability», which suggests 
that disability is some terrible chance 

event which occurs at random to unfortu-
nate individuals. This model was estab-
lished by the medical control of disease 
and was further illustrated by the World 
Health Organization›s (WHO) early def-
inition of disability (adopted in 1980) as 
given by doctors  Brisenden  describes 
the negative labeling that resulted from 
this understanding of disability by say-
ing «this labeling process leads to us be-
ing excluded from all spheres of social 
life, and allows people to treat us either 
as morons or as creatures from another 
planet.»
Oliver  also views the oppression of 
disabled people as a social creation of 
capitalism. 
He states: «...the very idea of disability 
as individual pathology only becomes 
possible when we have an idea of in-
dividual able-bodieness, which is itself 
related to the rise of capitalism and the 
development of wage labor. Under capi-
talism that is precisely what happened 
and disability became individual pathol-
ogy; disabled people could not meet the 
demands of individual wage labor and so 
became controlled through exclusion.» 
The medicalized model of disability has 
been criticized from a number of angles. 
For instance, Oliver, Barnes and Ab-
berley argued that the medical model 
of disability assumes the «normality» 
which is based on the non-disabled cri-
teria. Consequently, it fails to recognize 
the situational and cultural relativity of 

normality. Thus, the medical model of 
disability medicalizes and individualizes 
the problem of disability and the solu-
tions that it produces. It also views the 
environment as given and unchangeable. 
Nevertheless, it presents disability as a 
static state and violates its situational 
and experiential components. Finally, 
Pfeiffer contended that it reflects white, 
male, Western, middle class values.  

The social model of disability
The emergence of the social model has 
its roots in the 1960s and 1970s with the 
work of several British disabled people, 
for example, Paul Hunt who challenged 
the value system of a society that seg-
regated and excluded disabled people, 
with associated social stigma, as less 
than «normal». 
Hunt was also very influential in form-
ing the Union of the Physically Impaired 
Against Segregation (UPIAS) in 1975, 
which redefined physical disability as a 
form of social oppression and disabled 
people; therefore, as an oppressed social 
group. This organization distinguishes 
between the impairments that people 
have and the oppression which they ex-
perience.
This social oppression view of disabil-
ity was developed from constant strug-
gles and independent action, whereas 
the personal tragedy view of disability 
presents disabled people as passive and 
dependent. Oliver pointed out that most 
writers in social policy have remained 

locked within a personal tragedy theory 
of disability, which attributes the failure 
of disabled people to participate in soci-
ety fully to the physical or psychologi-
cal limitations of the disabled person. 
On the other hand, the social model of 
disability holds that all disabled people 
experience disability as social restric-
tion, whether those restrictions occur 
as a consequence of inaccessibly built 
environments, questionable notions of 
intelligence and social competence, the 
inability of the general population to use 
sign language, the lack of reading mate-
rial in Braille or hostile public attitudes 
to people with non-visible disabilities.
Furthermore, Oliver stated, «Disabled 
people defining disability as a social 
creation not as merely an individual or 
attitudinal problem, but as a problem 
created by the institutions, organizations 
and processes that constitute society in 
its totality.»
The social model of disability has been 
subjected to criticism on a number of 
grounds, which have planted the seeds 
of controversial and dynamic debates. 
One of these critiques is that the social 
model, supposedly, ignores personal ex-
periences of impairment, such as physi-
cal pain. For example, research with 
people with high spinal cord injuries 
found that the physical manifestations 
of their impairments were the central 
concern to the participants: «Because 
sometimes you just can›t get out of bed: 
you may have a pressure sore or not be 
feeling well ... it is not as easy as an able-
bodied person   
The social model has also been criticized 
for not addressing multiple identities. As 
Shakespeare  says, it ignored the multi-
ple identities and identity choices which 
people make in practice. For example, 
there is a danger of ignoring the fact that 
disabled people are also men and wom-
en, straight and gay, and come from vari-
ous ethnic groups. Sometimes the values 
of the disability movement, for example, 
autonomy, independence, choices and 
rights, may in fact be specifically white, 
Western values.  
Another critique of the social model 
of disability is its failure to address the 
social origin of impairments. In this re-
spect Crow contended that impairment 
can also be caused or compounded by 
disability. Discrimination in general can 
also cause major emotional stress and 
place mental health at risk. Our reluc-
tance to discuss impairment obscures 
this aspect of disability. Like disability 
other inequalities can also create impair-
ment. 
Finally, the social model is inadequate 

as a social theory of disablement. It can 
be argued, however, that the develop-
ment of the social model of disability 
has changed the way of viewing disa-
bling barriers. Combating discrimina-
tion and social oppression, which the so-
cial model of disability seeks to achieve, 
are more important than addressing is-
sues such as multiple identities or the 
social origin of impairments because 
these are the main exclusionary barri-
ers that preclude disabled people from 
gaining their rights. Therefore, Oliver 
responded to these critiques by arguing: 
first, the social model is not an attempt 
to deal with the personal restrictions of 
impairment but the social barriers of dis-
ability. Second, this denial of the pain of 
impairment has not, in reality, been a de-
nial at all; rather, it has been a pragmatic 
attempt to identify and address issues 
that can be changed through collective 
acts rather than medical or other profes-
sional treatment. Third, up to now and 
for very important reasons, the social 
model has insisted that there is no causal 
relationship between impairment and 
disability. Fourth, the social model is not 
a full social theory, nor is it intended to 
be; more a heuristic tool to use to obtain 
an alternative understanding of disabil-
ity. The critical factor is that the social 
model is an intentional move, or focus, 
away from the personal to the political, 
to achieve collective ends. 
However, this reply did not satisfy some 
researchers. Finkelstein, for instance, 
questioned the relevancy of the social 
model in guiding the struggle of the dis-
ability movement.  He contended: «The 
ideological problem facing the disability 
movement in the United Kingdom from 
the 1990s onwards was whether the so-
cial model of disability was still relevant 
in guiding our struggle or whether social 
changes had advanced so far that the 
original model no longer reflected the 
social context in which it had been cre-
ated.»
It was also argued that if the social 
model could not include these issues of 
disabled people›s concerns, establishing 
another model of disability could be an 
alternative. Swain and French therefore 
proposed the affirmation model of dis-
ability; they argue that a new model of 
disability is emerging within the litera-
ture by disabled people and within dis-
ability culture, expressed most clearly 
by the disability arts movement. As they 
contend, the social model shifted the fo-
cus from seeing disability as an individu-
al problem to a social problem but failed 
to emphasize disabled people›s positive 
identity of disability. They state: «The 

social model sites the problem within 
society: the affirmative model directly 
challenges the notion that the problem 
lies within the individual or impairment. 
Affirming a positive identity of being 
impaired, disabled people are actively 
repudiating the dominant value of nor-
mality. The changes for individuals are 
not just a transforming consciousness as 
to the meaning of disability but an asser-
tion of the value and validity of life as 
a person with impairment_  But again, 
affirming a positive identity of being im-
paired may reinforce the accepting of the 
disabled/non-disabled distinction which 
does not help in tackling societal barriers 
experienced by disabled people.
Therefore, it is really vital to place more 
emphasis on the actual barriers which 
face disabled people in all aspects of 
their lives, these  barriers are mostly 
attributed to social  attitudinal environ-
mental and cultural factors.
In conclusion, it is evident that the so-
cial model of disability has gained more 
momentum  among the disability move-
ment in the majority world, this might 
be reflected  in the UN CRPD›s   adop-
tion of the social model of disability     
Rather than the medicalised  one,  this 
means that most  states  parties in the 
convention   will change its  methods in 
responding and dealing  with disabled 
people, the focus  will shift from query-
ing  individuals’  functional  limitations 
to removing  barriers created  by society. 
For all these reasons, definitions of dis-
ability matter.   

Why do definitions of  
disability matter?

حقوقي حقوقي
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الدكتور مهند العزة 
خبير دولي في حقوق اإلنسان وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة - األردن

دليل يت�شمن اأ�شئلة واأجوبة، ت�شكل اإر�شادات �شاملة وب�شيطة ميكن اأن ي�شرت�شد بها املعنيون يف احلكومات 
ومنظمات املجتمع املدين على حد �شواء، للإملام مبفاهيم التفاقية الدولية يف حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 
ومبادئها ومرتكزاتها واآليات ر�شدها دولياً واإقليمياً ووطنياً، مبا لها من متطلبات فنية وب�شفة خا�شة ما 
يتعلق باإعداد وكتابة واإجراءات تقدمي تقارير الر�شد على اختلف اأنواعها وموا�شيعها، وكيفية ا�شتثمار 
الدول  ي�شاعد  اإقليمي  عمل  برنامج  يف  وتاأطريها  وطنياً،  التفاقية  تطبيق  لتعزيز  وتو�شياتها  نتائجها 
وبروتوكولها  بها  اللتزام  واآليات  التفاقية  تغطي  �شوؤاًل  وتكامل.�شتون  بفاعلية  تنفيذها  على  الأطراف 

الختياري ور�شد تطبيقها والر�شد الوطني والدويل واآلياته، والتقارير وما بعد الر�شد.

ال�شوؤال رقم )8(
هل ميكن للدولة اأن تلتزم باأجزاء من االتفاقية وترف�ض جزًء اأو اأجزاء معينة، وملاذا ؟

اجلواب 
قد ترى الدولة اأن ن�ضًا اأو حكمًا ما يف التفاقية مي�س مببداأ جوهري من مبادئها الد�ضتورية اأو الثقافية اأو الدينية، كما لو كانت التفاقية مثاًل تبيح 
التبني اأو اإقامة العالقات اجلن�ضية يف خارج اإطار احلياة الزوجية. ففي هذه احلالة، ميكن للدولة –التي ل تتبنى مثل هذه الأحكام- اإبداء حتفظها 
اأنها غري معنية باجلزئية التي تتحفظ عليها، مع بقائها  اأن الدولة تعلن �ضراحًة  اأو الأحكام، ويعني التحفظ يف هذا ال�ضياق  على هذه الن�ضو�س 
ملتزمًة ب�ضائر اأحكام التفاقية ون�ضو�ضها. ويجب اأن يكون التحفظ بهذا املعنى ر�ضميًا مكتوبًا، ويتم اإيداعه لدى الأمانة العامة لالأمم املتحدة، وفقًا 
لالإجراءات وال�ضوابط التي تبينها التفاقية. ومع ذلك، فاإن اتفاقيات حقوق الإن�ضان وغريها من املعاهدات الدولية ل تيز التحفظ على كل ما من 
�ضاأنه الإخالل مببادئ التفاقية اأو الغر�س منها، بحيث يكون موؤدى التحفظ نق�س التفاقية واإفراغها من م�ضمونها. كما لو اأن دولًة حتفظت على 
مبداأ عدم التمييز اأو امل�ضاواة يف اتفاقية حقوق الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة؛ حيث ل ميكن اإقرار مثل هذا التحفظ، ويحق للدول الأطراف العرتا�س 

عليه جملًة وتف�ضياًل.

أسئلة وأجوبة يف آليات االلتزام والرصد التفاقية 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )تتمة 8 - 10(

ال�شوؤال رقم )9( 
ما هو االأثر القانوين والعملي املرتتب على م�ضادقة الدولة على االتفاقية واالن�ضمام اإليها؟

اجلواب 
اإن امل�ضادقة على التفاقية يعني اأنها قد اأ�ضبحت جزًءا من منظومة الت�ضريعات الوطنية. ون�ضو�س التفاقيات الدولية –وفقًا للراأي الراجح- تعلو 
التفاقية  اأحكام  لتوائم  الأخرية  هذه  تعديل  يجب  بحيث  الخ(،  وقرارات  وتعليمات  واأنظمة  ولوائح  )قوانني  الدولة  يف  الت�ضريعية  الن�ضو�س  على 

ومبادئها، كما يجب اإلغاء كل ن�س يتعار�س معها.

ال�شوؤال رقم )10( 
ما هو الربوتوكول االإختياري، وما هي اأهميته؟

اجلواب 
الربوتوكول الختياري هو وثيقة ملحقة بالتفاقية، تنظم اإجراءات و�ضوابط اإر�ضال وتلقي ال�ضكاوى الفردية املر�ضلة مبا�ضرًة من الأفراد اإىل جلنة 
الر�ضد الأممية امل�ضكلة مبوجب التفاقية. وتنبع اأهمية الربوتوكول الختياري من كونه اآلية تكفل نطاقًا اأو�ضع من احلماية القانونية لالأفراد، الذين 

قد يتعر�ضون ل�ضكل من اأ�ضكال التمييز اأو لنتهاك اأحد حقوقهم اأو اإحدى حرياتهم، ول تفلح اآليات التظّلم والتقا�ضي الوطنية يف اإن�ضافهم.



اأن  املختلفة  بجوانبها  الطفولة  درا�شات  يف  املتخ�ش�شني  من  وغريهم  والإعلم  النف�ص  علم  اأ�شاتذة  يتفق 
التلفزيون ب�شكل عام وبرامج الأطفال التي يقدمها على وجه اخل�شو�ص من اأهم واأخطر و�شائل الإعلم 
وو�شائط الثقافة واأكرثها تاأثرياً يف الأطفال، فبالإ�شافة اإىل قدرة التلفاز الهائلة على اإمتاع الأطفال والرتفيه 
عنهم واإ�شعادهم واإدخال البهجة اإىل نفو�شهم فاإن برامج الأطفال اإن اأح�شن التخطيط لها واإعدادها ميكن 
اأن ت�شاعد على �شقل وجدان الأطفال وبناء عقولهم وتنميتهم يف خمتلف جوانبهم وتعليمهم وتن�شئتهم 

وامل�شاعدة ب�شكل عام على اإر�شاء الأ�شا�ص ال�شليم لبناء �شخ�شياتهم.
ويعد التلفاز -ب�شبب الإقبال اجلماهريي عليه- من اأكرث و�شائل الت�شال قدرة على تعريف الأ�شرة واملجتمع 
التعامل معهم، ومن ثم حتقيق تعديل الجتاهات  ب�شكل عام بق�شايا الأطفال ذوي الإعاقة واأف�شل �شبل 
نحوهم مبا ي�شاعد على دجمهم وا�شتيعابهم دجماً وا�شتيعاباً كامًل مع املجتمع الذي يعي�شون فيه. لذلك 
اإعداد  اتباعها عند  العامة اللزم مراعاتها واحلر�ص على  اأهم العتبارات والتوجهات  املقال  نورد يف هذا 

وتقدمي خمتلف اأنواع املواد الثقافية للأطفال ذوي الإعاقة

)1( من ال�ضروري التاأكيد على اأن الرعاية الثقافية واملواد الفنية والأدبية 
التي تقدم لالأطفال ذوي الإعاقة ل تختلف عن تلك التي تقدم لالأطفال 
العاديني با�ضتثناء حالت الإعاقة التي تتطلب طرقًا خمتلقة لالت�ضال 

مثل:

فقد الب�ضر – طريقة بريل واملواد امل�ضموعة.  .i  

فقد ال�ضمع – لغة الإ�ضارة.  .ii  

املعوقني عقليًا – مواد ب�ضيطة ي�ضهل فهمها.  .iii  

وانفعاليًا  وح�ضيًا  وبدنيًا  حركيًا  كاملعوقني  الإعاقات  اأنواع  باقي  اأما   
وغريها فال حتتاج ملواد خمتلفة. لذلك يجب احلر�س كلما كان ذلك 
الإعاقة يف  لذوي  الثقافية  الرعاية  واأ�ضكال  الفنون  تقدمي  على  ممكنًا 
ثقافية  مواد  تقدمي  وعدم  العاديني  لالأطفال  تقدم  التي  الفنون  اإطار 
املجتمع  عن  عزلته  من  تزيد  ل  حتى  الإعاقة  ذو  للطفل  خم�ض�ضة 

و�ضعوره بالختالف.

)2( من ال�ضروري احلر�س على و�ضول كافة اأ�ضكال الفنون واملواد الثقافية 
اأنواع  والو�ضائط والرعاية الثقافية التي تقدم للطفل العادي اإىل كافة 
و�ضولهم  ت�ضهيل  اأو  وموؤ�ض�ضاتهم  تواجدهم  اأماكن  يف  الإعاقة  ذوي 
وم�ضارح  الفنية  واملواد  الرتبوية  والألعاب  املواد  هذه  تقيم  لأماكن 
بع�س  والفعاليات، متكني  املواد  هذه  اإىل  للو�ضول  ومتكينهم  الأطفال، 
ذوي الإعاقة ) املعوقني حركيًا( من النتقال لأماكن هذه املواد اأو نقلها 
لأماكن تواجدهم، وتدريبهم على ممار�ضة كافة الأن�ضطة الفنية مبكرًا 

ما اأمكن. 

العاديني  الأطفال  �ضاأن  �ضاأنهم  الأطفال  هوؤلء  اأن  اإىل  النتباه  )3( �ضرورة 
عند  ال�ضيكولوجية  والتوجهات  الأ�ض�س  من  العديد  ملراعاة  يحتاجون 

التوجه لهم.

اأنهم  يراعي  اأن  يجب  ثقافية  مواد  من  الأطفال  لهوؤلء  يقدم  ما  اأن  )4( اأي 
اأطفال اأوًل واأ�ضحاب اإعاقة ثانيًا.

الرعاية  اأ�ضكال  فعالة يف جميع  م�ضاركة  الأ�ضرة  م�ضاركة  على  )5( احلر�س 
الثقافية وكافة خطواتها.

اأهم االأ�ض�ض واملبادئ العامة وال�ضوابط ال�ضيكولوجية 
والرتبوية الالزم مراعاتها عند اإعداد برامج االأطفال يف 

التلفاز وتقدميها
والعقلي  اللغوي  منوهم  ومرحلة  الأطفال  خ�ضائ�س  مراعاة  �ضرورة   )1
املراحل  خمتلف  عند  وميولهم  وحاجاتهم  والنفعايل  والجتماعي 

والأعمار.

وعلى الرغم من اأهمية و�ضرورة الهتمام بجميع جوانب النمو النف�ضي   
لالأطفال، ومراعاتها عند اإعداد هذه الربامج اإل اأن لبع�س جوانب النمو 
ومنوه  اللغوي،  الطفل  قامو�س  بينها  من  والتي  خا�ضة،  اأهمية  النف�ضي 

العقلي، وميوله وحاجاته النف�ضية.

قلبه  على  البهجة  واإدخال  واإ�ضعاده  الطفل  اإمتاع  على  احلر�س  )2( �ضرورة 
وتعليمه وتثقيفه كلما اأمكن عن طريق اللعب واملرح والفكاهة والبعد عن 

الوعظ املبا�ضر.

برامج االأطفال يف التلفاز 
واالأطفال من ذوي االإعاقة

أ.د/ ليلى كرم الدين
أستاذ علم النفس ووكيل معهد الدراسات العليا للطفولة

مدير مركز دراسات الطفولة/ جامعة عين شمس

حقوقي حقوقي
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دور  للطفل  يكون  اأن  على  احلر�س  )3( �ضرورة 
فعال واأن ي�ضارك بن�ضاط فيما يقدم له من 
من  له  يقدم  فيما  دوره  يقت�ضر  واأل  مواد 
اأ�ضيق  يف  اإل  ال�ضلبي  املتلقي  دور  على  مواد 

احلدود.

)4( �ضرورة اأن ت�ضاعد الربامج التي تعد وتقدم 
من  وال�ضتفادة  ا�ضتثارتهم  على  لالأطفال 
لدى  الطبيعي  الفطري  ال�ضتطالع  حب 

الأطفال.

)5( �ضرورة مراعاة اجلوانب ال�ضكلية واجلماليه 
عند اإعداد برامج الأطفال بحيث تقدم لهم 
الألوان اجلذابة اجلميلة والأ�ضوات املبهجة 
احل�س  تنمية  على  ت�ضاعد  التي  الراقية 

اجلمايل والتذوق الفني لدى الأطفال.

الربامج  ت�ضاعد  األ  على  احلر�س  )6( �ضرورة 
عدوانية  زيادة  على  لالأطفال  تقدم  التي 

الطفل واإفراطه يف الن�ضاط.

)7( �ضرورة احلر�س على اإعداد برامج خارجية 
وملجتمعه  به  املحيطة  للبيئة  بالطفل  تخرج 
وتو�ضع  خرباته  من  لتزيد  عام،  ب�ضكل 

مداركه.

ومواد  برامج  اإعداد  على  احلر�س  )8( �ضرورة 
الأطفال  وق�ضايا  وم�ضكالت  حاجات  مت�س 
والطبقات  احل�ضارية  البيئات  خمتلف  يف 

الجتماعية والقت�ضادية باملجتمع.

برامج  تعالج  اأن  على  التاأكيد  ال�ضروري  من 
الق�ضايا  التلفاز  يف  تقدم  التي  الأطفال 
الأطفال  تهم  التي  واملو�ضوعات  وامل�ضكالت 
خا�س  وب�ضكل  فئاتهم  ومبختلف  عام  ب�ضكل 
الأطفال يف خمتلف امل�ضتويات القت�ضادية/ 

الجتماعية والبيئات احل�ضارية.

)9( �ضرورة الهتمام مبعرفة اأراء الأطفال فيما 
العتبار  يف  واأخذها  برامج  من  لهم  يقدم 

عند تخطيط واإعداد وتقدمي الربامج لهم.

برامج  اإعداد  عند  الهتمام  �ضرورة   )10(
هذه  ت�ضاعد  اأن  على  لالأطفال  التلفاز 
الغد  لعامل  الأطفال  اإعداد  يف  الربامج 

وللتعامل مع تكنولوجيا الع�ضر.

اأن  على  ال�ضديد  احلر�س  �ضرورة   )11(
لالأطفال  تعد  التي  التلفاز  برامج  ت�ضاعد 
وقوميتهم  لوطنهم  انتمائهم  حتقيق  على 
من  لهم  حتققه  ملا  بالإ�ضافة  وح�ضارتهم، 
واإعداد  وتنمية  وتن�ضئة  وتعليم  وبهجة  متعة 

للتعامل مع عامل الغد.

جميع  اأكدت  فقد  مبا�ضرة.  غري  اأو  مبا�ضرة 
امل�ضادر واخلربات العلمية على الأهمية الق�ضوى 
لتقدمي مثل هذه املعلومات واملعاجلات، وذلك لأن 

تقدمي هذه املواد يفيد فيما يلي:

حول  الدقيقة  ال�ضحيحة  املعلومات  تقدمي   .1
معهم  التعامل  �ضبل  واأف�ضل  الأطفال  هوؤلء 
من  معهم  واملتعاملني  العاملني  جلميع 
قطاعات  وخمتلف  ورفاق  ومعلمني  والدين 
املجتمع. وي�ضاعد تقدمي هذه املعلومات على 
ت�ضحيح الت�ضورات التي تكونها هذه الفئات 
التعامل  اإىل طرق  ير�ضد  كما  الإعاقة  لذوي 
لزيادة  هام  �ضيء  وهو  معهم  ال�ضحيحة 
والتوافق  والتعاي�س  التعامل  على  قدرتهم 
لتعديل  و�ضرورية  هامة  خطوة  وهي  معهم 

التاهات ال�ضائدة نحوهم وكذلك لتحقيق 
دجمهم وا�ضتيعابهم يف املجتمع.

على  كذلك  املعلومات  هذه  تقدمي  ي�ضاعد   .2
باملجتمع  املختلفة  القطاعات  تعريف 
الإعاقة  ذوي  الأطفال  وق�ضايا  مب�ضكالت 
مما  اجلميع  اأعني  اأمام  ماثلة  حية  وجعلها 
التطوعية  اجلهود  ا�ضتقطاب  على  ي�ضاعد 
التي  الأهلية  واجلمعيات  املوؤ�ض�ضات  ودعم 

ت�ضعى لرعاية هوؤلء الأطفال.

الأعظم  ال�ضعيد  اأن  باملالحظة  اجلدير  ومن 
اإذاعية  وبرامج  واأفالم  )م�ضرح  الفنية  لالأعمال 
وتليفزيونية وغريها( والتي كانت تقدم حتى وقد 
قريب حول الأطفال ذوي الإعاقة كانت تقدم لهم 
وتر�ضيخ  تكوين  يف  �ضاهمت  القبح  �ضديدة  �ضورًا 

حقوقي حقوقي

ولعل اأهم العتبارات اخلا�ضة التي يلزم مراعاتها 
ما يلي:

ذوي  لالأطفال  ومواد  برامج  اإعداد  عند   .i
الإعاقة الذهنية يلزم مراعاة ما يلي:

عينية  ومفاهيم  ب�ضيطة  مو�ضوعات  اختيار   -
ملمو�ضة.

النتباه  تتطلب  ل  ق�ضرية  فقرات  اختيار   -
لفرتات طويلة.

ق�ضرية  وجمل  ب�ضيطة  لغة  ا�ضتخدام   -
ومفردات �ضهلة مي�ضرة.

متغرية  واأ�ضوات  جذابة  األوان  ا�ضتخدام   -
وحركة وال�ضتعانة باحليوانات ما اأمكن.

بع�س  من  ال�ضبه  يف  اأقرب  اأبطال  اختيار   -
اخل�ضائ�س  ذات  الذهنية  الإعاقة  فئات 

املميزة. 

)2(برامج تعد وتقدم حول االأطفال ذوي 
االإعاقة.

الألوان  خمتلف  من  فنية  مواد  لتقدمي  بالن�ضبة 
الت�ضال  و�ضائل  عرب  خا�س  وب�ضكل  والأ�ضكال 
ق�ضايا  خمتلف  وتعالج  تت�ضمن  اجلماهريية 
بطريقة  �ضواء  الإعاقة،  ذوي  الأطفال  وجوانب 

التاهات ال�ضلبية حتى وقتنا هذا.

ذات  فنية  اأعمال  لإعداد  الأوان  اآن  فقد  لذلك 
جودة عالية تقدم بالإ�ضافة للمعلومات ال�ضحيحة 
عن الأطفال ذوي الإعاقة �ضورًا م�ضيئة ملن يحقق 
اإجنازًا منهم وت�ضاعد على تعاطف اأفراد املجتمع 
اأكرث  وجعلها  نحوهم  التاهات  وتعديل  معهم 

اإيجابية.

ولكي حتقق هذه الأعمال الأهداف املرجوة منها 
يلزم اأن تقدم يف �ضكل درامي حمبوك وتبعد قدر 
مل�س  وت�ضعي  املبا�ضر  الوعظ  اأ�ضلوب  عن  املمكن 

وجدان النا�س بطريقة هادئة غري مبا�ضرة.
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ن�شو�ص  خلل  من  وذلك  الحتاد،  قيام  منذ  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�ص  بفئة  خا�شاً  اهتماماً  الر�شيدة  حكومتنا  اأولت 
اإ�شافة  الد�شتور الماراتي التي �شملت حق الرعاية للأ�شخا�ص العاجزين و�شمنت م�شاعدتهم وتاأهيلهم يف املجتمع، 
اإىل القوانني الحتادية الأخرى املتعلقة بال�شمان الجتماعي وبحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، والتي �شمنت مراعاة 

ظروفهم وفتح مراكز التاأهيل اخلا�شة بهم وتقدمي اخلدمات ال�شحية والتعليمية والت�شغيلية لهم.

التي  النفقات  على حجم  هامة  نافذه  ت�شكل  املعاقني  تاأهيل  مراكز  الإعاقة يف  ذوي  للأ�شخا�ص  املقدمة  اخلدمات  اإن 
توليها الدولة لهذه الفئة، حيث تتنوع الحتياجات من تعليمية وتاأهيلية وعلجية وترفيهية، والتي تختلف باختلف 

الإعاقة تبعاً لحتياجاتها، ول �شك اأن حجم هذه النفقات مرتبط ببع�ص املتغريات ومن بينها مكان تقدمي اخلدمة ونوع 
الإعاقة والفئة العمرية املقدمة لها، لذلك فاإن التعرف على كلفة الطالب ذو الإعاقة امللتحق مبراكز تاأهيل املعاقني 
اخلا�شة من الأهمية مبكان، بحيث ي�شاعد على التخطيط ال�شليم للربامج املقدمة يف امل�شتقبل، وحجم الحتياجات 
اللزمة لتحقيق اأكرب قدر ممكن من هذه اخلدمات، وبجودة عالية ترقى اإىل م�شتوى اأهمية هذه الفئة ووفق اأف�شل 

تطورات تاأهيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة عرب العامل.

مبا  اخلدمات  هذه  على  تنفقها  التي  ال�ضنوية 
والتجهيزات  املباين  واأجور  املوظفني  رواتب  فيها 

والو�ضائل والأجهزة امل�ضتخدمة واملرافق املتاحة.

يف  اأي�ضًا  الدرا�ضة  هذه  ت�ضاعد  اأن  املتوقع  ومن 
تعريف احلكومة الحتادية على الكلفة التقريبية 
للطلبة ذوي الإعاقة امللتحقني يف مراكز التاأهيل، 
على  اعتمادًا  الدولة،  اإمارات  خمتلف  يف 
اخلا�ضة،  املعاقني  مراكز  يف  التقديرية  الكلفة 

حقوقي حقوقي

 دراسة كلفة الشخص ذو اإلعاقة 
 في مؤسسات المعاقين غير الحكومية 

في دولة االمارات العربية المتحدة*

معدل الكلفة االإجمالية لكل اإعاقة على م�ضتوى الدولة

التاأهيل املهني           االإعاقة املتعددة                   التوحد                 االإعاقة الذهنية              التدخل املبكر

45143

37961

62612

40082 38873

الرتبوية  للربامج  التخطيط  ي�ضهل  الذي  الأمر 
احلكومية  امليزانيات  وفق  وتنفيذها  والتاأهيلية 
على  التعرف  اإىل  اإ�ضافة  املحددة.  ال�ضنوية 
التخ�ض�ضات  متعددي  املوظفني  رواتب  م�ضتوى 
الطلبة  اأعداد  ون�ضبة  املراكز،  هذه  يف  العاملني 
اأعداد املوظفني، مبا ميكن من التعرف على  اإىل 
احتياجات مراكز املعاقني للتخ�ض�ضات املتعددة 

تبعًا ملختلف الإعاقات واأماكن تقدمي اخلدمات.

 

اأهم نتائج الدرا�ضة:

على  الأعلى  هي  التوحد  طلبة  تاأهيل  كلفة  تعترب 
م�ضتوى اإمارات الدولة، حيث بلغت الكلفة ال�ضنوية 
للطالب )62612( درهم، فيما احتلت الإعاقة 
الطالب  كلفة  وبلغت  الثانية  املرتبة  املتعددة 
الواحد )40082( درهم، علمًا اأن كلفة الإعاقة 
 )37961( بلغت  حيث  الأدنى  هي  الذهنية 
املعاق  لتاأهيل  العام  املتو�ضط  بلغ  فيما  درهم. 
يتلقى  التي  اإعاقته والإمارة  نوع  النظر عن  بغ�س 

فيها اخلدمات )38071( درهم.

كل  يف  املرتفعة  التوحد  كلفة  يف  ال�ضبب  ويعود 
اإمارات الدولة اإىل اأن الربامج التاأهيلية املقدمة 
مع  باملقارنة  ومكلفة  واحدة،  هي  الفئة  لهذه 
 TEACCH، برامج  مثل  الأخرى  الإعاقات 
PECS، Lovas وغريها من برامج التكامل 
الربامج  هذه  يقدم  حيث  والتوا�ضل،  احل�ضي 

منها  جمالت  عدة  يف  متخ�ض�ضون  موظفون 
والتاأهيل  النطقي  والعالج  الوظيفي  العالج 
الجتماعي  والر�ضاد  النف�ضي  والقيا�س  احلركي، 
والرتبية اخلا�ضة وغريها من التخ�ض�ضات، علمًا 
الطلبة  اأعداد  اإىل  املتخ�ض�ضني  هوؤلء  ن�ضبة  اأن 
الأخرى، حيث  الإعاقات  باملقارنة مع  الأكرب  هي 
تقدم اخلدمات وفق نظام واحد لواحد يف بع�س 

الأحيان.

املعاقني  وتاأهيل  رعاية  اإدارة  حر�ضت  لذلك؛ 
بوزارة ال�ضوؤون الجتماعية على القيام بالدرا�ضة 
احلالية، وذلك لت�ضليط ال�ضوء على النفقات التي 
اخلا�ضة  املعاقني  تاأهيل  مراكز  يف  �ضرفها  يتم 
ي�ضاعد  الذي  الأمر  املتغريات،  من  ملجموعة  تبعًا 
كلفة  حتديد  يف  احلكومية  غري  املوؤ�ض�ضات  ق�ضم 
الدولة،  اإمارات  اإعاقة على حدة ويف خمتلف  كل 
املفرو�ضة  الدرا�ضية  الأق�ضاط  تنظيم  ثم  ومن 
على الطلبة يف هذه املراكز، يف �ضوء امل�ضروفات 

*  أجريت هذه الدراسة ضمن الخطة التشغيلية إلدارة رعاية وتأهيل المعاقين 2014
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من املالحظ اأن اإمارة اأبو ظبي حتتل اأعلى درجة 
من الكلفة املادية للطلبة ذوي الإعاقة يف املراكز 
اخلا�ضة، تليها اإمارة دبي، وذلك يرجع كون اإمارة 
اأبو ظبي هي العا�ضمة، وتتمتع بن�ضاط اقت�ضادي 
كبري يوؤثر على الأجرة ال�ضنوية للعقارات، ورواتب 

املوظفني مما يرفع من الكلفة ال�ضنوية للطلبة.

الإعاقة  هي  التوحد  اإعاقة  اأن  اأي�ضًا  ويالحظ 
نظرًا  المارات  جميع  يف  وذلك  اأكرث  تكلف  التي 
الكوادر  وكرثة  الإعاقة  هذه  تاأهيل  ملتطلبات 

اخلا�ضة  والربامج  معها،  العاملني  واملخت�ضني 
والكثرية املطبقة مع اأطفال التوحد. اإ�ضافة اإىل اأن 
الإعاقة الذهنية هي من اأقل الإعاقات كلفة نظرًا 
والأدوات  الأجهزة  من  الكثري  اإىل  لأننا ل حتتاج 
جميع  يف  وموحدة  وا�ضحة  وبراجمها  امل�ضاعدة، 
املراكز وتعتمد على اخلطة الرتبوية الفردية ذات 
الإعاقة  الأ�ضخا�س ذوي  واأن  املحدودة،  املجالت 
معلمات  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  تاأهيلهم  يتطلب  الذهنية 
مو�ضوع  عن  خمتلف  وذلك  اخلا�ضة،  الرتبية 

التوحد والإعاقة املتعددة الذي يتطلب الكثري من 
والنطقي  والوظيفي  الطبيعي  العالج  اأخ�ضائيي 
اإ�ضافة اإىل عدد الطلبة يف الف�ضل الواحد الذي 
قد ي�ضل اإىل ع�ضرة طالب يف بع�س الأحيان، وهو 
ما يختلف عن الإعاقات املتعددة والتوحد الذين 
طالب  ثالث  اإىل  ف�ضولهم  يف  الطالب  ينح�ضر 
واحد  نظام  اإىل  الأمر  وي�ضل  بل  اأق�ضى،  كحد 

لواحد يف بع�س الأحيان.

 التو�ضيات:
بناء على نتائج الدرا�ضة، مت اقرتاح جمموعة من 

التو�ضيات اأهمها:

ملراكز  ال�ضنوية  الدرا�ضية  الأق�ضاط  تنظيم   -
املراكز  ق�ضم  قبل  من  اخلا�ضة  املعاقني 
هذه  نتائج  على  بناء  وذلك  احلكومية،  غري 
هام�س  يزيد  بحيث  مركز،  لكل  الدرا�ضة 
امل�ضروفات  عن  معقول  ب�ضكل  الربح 

احلقيقية لكل مركز.

م�ضتوى جودة اخلدمات  الفروق يف  مراعاة   -
وذلك  اخلا�ضة،  املعاقني  مراكز  يف  املقدمة 
تبعًا ملكان املركز واأنواع الإعاقات التي تقدم 

لها اخلدمة.

املقدمة  اخلدمات  جودة  مب�ضتوى  الرتقاء   -
مع  باملقارنة  اخلا�ضة  املراكز  بع�س  لدى 
املراكز الأخرى ذات اجلودة العالية، بحيث 
لكل  اخلدمات  من  اأدنى  بحد  اللتزام  يتم 

اإعاقة من الإعاقات.

الرتكيز على خدمة الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة   -
اأثر  من  متثله  ملا  املبكر  التدخل  مرحلة  يف 
عال على املعاق يف حت�ضني الفجوة النمائية 
ولقلة  الزمني،  وعمره  النمائي  عمره  بني 

املراكز املخت�ضة بالتدخل املبكر يف الدولة.

زيادة عدد اخت�ضا�ضيي اخلدمات العالجية   -
امل�ضاندة وخا�ضة العالج النطقي والوظيفي، 
للحاجة  النف�ضية،  اخلدمات  اإىل  اإ�ضافة 
تاأهيل  مراكز  يف  التخ�ض�ضات  لهذه  املا�ضة 

ومنو  احلالت  تطور  على  واأثرها  املعاقني 
قدراتها، وزيادة اجلل�ضات العالجية املقدمة 

للطلبة املحتاجني لهذه اخلدمات.

اإمارات  يف  جديدة  مراكز  افتتاح  ت�ضجيع   -
نظراٌ  القيوين  واأم  والفجرية  اخليمة  راأ�س 
واعتماد  فيها،  مراكز  وجود  عدم  اأو  لقلة 
لالإمارات  التوجه  على  احلالت  بع�س 

املجاورة.

�ضن  فوق  للمعاقني  اخلدمة  مراكز  افتتاح   -
ال�ضديدة،  الإعاقات  ذوي  من  �ضنة   18
الجتماعية  الربامج  من  لالإ�ضتفادة 
والرتفيهية والتاأهيلية، نظرًا لقلة اخلدمات 
تاأهيل  مراكز  يف  الفئة  لهذه  تقدم  التي 

املعاقني.

حقوقي حقوقي
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يحتاُج الأطفاُل �شعاُف ال�شمِع اإىل برامَج تاأهيليٍة متخ�ش�شة، ُتراعي خ�شو�شيَة احتياجاتهم، وتوازُن بني 
حا�شة  �شلمَة  اأّن  اإذ  والنطقية،  اللغويِة  املهاراِت  تطويِر  مع  بالتوازي  ال�شمعيِة  والقدراِت  املهاراِت  تاأهيل 
ال�شمِع �شرٌط اأ�شا�شٌي لإكت�شاِب اللغة والتوا�شِل اللفظي ال�شحيح. وبناًء على ذلك، فقد بداأ العمل يف العلج 
ال�شمعي اللفظي كربنامج علجي تاأهيلي متخ�ش�ص ل�شعاف ال�شمع، يف منت�شف القرن الع�شرين. وذلك 
بعد اكت�شاف تران�شيت�شور الراديو )املقحل( و ا�شتخدامه يف املعينات ال�شمعية )Hearing Aids(. وكان 

من اأ�شهر رّواد هذا الربنامج "دورين بولك"/ 1970.

وقد حدد املجل�س العاملي للعالج ال�ضمعي اللفظي 
هذا  يف  العاملني  لإر�ضاد  رئي�ضية  مبادئ  ع�ضرة 
احلقل التاأهيلي وحاملي فكر هذا الربنامج، من 
وتطبيقه  ر�ضالته  ن�ضر  و  الربنامج  ا�ضتيعاب  اأجل 

بالطريقة العلمّية ال�ضحيحة. 

�ضعف  عن  املبكر  الك�ضف  برامج  اإن�ضاء  •	
الدقيق  الت�ضخي�س  و  التقييم  و  ال�ضمع، 
اإدارة  و  ال�ضمع.  �ضعف  حلالت  ال�ضريع  و 
الولدة  حلديثي  املمكنة  ال�ضمعية  احللول 
التطّور  مع  يتنا�ضب  مبا  والأطفال  وال�ضغار 

الطبيعي لالأطفال. 

توفري الإ�ضتخدام املبّكر والأمثل للتكنولوجيا  •	
الطبّية و ال�ضمعّية ل�ضمان الفائدة الق�ضوى 

من املثريات واملحّفزات ال�ضمعية.

الإ�ضتماع  مهارات  وتكامل  دمج  اىل  ال�ضعي  •	
البيئية  املثريات  من  الأق�ضى  احلد  مع 
طريق  عن  الطفل،  �ضخ�ضية  يف  ال�ضمعية 
لتاأهيل  الإخت�ضا�ضيني  اإر�ضاد  و  توعية 
الأطفال دون اللجوء ل�ضتخدام لغة الإ�ضارة 

اأو قراءة ال�ضفاه. 

هو  التوا�ضل  باأن  القائلة  النظر  وجهة  دعم  •	
التوا�ضل  لتح�ضني  وال�ضعي  اإجتماعي،  فن 
الكالمي والتفاعل الإجتماعي عند الأطفال 
مبا   ، وذويهم  عاجليهم  مجُ و  ال�ضمع  �ضعاف 
اأ�ضا�ضي  كنموذج  الأبوين  ا�ضتخدام  ي�ضمن 
عند  املنطوقة  الإنتاجية  اللغة  لتطوير 

 1:1 الفردي  التاأهيل  واعتماد   ، اأبنائهم 
كطريقة للتعّلم.

 ، تكاملي  �ضمعي  جهاز  لتاأ�ضي�س  ال�ضعي  •	
الذاتّية  املراقبة  مهارات  لتطوير  يهدف 
الإ�ضتقبايل  اجلانبني  على  اللغة  لظهور 

والإنتاجي. 

والتعاقبية  التطورّية  الأمناط  ا�ضتخدام  •	
احل�ّضية  و  ال�ضمعية  املحّفزات  من  الطبيعية 
الظهور  لتحفيز   ، الإدراكّية  و  واللغوية 
والتطّور الطبيعي والفّعال ملهارات الإ�ضتماع 

و مهارات اللغة والكالم. 

تدّعم  بيئة  خللق  الأهل  تدريب  و  اإر�ضاد  •	
املنطوقة  اللغة  ومهارات  الإ�ضتماع  مهارات 
و  اليومية.  الطفل  فعاليات  خالل  من 
القدرات  دمج  و  تكامل  على  الرتكيز 
ال�ضمعية مع املهارات التوا�ضلية الكالمية يف 

حياة الطفل. 

�ضعاف  الأطفال  اأهايل  وتدريب  اإر�ضاد  •	
انتاج  ملراقبة  اأبنائهم  م�ضاعدة  على  ال�ضمع 

الكالم و تطّور اللغة التعبريية ذاتيًا. 

لتطّور  امل�ضتمر  الت�ضخي�ضي  التقييم  اإعتبار  •	
مهارات الإ�ضتماع و التنبوؤ بالتطّور و التقّدم 
العملية  من  يتجزاأ  ل  جزءًا   ، العالجي 

التاأهيلية و مبادئ العالج والتاأهيل. 

�ضعاف  الأطفال  حقوق  و  مفاهيم  دعم  •	

بالف�ضول  دجمهم  و  اإحلاقهم  يف  ال�ضمع 
توفري  مع   ، الإعتيادية  الدرا�ضية  الرتبوية 

البيئة التعليمة والإحتياجات املالئمة لهم. 

٭ التعريف: العالج ال�ضمعي اللفظي هو تطبيق 
والتقنيات  وال�ضرتاتيجيات  التكنولوجيا  واإدارة 
الذين  الأطفال  لتمكني  الالزمة  والإجراءات 
ال�ضتماع  كيفية  ملعرفة  ال�ضمع  �ضعف  من  يعانون 
وفهم اللغة املنطوقة من اأجل التوا�ضل من خالل 

الكالم.

مميزات الربنامج :-
عالجي  برنامج   ، الربنامج  هذا  يعترب  •	
اجلل�ضات  تت�ضمن  بحيث   . ت�ضخي�ضي 
ال�ضمعي  للتقدم  م�ضتمرًا  تقييمًا  العالجية 
احلال  وكذلك   ، الطفل  عند  والإدراكي 
بالن�ضبة لتقدم اأهل الطفل يف متابعة وتعّلم 

فعاليات التاأهيل.

العالجي  الربنامج  هذا  يف  الطفل  يتعّلم  •	
ال�ضماعات املكرّبة لل�ضوت  اإ�ضتخدام  كيفية 
لكالمه،  الإ�ضتماع  ال�ضناعية يف  القوقعة  اأو 
املحيطة  البيئية  الأ�ضوات  و  الآخرين  كالم 
بالطفل من اأجل الو�ضول ملرحلة فهم الكالم 

املنطوق وا�ضتخدامه.

والكالمي  اللغوي  النمو  الربنامج  يتتبع هذا  •	
كل  ي�ضرتك  بحيث  لالأطفال،  الطبيعي 

برنامج العالج ال�سمعي – اللفظي 
Auditory-Verbal Therapy Program

سعود عبدالرحمن إبداح
إختصاصي السمعّيات وتقويم النطق

مدير عام / مركز أمواج لتأهيل اضطرابات السمع والنطق

�إحتياجاتي �إحتياجاتي
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ربط  مبحاولة  والطفل  واملعالج  الأهل  من 
للو�ضول  واللغوية  ال�ضمعية  القدرات  وتكامل 
ودجمه  اإجهاد  بدون  العفوي  الكالم  اىل 

ب�ضخ�ضية الطفل من جديد.

وامل�ضاركة  الهادفة  الألعاب  بع�س  من خالل  •	
ي�ضبح   ، اليومية  املواقف  جميع  يف  الفّعالة 
حياة  طريقة  عن  عبارة  املق�ضود  الإ�ضتماع 
الطفل  يعّو�س  بحيث   ، للطفل  جديدة 

ال�ضعف ال�ضمعي املوجود.

على  اللفظي  ال�ضمعي  العالج  فل�ضفة  تعتمد  •	
املنطقية  التوجيهية  املبادئ  من  جمموعة 
الإحتياجات  املبادئ  هذه  فتحدد  والهامة، 
باأن  وتوقعات  تطلعات  لتحقيق  الالزمة 
الأطفال امل�ضابني ب�ضعف ال�ضمع من املمكن 
ال�ضمعية  الكفايات  ا�ضتخدام  يتعلموا  اأن 
، حتى  ال�ضمعية  بوا�ضطة الأجهزة  امل�ضخمة 

ولو كانت قليلة جدًا.

يعتمد جناح هذا الربنامج على الت�ضخي�س  •	
لأن  ذلك  ال�ضمع.  ل�ضعف  املبكر  والعالج 
لتعّلـم  بالن�ضبة  واحلا�ضمة  الهامة  ال�ضنوات 
فرتة  خالل  مكانها  تاأخذ  والكالم  اللغة 
املدر�ضة  دخول  قبل  ما  و�ضنوات   الطفولة 

)1 - 4 �ضنوات(.

تتمركز  طريقة  هو  اللفظي  ال�ضمعي  العالج  •	
و  الأبوين  اإعتبار  يعني  مما   ، العائلة  حول 
العملية  يف  فاعلني  �ضركاء  العائلة  اأفراد 
اىل  الو�ضول  بغية  والتاأهيلية  التعليمية 
الدرجة الق�ضوى من الإ�ضتفادة من الأجهزة 

ال�ضمعية امل�ضتخدمة.

الأهل  بتزويد  الربنامج  اإخت�ضا�ضي  يقوم  •	
وتعليمهم   ، الالزمة  الإر�ضادية  باخلطوات 

يف  العالج  مبادئ  واإدراج  اإ�ضتخدام  كيفية 
حياتهم وحياة الطفل اليومية.

يعتمد الربنامج على تزويد الطفل باملثريات  •	
جناح  على  وحفاظًا  لذلك  دائمًا،  ال�ضمعية 
عادًة  واملعاجلني  الأهل  فاإن  الربنامج 
الفم  واإخفاء  غطاء  يف  اأيديهم  ي�ضتخدمون 
اأثناء الكالم ، مما يزيد ثقة الطفل بقدراته 
ال�ضمعية والإبتعاد عن تف�ضري وقراءة ال�ضفاه 

وتعابري الوجه.

اأّن  اأي�ضًا  الأ�ضا�ضية  الربنامج  قواعد  من  •	
بدون  لي�س  ال�ضمعي  اجلانب  على  الرتكيز 
اأ�ضاليب  لأي  ميكن  ل  اأنه  اإذ   ، اأ�ضباب 
املعنى  فهم  اأو  ال�ضفاه  قراءة  مثل   - اأخرى 
الوجهّية  التعابري  خالل  من  الإجمايل 
�ضوتية  ملهارات  نهايًة  توؤدي  اأن   - للمتكلم 
طبيعية ! فالطفل يجب اأن ي�ضمع ال�ضوت اأو 

الكالم حتى ي�ضتطيع اإنتاجه.

الفّعال  والتطبيق  ال�ضحيح  الإ�ضتخدام  •	
اإىل  اهلل  مب�ضيئة  نهايًة  يوؤدي   ، للربنامج 
ب�ضكل  خمتلف   ، طبيعي  �ضوت  اإنعكا�س 
الذين  الأطفال  كالم  جودة  عن  ملحوظ 

يعانون من ال�ضمم .

اأن  اىل  الربنامج  هذا  درا�ضات  ت�ضري  •	
بقايا  لديهم  ال�ضمع  �ضعاف  من   %  95
اأجهزة  خالل  من  اإ�ضتغاللها  ميكن  �ضمعّية 
يجب  لكن  ال�ضمعي.  والتكبري  الت�ضخيم 
ال�ضنوات  خالل  وتن�ضيطها  اإ�ضتخدامها 
�ضتكون  واإل   ) �ضنوات   5  1-( الهامة 
ب�ضبب   ، م�ضداقية  اأقل  نتائج  ذات  العملية 
التدهور اأو التلف الفي�ضيولوجي يف امل�ضارات 

الع�ضبية ال�ضمعية.

قيم برنامج العالج ال�ضمعي 
اللفظي :

على  اللفظي  ال�ضمعي  العالج  برنامج  يقوم 
والأخالقية  املهنية  واملبادئ  القيم  من  جمموعة 
تطبيقها،  على  يحث  و  توافرها  ي�ضمن  التي 
والأهل  الطفل  حقوق  املبادئ  هذه  وتراعي 

وواجباتهم وكذلك املعالج امل�ضوؤول ومنها :

ب�ضعف  امل�ضاب  الطفل  تزويد   : التفاين   )1
ال�ضمع وعائلته بالدرجة الق�ضوى من العناية 

والرعاية.

ال�ضخ�ضية  والكرامة  املنزلة  اإحرتام   )2
الرعاية الالزمة  و توفري  لالأطفال و ذويهم 

�ضمن بيئة �ضحّية و اآمنة.

خ�ضو�ضية  يف  والأهل  الطفل  حق  اإحرتام   )3
املعلومات ال�ضحّية والتعليمية و الإ�ضت�ضارية 

وجمريات التقييم والعالج.

الذي  بال�ضكل  ذويهم  و  الأطفال  م�ضاعدة   )4
احلالية  باملعلومات  تزويدهم  لهم  ي�ضمن 
التوقعات  و  والعالج  بالت�ضخي�س  املتعلقة 
يتيح  مما   ، التح�ّضن  لإمكانية  امل�ضتقبلية 

لالأهل توّقع احلالة القادمة لهم ولطفلهم.

الأبوين  اإعتبار  �ضمان  عن  امل�ضوؤولية   )5
 ، العالجي  الربنامج  يف  فاعلني  �ضريكني 
ي�ضاركوا  اأن  باإ�ضتمرار  الأهل  ت�ضجيع  ويجب 
من  والتي  املعالج  مع  القرارات  ب�ضنع 
اأن توؤثر على نوعية الرعاية اخلا�ضة  �ضاأنها 

بطفلهم.

ح�ضا�ضة  بيئة  توفري  فل�ضفة  الربنامج  يدعم   )6
اإحتياجات  ندرك  بحيث  اأكادمييًا،  و  ثقافيامَ 

الطفل مبجرد ظهورها.

الإلتزام بالتعليم والعالج ال�ضّحي والتقني،   )7
من خالل اإختيار معاجلني موؤهلني ومدربني 

لهذا الربنامج.

مراحل العالج ال�ضمعي اللفظي :
ومنطقيًا  واقعيًا  ت�ضل�ضاًل  الربنامج  هذا  يتتبع 
خالل  من   ، والتاأهيلية  التعليمية  للعملية  منا�ضبًا 
خطوات مدرو�ضة باإحكام. وتراعي هذه اخلطوات 
النمو  تراعي  كما   ، للطفل  والعقلي  الفعلي  العمر 
والإدراكية  الف�ضيولوجية  للخ�ضائ�س  الطبيعي 
اإىل  الطفل  و�ضول  اإىل  بالنهاية  تهدف  بحيث 
مرحلة من التاأهيل والتمييز ال�ضمعي الذي يجعله 
من  متكنه  التي  للدرجة  املنطوق  الكالم  يفهم 

فهمها وا�ضتخدامها بال�ضكل الطبيعي . 

من  م�ضتويات  اأربعة  اىل  الربنامج  ينق�ضم 
املهارات ال�ضمعية املتتالية واملتداخلة  :-

 :)Detection( مهارة الك�شف اأو امللحظة  )1
لالإ�ضتجابة  ال�ضمعية  القدرة  بها  ويق�ضد 
اأو غياب ال�ضوت، ولذلك فاإنه يجب  لوجود 
اأن يتم تدريب الطفل على الإ�ضتجابة لوجود 
مثري �ضمعي معنّي اأو عدم وجوده ، و اأن يويل 
اإ�ضتجابة  يبدي  ل  اأن  و  لالأ�ضوات  اإنتباهًا 
هذا  وتعترب  ال�ضمعي.  املثري  غياب  حال  يف 
الأوىل  اخلطوة  لأنها   ، جدًا  مهمة  املرحلة 
واملهمة بعملية تعليم الطفل مهارة الإ�ضتماع 
والإ�ضتجابة  ال�ضوتية   الإ�ضارات  واإلتقاط 

لها.

الطفل  اإ�ضتفادة  ملدى  الأويل  الدليل  اأن  كما   
اإ�ضتجابات  تغرّي  هو  ال�ضمعية  الأجهزة  من 
كمية  ازدياد  و  والتلقائية  ال�ضرطية  الطفل 
املعلومات  فاإن  ولذا   ، الطفل  لدى  الألفاظ 
اإنطباعًا  امل�ضتخل�ضة من هذه املهارة يعطي 
على  للتعرف  الطفل  قابلية  عن  مهمًا 

الأ�ضوات وفهمها.

 :)Discrimination( ال�شمعي  التمييز   )2
ال�ضبه  اأوجه  اإدراك  على  القدرة  وهو 
املثريات  من  اأكرث  اأو  اإثنني  بني  والإختالف 
بني  التفريق  الطفل  يتعلم  وهنا  الكالمية. 
الأ�ضوات واملثريات ال�ضمعية باإختالفها ومبا 
اإىل  اإ�ضتجابات الطفل ونقلها  ي�ضمن تعميم 
احلياة العملية. كما يتم تدريب الطفل على 
اإختالف  ح�ضب  خمتلف  ب�ضكل  الإ�ضتجابة 

املثري ال�ضمعي اأو الكالمي.

يف  املعالج   عند  املرحلة  هذه  اأهمية  وتربز   
ومناطق  الأخطاء  معامل  واإكت�ضاف  تو�ضيح 
الباقيتني،  للمهارتني  بالن�ضبة  ال�ضعف 
قبل  اأكرث  عليها  للرتكيز  الفر�ضة  يتيح  مما 
تعترب  املرحلة  هذه  فاإن  ولهذا  لها.  الو�ضول 
عالجية اأكرث من اأنها خطوة اإنتقالية ما بني 

مهارتني.

ال�شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعي  والإدراك  املـــــــــــطابقــــــــــة   )3"
 :)Identification /Recognition(
وهي القدرة على اإعادة اإنتاج املثري الكالمي 
الإ�ضارة  ت�ضميته،  خالل  من  ال�ضمعي  اأو 
تكرار  اأو  �ضورته  مع  مطابقته  كتابته،  اإليه، 

ال�ضوت امل�ضموع .

الفعاليات  من  الكثري  املهارة  هذه  ويف   
واملمتع  ال�ضهل  من  والتي  الرائعة  العالجية 

مالحظة اآثارها فور تعّلمها.

 :)Comprehension( الفهــــــــــــــــــــــم  )4
او  الكالم  املعني من  القدرة على فهم  وهي 
اأ�ضئلة  اإجابة   : من املثري ال�ضمعي من خالل 
امل�ضاركة  اأو  معينة  اأوامر  و  تعليمات  تتبع  و 
الكالمية مبحادثة . بغية الو�ضول اإىل اأعلى 
الإ�ضتخدام  من  والكّمية  النوعية  الدرجات 

ال�ضحيح للقدرات ال�ضمعية والكالمية.

وتعترب مرحلة الفهم يف غاية الأهمية، اإذ اأنه يتم 
من خاللها اإ�ضتخدام املثريات ال�ضمعية والأ�ضوات 
 ، ال�ضحيح  وال�ضكل  والوقت  باملكان  الكالمية 
فيبداأ الطفل باإ�ضتخدام لغته و اإمكانياته الكالمية 
مب�ضتوى  وتب�ّضر  والأهل  املعالج  تطمئن  بطريقة 

العمر  الطفل يف  اأمثال  مع  يتما�ضى  اإدراكي جيد 
بالكثري من اجلوانب.

�ضمعية  مبهارات  الإهتمام  الربنامج  ويعري  هذا 
يف  الإ�ضتماع  بعد،  عن  الإ�ضتماع  مثل  اأخرى، 
الرتكيز  ال�ضوت،  م�ضدر  حتديد  ال�ضجيج، 

ال�ضمعي، الذاكرة ال�ضمعية، وغريها. 

االأهداف النهائية لربنامج 
العالج ال�ضمعي- اللفظي :

باملهارات  ال�ضمع  �ضـِعاف  الأطفال  تزويد  •	
والقدرات التوا�ضلية لتمكينهم من التوا�ضل 

مع جمتمعهم و اأقرانهم.

الو�ضول اإىل اأق�ضى درجات الإتقان بالن�ضبة  •	
للمهارات ال�ضمعية والكالمية التوا�ضلية مبا 
والزمني،  العقلي  الطفل  عمر  مع  يتما�ضى 
منه  عانى  الذي  ال�ضمعي  النق�س  لتعوي�س 

الطفل قبل اإرتدائه للمعينات ال�ضمعية.

والأفكار  باملهارات  الطفل  اأهل  تزويد  •	
الطفل  رعاية  �ضاأنها  من  التي  التوا�ضلية 
اإنتهاء اجلل�ضات  والإ�ضتمرار يف تدريبه بعد 
وعدم  التقدم  اإ�ضتمرار  ل�ضمان  العالجية 

الرتاجع ال�ضمعي، الإدراكي اأو الكالمي.

الدرجة  اإىل  ال�ضمع  ب�ضعاف  الو�ضول  •	
فاعلني  اأع�ضاء  منهم  تعل  التي  الطبيعية 

يف املجتمع.

اإيجاد البيئة املنا�ضبة وامكانية العمل الفعال  •	
يف قطاعات املجتمع ب�ضكل عام.
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اأخطاء �سائعة يف عملية 
التقييم النف�سي الرتبوي

روحــــي عبـــــدات
اختصاصي نفسي تربوي

التـــــــربوي  النف�ضــــــي  التقــــــــــييم  يعتــــــرب 
 Psychoeducational Assessment
ال�ضخ�س،  على  احلكم  اإ�ضدار  من  خا�ضًا  منطًا 
املتوفرة،  الكثيفة  البيانات  عن  مبا�ضرة  وينبثق 
واخلربة  املعرفة  من  عاٍل  مب�ضتوى  مرتبط  وهو 
والتي   ،  )AAIDD، 2007(التخ�ض�ضية

اأن  اإل  والتوحد،  الذهنية  وخا�ضة  الإعاقة،  ذوي 
العمل  فريق  فهناك  الوحيد،  هو  لي�س  الدور  هذا 
متعدد التخ�ض�ضات الذي ي�ضاهم ب�ضكل فاعل يف 
تقييم مثل هذه احلالت، من زاويته التخ�ض�ضية، 
والتي  اقرتاحاته  و  تو�ضياته  عليها  بناء  ويقدم 
جلنة  مع  والنقا�س  للحوار  جماًل  تكون  بدورها 
القوة  جوانب  تقرر  بدورها  التي  الت�ضخي�س، 

والتح�ضني عند الطفل والتو�ضيات املقرتحة.

النف�ضي  التقييم  لعملية  مالحظتنا  خالل  ومن 
على  الطالع  وبعد  �ضنوات،  خالل  الرتبوي 
التقارير ال�ضادرة عن الكثري من الزمالء  مئات 
الأخ�ضائيني النف�ضيني العاملني يف ميدان الإعاقة، 
كان ل بد من الوقوف على بع�س املمار�ضات التي 
النهائية  القرارات  على  �ضلبًا  توؤثر  اأن  �ضاأنها  من 
اإ�ضرارًا  عليها  يرتتب  وبالتايل  التقييم،  لعملية 
التقييم،  لعملية  يخ�ضع  الذي  ال�ضخ�س  بحالة 
خا�ضة اإذا اأخذنا بالإعتبار اأن القرار الناجم عن 
تقييم الأخ�ضائي النف�ضي قد يرتتب عليه و�ضمة 

قد تالحق ال�ضخ�س ذي الإعاقة طوال حياته.

الأخطاء  بع�س هذه  فيه  تعترب  الذي  الوقت  ويف   
الآخر  البع�س  اأن  اإىل  تاوزها،  وميكن  روتينيه 
يف  جوهري  ب�ضكل  وموؤثرًا  قاتاًل  يعترب  منها 
لأهم هذه  الإ�ضارة  اقت�ضى  لذلك  التقييم،  نتائج 
ما  اأخطاء  اإىل  بتق�ضيمها  قمت  والتي  الأخطاء، 
قبل عملية التقييم، واأخطاء ترتبط باأثناء عملية 
واأخطاء  امل�ضتخدمة،  الأدوات  فيها  مبا  التقييم 
يرتتب  وما  التقييم  عملية  بعد  هو  مبا  مرتبطة 

عليها من نتائج وتو�ضيات. 

ملاذا التقييم النف�ضي الرتبوي؟
م الطفل من اأجل: نحن ال نقيِّ

• و�ضع 	 ملجرد   :Labeling الت�ضنيف 
الذين  الأطفال  من  جمموعة  �ضمن  الطفل 
ي�ضرتكون معه يف نف�س ال�ضمات اأو القدرات، 
قابل  اأو  معاق  باأنه  الطفل  نعت  ملجرد  اأو 
التعليم اأو للتدريب وغريها من الت�ضنيفات 
تالزمه  والتي  فيها،  الطفل  زج  يتم  التي 

طوال حياته.

• ت�ضنيفه 	 بهدف   IQ ذكاء  درجة  اإعطاء 
الب�ضيطة  الذهنية  الإعاقة  ذوي  من  باأنه 
�ضمن  من  اأنه  اأو  ال�ضديدة،  اأو  املتو�ضطة  اأو 
الفئة احلدية، اأو اإعطائه رقمًا حمددًا يعرب 

عن م�ضتوى قدراته العقلية. 

• هناك 	 اأن  واإظهار  العمل،  فريق  عدد  زيادة 
فريقًا متعددًا الذي عمل مع الطفل، بحيث 
تكون الإ�ضافة التي ي�ضيفها التقرير النف�ضي 

الرتبوي لي�ضت ذات قيمة حقيقية.

• و�ضع التقرير يف امللف، دون اأن يكون هناك 	
عما  العمل  فريق  من  حقيقية  ا�ضتفادة 

متخ�س يف هذا التقرير من نتائج.

بل اإننا نعمل على تقييم االأطفال من اأجل:
• حتديد  القدرات ومواطن القوة التي يتمتع 	

بها الطفل والرتكيز عليها

• تطوير 	 اإىل  بحاجة  التي  اجلوانب  حتديد 
وحت�ضني عند الطفل

• للطفل 	 العقلية  احلالة  على  حكم  اإ�ضدار 
والقدرات النمائية دون اإل�ضاق و�ضمة اأبدية 

عليه

• املنا�ضب 	 الرتبوي  الربنامج  حتديد 
ت�ضاعد  التي  العري�ضة  واخلطوط  للطفل، 
�ضمن  الربنامج  هذا  �ضياغة  يف  املعلمة 
والتوا�ضلية  والجتماعية  املعرفية  جمالته 

وال�ضتقاللية.

• بعد 	 باملهارات  احلالية  املهارات  مقارنة 
للتعرف  الفردي،  الرتبوي  الربنامج  تطبيق 
على اأثر التعليم على الطفل ومدى ا�ضتفادته 

احلقيقية من اخلطة املو�ضوعة.

اأخطاء ما قبل التقييم 
• الفرتا�س امل�ضبق )اأن الطفل معاق، اأو غري 	

الأمر،  توقعات ويل  بناء على  معاق( وذلك 
اأو  �ضريعة  �ضخ�ضية  مالحظة  على  بناء  اأو 

انطباعات الآخرين.

• ال�ضابقة 	 والنف�ضية  الطبية  بالتقارير  التاأثر 
ال�ضادرة عن خمت�ضني اآخرين

• التحويل، 	 جهة  الأمر/  ويل  رغبات  تلبية 
للح�ضول  الأمور  اأولياء  بع�س  ي�ضعى  حيث 
بع�س  لطفلهم  ت�ضمن  اإعاقة  بطاقة  على 

املنافع والمتيازات.

• عدم الطالع على درا�ضة تاريخ احلالة التي 	
تريها الأخ�ضائية الجتماعية عن الطفل، 
وتعنرب درا�ضة احلالة وتاريخها مهمة، لأنها 
تعطي الأخ�ضائي اإطاللة تاريخية عن و�ضع 
والبيئي  والقت�ضادي  الجتماعي  الطفل 

والطبي والتعليمي.

• حيث 	 من  التقييم  لعملية  التح�ضري  عدم 
اأدواتها، وتوفري البيئة املنا�ضبة للطفل

اأخطاء يف اأدوات التقييم
• الأدوات 	 من  واحد  منط  على  العتماد 

)الختبارات مثال(، على الرغم من اأهمية 

ترتبط بـ: 

• النظامية )التنظيم، التتابع، املنطقية(	

• املنهجية )الو�ضوح والعقالنية(	

• ب�ضكل 	 ومت�ضلة  للعيان  ظاهرة   ( ال�ضفافية 
وا�ضح( 

اإن كفاءة التقييم النف�ضي الرتبوي تنبع من كونه 
القرارات  و�شفافية  الدقة،  التنبوؤ،  عملية  ي�ضهل 
اأثناء الت�ضخي�س  التخ�ض�ضية التي يتم اتخاذها 
الرغم  وعلى  بها.  اخلروج  يتم  التي  والتو�ضيات 
يعترب  الرتبوي  النف�ضي  الأخ�ضائي  دور  اأن 
الأ�ضخا�س  وتقييم  ت�ضخي�س  عملية  يف  حموريًا 

�إحتياجاتي �إحتياجاتي

23 22



لي�س  اأنها  اإل  التقييم  عملية  يف  الختبارات 
الأدوات الوحيدة التي تدي نفعًا مع جميع 

احلالت.

• اختبارات 	 خالل  من  الإعاقة  على  احلكم 
غري ر�ضمية اأو �ضعيفة، وخا�ضة الختبارات 
التي تقي�س جماًل واحدًا من جمالت الذكاء 
)كالقدرة على التمييز الب�ضري، اأو الذاكرة 

الب�ضرية(

• اأو 	 املحلية  البيئة  على  مقننة  غري  اأدوات 
العربية، والتي تكون بعيدة عن واقع وثقافة 
عليه،  الختبار  تطبيق  يتم  الذي  الطفل 
التي  واملفردات  املفاهيم  الكثري من  فهناك 
ميكن  ول  معينة  بيئات  على  حكرًا  تكون 

تعميمها على بيئات وثقافات اأخرى.

• التكيفي 	 ال�ضلوك  مقايي�س  ا�ضتخدام  عدم 
والتي تعترب ذات اأهمية كبرية يف ت�ضخي�س 
الأمريكية  اجلمعية  ح�ضب  الذهنية  الإعاقة 
AAIDD لالإعاقات الذهنية والنمائية

• عدم ا�ضتخدام الأدوات غري املنا�ضبة للحالة 	
وخا�ضة عمرها ونوع اإعاقتها

• الذكور 	 بني  تفرق  معايري  ا�ضتخدام  عدم 
والإناث، علمًا اأن هناك جوانب يف القدرات 
اأخرى  وجوانب  الإناث،  فيها  تتفوق  العقلية 
اللتزام  فعملية  لذلك  الذكور،  فيها  يتفوق 
باملعايري بني اجلن�ضني هو يف غاية الأهمية.

• يكون 	 وبالتايل  قدمية،  اختبارات  اتباع 
هذه  بوا�ضة  تقييمه  للطفل  املجحف  من 
من  كثري  على  حتتوي  التي  الختبارات 
ع�ضره،  نطاق  خارج  تعترب  التي  املفاهيم 
الأطفال يف ع�ضرنا  اأن مدارك  اإىل  اإ�ضافة 
احلايل قد تغيريت كثريًا عن ال�ضابق، وذلك 
احلديثة  التقنيات  عوامل  دخول  ب�ضبب 
وم�ضادر  الجتماعي  التوا�ضل  وو�ضائل 
ي�ضري  الذي  الأمر  واملتنوعة،  الكثرية  التعلم 
حديثة،  اختبارات  ا�ضتخدام  �ضرورة  اإىل 
لدرجة اأن بع�س الباحثني يف�ضل اأن ل تزيد 

فرتة تقنينها عن ع�ضرة �ضنوات.

اأخطاء اأثناء التقييم:
• لتطبيق 	 النف�ضي  الأخ�ضائي  متهيد  عدم 

عالقة  بناء  حيث  من  التقييم،  اأدوات 

تفاعلية مع املفحو�س يف بداية اجلل�ضة، وهو 
ما قد يوؤثر على ا�ضتجابته.

• خالية 	 للطفل  مريحة  بيئة  توفري  عدم 
ال�ضمعي  الإزعاج  وم�ضادر  امل�ضتتات  من 

والب�ضري

• واحد 	 جل�ضة  خالل  من  الطفل  على  احلكم 
من  لأكرث  الفر�ضة  اإعطائه  وعدم  فقط، 
وظروف  عوامل  هناك  اأن  علمًا  موقف، 
اأهمها  ومن  الطفل  عند  موجودة  تكون  قد 

اخلجل والرتباك.

• التقييم 	 اأثناء  الطفل  ظروف  مراعاة  عدم 
فبع�س  النفعالية(  النف�ضية،  )البيولوجية، 
والبع�س  معينة،  اأدوية  يتناولون  الأطفال 
عملية  قبل  متعبًا  اأو  جائعًا  يكون  الآخر 
التقييم اأو مري�ضًا، مما يوؤثر على ا�ضتجاباته 

مع الفاح�س.

• ح�ضور اأ�ضخا�س يوؤثرون على عملية التقييم 	
لطفلها  الإيحاء  حتاول  التي  الأم  مثل 
اأو  معه،  تعاطفًا  ال�ضحيحة  بالإجابات 
التقييم  جل�ضة  اأثناء  بالأم  الطفل  الت�ضاق 

وتدليلها له.

• بالت�ضجيل 	 النف�ضي  الأخ�ضائي  انغما�س 
اللتفات  دون  التقييم  عملية  اأثناء  والكتابة 

للطفل

• الأمر 	 التقييم،  باأدوات  يلعب  الطفل  ترك 
الذي يخلق عامل األفة بهذه الأدوات، خا�ضة 
اأن بع�س املقايي�س تعتمد على عن�ضر الوقت 
يقلل  ذلك  اأن  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضتجابة،  يف 
الأخالقي  والحرتام  املهنية  القيمة  من 
على  ح�ضرًا  تعترب  التي  لالختبارات 

املخت�ضني.

اأخطاء �ضائعة يف كتابة 
التقرير:

• تكرار 	 حيث  من  التقرير  كتابة  يف  النمطية 
عر�ضه  وطريقة  بعباراته  النموذج  نف�س 

للنتائج والتو�ضيات

• تعريف 	 يتم  معلوماتية  خلفية  وجود  عدم 
القارئ من خاللها على تاريخ الطفل الطبي 

والتعليمي والجتماعي ولو ب�ضكل مب�ضط.

• ا�ضتخدام عبارات �ضلبية مثل )تخلف عقلي، 	
احلالة(  ال�ضعف،  جوانب  التوحد،  مر�س 
اإ�ضافة اإىل ت�ضنيفات قدمية مل يعد امليدان 
الرتبوي ي�ضتخدمها مثل )القابلون للتعليم، 
اأنه  علمًا  الإعتماديون(،  للتدريب،  القابلون 
من املف�ضل الإ�ضارة اإىل ا�ضم الطفل خالل 
و�ضخ�ضيته  خل�ضو�ضيته  احرتامًا  التقرير 

الن�ضانية.

• عر�س م�ضطلحات واأرقام غريبة ومعجمية، 	
لزوم  التي  واملعيارية  اخلام  الدرجات  مثل 
للقارئ  اإرباكًا  ت�ضكل  والتي  التقرير،  لها يف 

العادي وحتى لفريق العمل.

• اجلمود يف عر�س النتائج من حيث و�ضعها 	
حماولة  اأو  عليها  تعليق  دون  هي  كما 
ال�ضحية  باحلالة  وربطها  تف�ضريها، 

والتعليمية والجتماعية للطفل.

• اإذا 	 وخا�ضة  مفيدة  تو�ضيات  تقدمي  عدم 
اأهدافًا  حتدد  ول  عامة،  التو�ضيات  كانت 
يف  واإدراجها  عليها  العمل  ينبغي  خا�ضة 

خطة الطفل.

اأخطاء يف الت�ضخي�ض واحلكم 
النهائي:

• من 	 حكم  )اإ�ضدار  قرار  اتخاذ  يف  الت�ضرع 
اجلل�ضة التقييمية الأوىل(

• الفحو�ضات 	 من  ملزيد  فر�ضة  اعطاء  عدم 
واملالحظات

• عدم ال�ضتئنا�س باآراء الأخ�ضائيني الآخرين	

• 	 5 �ضن  قبل  الذهنية  الإعاقة  على  احلكم 
�ضنوات، علمًا اأن هناك الكثري من الأطفال 
هذا  يف  منائيًا  متاأخرين  يكونون  الذين 
العمر، وقد �ضاعدت عمليات التدخل املبكر 
الزمنية  اأعمارهم  بني  الفجوة  تقلي�س  يف 

والنمائية.

• نتائج الختبارات فقط، دون 	 العتماد على 
اإىل  اأو  الت�ضخي�ضية،  املالحطة  اإىل  اللجوء 
مالحظاتهم  واأخذ  الأمور  اأولياء  مقابالت 
مواقف  ويف  البيت  يف  الطفل  حالة  عن 

متعددة.

�إحتياجاتي �إحتياجاتي

25 24



عقاب البدارنة
اختصاصي عالج وظيفي

العالج باألكسجين المضغوط

�إحتياجاتي �إحتياجاتي

العلج بالك�شجني امل�شغوط :  هو اعطاء ال�شخ�ص املري�ص اك�شجني نقي بن�شبة مئة باملئة 
املر�شية  ال�شخ�ص و ح�شب احلالة  املتواجد بها  الغرفة  ثم يتم زيادة ال�شغط اجلوي يف 

حيث ي�شل ال�شغط اىل �شعفني او ثلثة ا�شعاف ال�شغط اجلوي العادي .

اأ�ضا�ض عمل او كيفية تاأثري االك�ضجني 
امل�ضغوط: 

�ضائل  يف  تذوب  التي  الغاز  كمية  بني  العالقة  هرني  قانون  	•ينظم 
حمددة  حرارة  درجة  عند  الغاز  لذلك  اجلزئي  ال�ضغط  بني  و  معني 
، و طبقا للقانون املذكور فاأن كمية الغاز التي تذوب يف �ضائل تتنا�ضب 
طرديا مع ال�ضغط اجلزئي للغاز يف درجة حرارة معينة . و على هذا 
�ضوائل  و  الدم  يف  املذاب  الك�ضجني  حجم  او  كمية  تزداد  ال�ضا�س 
اجل�ضم الخرى بزيادة ال�ضغط اجلزئي لالك�ضجني امل�ضتن�ضق من قبل 

الن�ضان .

العالج باالك�ضجني امل�ضغوط و اطفال 
التوحد: 

يف  بالتوحد  امل�ضابني  الطفال  و�ضع  ان  حديثة  درا�ضة  اظهرت  •	
يف  ي�ضاعدهم  ان  ميكن  عال  اك�ضجني  �ضغط  على  حتتوي  غرفة 
حت�ضني قدراتهم ، وات�ضح انه و بعد و�ضع الطفال يف هذه الغرفة ملدة 
40 �ضاعة اظهروا حت�ضنا ملحوظا يف التفاعل الجتماعي و الت�ضال 
ان  الطبي  بو�ضطن  مركز  اجراها  التي  الدرا�ضة  حتدد  مل  و   ، بالعني 
كانت النتائج طويلة المد ام حمدودة ولكن الفريق المريكي امل�ضرف 

على الدرا�ضة قال ان المر يحتاج اىل مزيد من البحث .

هناك نظريات ترى ان التعر�س لكمية كبرية من الك�ضجني امل�ضغوط 
ي�ضاعد على زيادة تدفق الك�ضجني اىل الدماغ مما يح�ضن الوظائف 
كما و انه يقلل من التهابات اجل�ضم ، و هنا ل تتحدث النظريات عن 
عالج بل عن حت�ضن يف ال�ضلوك و يف وظائف معينة يبديها طفل التوحد.

التوحد اىل زيادة تروية  بالك�ضجني امل�ضغوط مع اطفال  العالج  	•يهدف 
الدماغ  تروية  نق�س  من  يعانون  التوحد  اطفال  ان  حيث  بالك�ضجني  املخ 
حول  الثقيلة  املعادن  تكتل  و  الفطريات  و  ال�ضموم  كرثة  نتيجة  بالك�ضجني 
املخ مما يوؤدي اىل قلة الك�ضجني الذي ي�ضل اىل الراأ�س و الذي يوؤدي اىل 
نوبات  و  التوا�ضل  ينتج من خاللها عدم  التي  املخ  ق�ضور يف عمل وظائف 

الغ�ضب .

يجب ان تكون احلمية الغذائية هي اخلطوة الوىل و املهمة لتقليل الكازيني 
و اجليالتني الذي يغذي عملية تكاثر الفطريات ال�ضارة و املنت�ضرة باجل�ضم 
و هو اخلطر الذي يهدد ج�ضم كل طفل م�ضاب بالتوحد نتيجة عملية �ضوء 

اله�ضم و بالتايل نق�س تروية الدماغ بالك�ضجني . 

ي�ضتخدم الك�ضجني امل�ضغوط حاليا يف الوليات املتحدة  الأمريكية و معظم 
دول اوروبا و ال�ضرق الق�ضى يف عالج اطفال ال�ضلل الدماغي حيث ابدى 
كثري من الطفال امل�ضابني حت�ضنًا كبريًا و ملحوظًا بعد خ�ضوعهم جلل�ضات 

الك�ضجني امل�ضغوط .

فوائد العالج باالك�ضجني امل�ضغوط متعددة يف 
التوحد و منها : 

الدماغ يف  جديدة  دموية  �ضعريات  تكوين  حتفيز   -  1
اجلهاز  التهاب   ( اجل�ضم  يف  موجودة  التهابات  على  ال�ضيطرة   -  2

اله�ضمي(

اجل�ضم  يف  الأك�ضدة  م�ضادات  انتاج  زيادة   -  3
الثقيلة  املعادن  و  ال�ضموم  من  التخل�س  على  اجل�ضم  م�ضاعدة   -  4

اله�ضمي  اجلهاز  يف  املوجودة  امليكروبات  على  الق�ضاء   -  5
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باأنها  العقلية  الإعاقة  الأمريكية  الرابطة  تعرف 
املنخف�ص  الوظيفي  الأداء  اإىل  ت�شري  عامة  )حالة 
العقلية  العمليات  يف  جوهرية  بدرجة  املتو�شط  عن 
التكيفي  ال�شلوك  يف  ق�شور  مع  متلزمة  ،وتكون 

للطفل ، وحتدث هذه احلالة اأثناء فرتة النمو( . 

مميزات ذوي االإعاقة العقلية
بينهم  فيما  ال�ضا�ضعة  بالفروق  العقلية  الإعاقة  ذوي  يتميز 
اأو بعدم تان�ضهم اأو تطابقهم من حيث ما يتمتعون به من 
ا�ضتعدادات ويت�ضفون به من �ضمات وخ�ضائ�س ، ومع ذلك 
فانه توجد عدة خ�ضائ�س عامة تربط بينهم ، ومن بينها 
والالمبالة  التبلد  �ضلوكهم  على  يغلب  عقليًا  املعاقني  اأن 
وعدم  الندفاعية  اأو  حولهم  يدور  مبا  الكرتاث  وعدم 
والن�ضحاب  العزلة  يوؤثرون  فهم   ، النفعالت  يف  التحكم 
الجتماعية   باملعايري  يكرتثون  ول  الجتماعية  املواقف  يف 
للمجتمع  امل�ضاد  وال�ضلوك  العدوانية  النزعة  اإىل  وميلهم 
وقد   ، بالنف�س  الثقة  و�ضعف  والإحباط  بالدونية  وال�ضعور 

كل  يف  ودودًا  مبت�ضمًا  عقليًا  املعاق  الطفل  يبدو 
الأوقات مبنا�ضبة ودون منا�ضبة .

دور االخت�ضا�ضي النف�ضي عند 
اإر�ضاد ذوي االإعاقة العقلية

لالخت�ضا�ضي  لبد  هامة  مبادئ  عدة  هناك 
اإر�ضاد املعاقني عقليًا  النف�ضي من مراعاتها عند 

نذكر منها ما يلي: 

اخل�ضائ�س  النف�ضي  الخت�ضا�ضي  يفهم  اأن   -
معرفة  لديه  تكون  واأن   ، بالإعاقة  املرتبطة 
قدراته  توظيف  حيث  من  الطفل  مب�ضتوى 

واإمكاناته .

اإىل  �ضتمكنه  لأنها  الدعابة  بروح  يت�ضف  اأن   -
الأ�ضئلة  مع  بنجاح  يتعاي�س  اأن  من  كبري  حد 
اأو   ، اأو غري املالئمة  اأو املالحظات ال�ضخ�ضية 
التعليقات التي قد توجه له فجاأة اأثناء جل�ضات 

الإر�ضاد النف�ضي .

ا�ضتخدام  اإىل  بالإ�ضافة   ، والتو�ضيح  التكرار   -
املج�ضمات   : مثل  املح�ضو�ضة  املعينة  الو�ضائط 
قد   ، التعليمية  الإي�ضاح  و�ضرائح  والأفالم 
املعاين  ذات  املفاهيم  فهم  يف  الطفل  ت�ضاعد 

املجردة على نحو خا�س .

- �ضرورة ا�ضتخدم العبارات املح�ضو�ضة والكلمات 
املعاقني  الأطفال  جميع  مع  املب�ضطة  واجلمل 

وخا�ضة ذوي الإعاقة العقلية .

اللتزام  النف�ضي  الخت�ضا�ضي  على  يتعني   -
وقت  خالل  من  ثابتة  زمنية  �ضلوكية  بحدود 

حمدد داخل بناء اأو تنظيم وا�ضح املعامل . 

دور االختصاصي النفسي في توجيه 
وإرشاد ذوي اإلعاقة العقلية

د. زكية الصراف 
مستشارة الصحة النفسية وإرشاد طفولة 

موؤ�ضرات جناح االخت�ضا�ضي 
النف�ضي عند اإر�ضاد اأ�ضرة الطفل 

املعاق عقليًا
عليه  عمله  يف  النف�ضي  الخت�ضا�ضي  ينجح  لكي 
التوا�ضل مع اأ�ضرة الطفل املعاق وكذلك اإر�ضادهم 
بع�س  يراعي  اأن  له  لبد  لذا   ، الطفل  مل�ضلحة 
تعترب  والتي  اإر�ضادهم  يف  الأ�ضا�ضية  املبادئ 

موؤ�ضرات لنجاحه وفيما يلي بع�ضًا منها :

م�ضكلة  هي  عقليًا  املعاق  الطفل  م�ضكلة  اأن   -
النف�ضي  الخت�ضا�ضي  وعلى   ، كلها  الأ�ضرة 
وان   ، الأ�ضرة  نحو  واقعية  اتاهات  يتبنى  اأن 
الأخرى  وم�ضاغلها  وهمومها  م�ضكالتها  يتفهم 
املعاق  الطفل  اأ�ضرة  هموم  على  التعرف  لأن   .
لن  مهمته  لنجاح  �ضروري  نظرها  وجهة  من 
كثريًا من العالقات املهنية بني الخت�ضا�ضيني 
الخت�ضا�ضي  لن  مبكرًا  تف�ضل  والأ�ضرة 
على  ال�ضحيح  التعرف  عن  عجز  النف�ضي 

مطالب الأ�ضرة احلقيقية 

من  الوالدين  حترير  على  الرتكيز  �ضرورة   -
 ، املر�ضية  الأفعال  وردود   ، ال�ضلبية  امل�ضاعر 
الطفل  �ضلوك  وتنمية  لتعديل  حماولة   اأي  لن 
دعم  دون  التحقق  لها  يكتب  لن  عقليًا  املعاق 
ياأخذ  اأن  ي�ضتلزم  وهذا   ، وتعاونهما  الوالدين 
النفعالية  العوامل  النف�ضي  الخت�ضا�ضي 

لالأ�ضرة يف ح�ضاباته .

 ، اعتباره  يف  النف�ضي  الخت�ضا�ضي  ياأخذ  اإن   -
 ، نف�ضيًا  ماأزومة  عقليًا  املعاق  الطفل  اأ�ضرة  اأن 
ولذا فالبد من اإتاحة الفر�ضة الكاملة للوالدين 
للتعبري عن م�ضاعرهم وان حترتم تلك امل�ضاعر 

من  كاف  قدر  توفري  مع   ، منطقيتها  رغم 
التعاطف مع �ضعفهم الب�ضري .

يفهم  انه  النف�ضي  الخت�ضا�ضي  يفرت�س  األ   -
الطفل املعاق وم�ضكالته اأكرث من والديه ، حيث 
والأ�ضرة  الأخ�ضائي  بني  البناءة  العالقة  اأن 
والأ�ضرة   ، الطفل  على  ايجابية  بفوائد  تعود 

وعلى جناح مهمته.

اأمناط  تبني  على  الوالدين  م�ضاعدة  �ضرورة   -
تفكري واقعية ، وعلى قبول تقييم عقالين ومرن 
 ، واملتاح  املمكن  تطوير  على  والعمل   ، للواقع 
وتر�ضيد الطموحات الوالدية ، يف �ضوء اأهداف 
واقعية ، وتنمية قدراتهم على حتمل الأخطاء ، 

والتعاي�س مع ال�ضعوبات .

- تنمية مقاومة ال�ضغوط النف�ضية ، والتي ت�ضاعد 
النف�ضية  �ضالمتهم  على  احلفاظ  يف  الآباء 
خالل  من  وذلك   ، ال�ضغوط  اأمام  واجل�ضمية 
 ، التحدي  روح  ودعم   ، املباداأة  عملية  تن�ضيط 
واإ�ضعار الوالدين بقيمتهم ، ورفع ا�ضتعداداتهم 

لتحمل امل�ضوؤولية .

كمتغري  للوالدين  النف�ضية  ال�ضالبة  دعم   -
�ضيكولوجي يخفف من وقع الأحداث ال�ضاغطة 
، ويتم من خالل التوكيد والتدريب على عملية 
الجتماعية  العوامل  ودعم   ، الداخلي  ال�ضبط 
املهمة يف امل�ضاندة ، والتي تعمل كعوامل خمففة 

اأو معدلة ، اأو واقية ل�ضغوط الواقع . 

- م�ضاعدة الوالدين على فهم وا�ضتيعاب احلقائق 
الآتية ب�ضاأن طفلهم : 

اخلا�ضة  احلالة  نطاق  يف  الإعاقة  معنى  فهم   -  
لطفلهم . 

يف  تعنيه  وما   ، طفلهم  اإعاقة  درجة  فهم   -
امل�ضتقبل . 

وحاجاته  طفلهم  واإمكانات  قدرات  فهم   -
و�ضعوباته . 

 ، الأ�ضرة  حياة  على  الإعاقة  هذه  تاأثري  تقدير   -
وعلى اإخوته يف الأ�ضرة ، وعليهم كاآباء ، وعلى 

درجة  توافق الأ�ضرة مع اجلريان .

- التمييز بني اإعاقة الطفل العقلية ، وبني �ضلوكه 
كحقيقتني م�ضتقلتني ، وان �ضلوك الطفل ميكن 
ا�ضرتاتيجية  بوا�ضطة  �ضلبياته  تعديله وتخفيف 
ل  اأمر  العقلية  الإعاقة  بينما   ، منا�ضبة  تربوية 

ن�ضتطيع تغيريه .

�إحتياجاتي �إحتياجاتي
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مدخل تعريفي
من  ملجموعة  التابعة  ال�شطرابات  اأحد  يعد    )Autism  ( بالذاتوية  علميا  عليه  يطلق  ما  اأو  التوحد 
 Autism Spectrum( "ا�شطرابات التطور امل�شماة باللغة الطبية " ا�شطرابات يف الطيف الذاتوي
الأغلب  على  �شنوات  الثلث  �شن  الطفل  بلوغ  قبل  الر�شاعة،  �شن  يف  تظهر    )Disorders - ASD

بح�شب تعريف مو�شوعة ويكيبيديا.

التوحد  واأعرا�س  خطورة  اختالف  من  وبالرغم 
ا�ضطرابات  جميع  اأن  اإل  اأخرى،  اإىل  حالة  من 
الذاتوية توؤثر على قدرة الطفل على الت�ضال مع 

املحيطني به وتطوير عالقات متبادلة معهم.

وتظهر التقديرات اأن 6 من بني كل 1000 طفل 
يف الوليات املتحدة يعانون من الذاتوية، واأن عدد 
تزداد  ال�ضطراب  هذا  من  امل�ضخ�ضة  احلالت 
با�ضطراد - على الدوام - ومن غري املعروف - 
نتيجة  هو  الزدياد  هذا  كان  اإذا  ما   - الآن  حتى 
جناعة  الأف�ضل  والتبليغ  والت�ضخي�س  للك�ضف 
يف  وحقيقي  فعلي  ازدياد  هو  اأم  احلالت،  عن 
عدد م�ضابي ا�ضطراب التوحد، اأم نتيجة هذين 

العاملني �ضوية.

التي  احلالت  من  العديد  موؤخرا  تابعت  وقد 
حريت اأولياء الأمور بني ت�ضخي�س توحد اأو طيف 
اهلل  ي�ضر  كما  وغريها..  نطق  م�ضاكل  اأو  توحد.. 
الآباء  له  وينتبه  يفطن  مل  مو�ضوع  اكت�ضاف  يل 
والأمهات، وهو ت�ضابه اأعرا�س التوحد مع اأعرا�س 
التي  والرق�س  والغناء  الأنا�ضيد  قنوات  �ضحايا 

يتابعها الأطفال يف �ضن مبكرة من اأعمارهم.

وت�ضخي�ضيا  تعريفيا  دليال  اأقدم  املقالة  هذه  يف 
الطفل،  مع  والعاملني  والأمهات  لالآباء  وتوجيهيا 
عند  النمو  تطور  عن  وتوعية  تنبيها  اأقدم  كما 
والرق�س  والغناء  الأنا�ضيد  قنوات  وتاأثري  الطفل 
ل  الأطفال  لقدرات  ال�ضليم  النمائي  التطور  على 
والذاكرة  الجتماعي  والتوا�ضل  النطق  يف  �ضيما 

اخليالية.

نقطة تو�ضيحية
املخت�ضني  لغري  املوجهة  للتوعية  املقال  هذا 
بها،  ال�ضتنارة  للمخت�ضني  وميكن  بالأ�ضا�س، 
العلمي  والتوجيه  الت�ضهيل  على  فيه  حر�ضت  وقد 
ثقافة  بناء  يف  ي�ضاهم  اأن  ميكن  الذي  املب�ضط 
تربوية اإيجابية مبنية على اأ�ض�س علمية يف مواجهة 
احلالت  مع  التعامل  يف  �ضيما  ل  املنت�ضرة  الأمية 

الدقيقة كالتوحد و�ضعوبات التعلم وغريها.

تعريف التوحد
مرتبط  الأعرا�س  متعدد  منو  ا�ضطراب  هو 
مع �ضعف  الجتماعي  والتفاعل  التوا�ضل  ب�ضعف 
ي�ضاحبه  اأن  ميكن  التخيلية  والأن�ضطة  اللغة 

ا�ضطراب نف�ضي ع�ضبي.

�ضماته الأ�ضا�ضية

مناداته. عند  ي�ضتجيب  ل   .1
دوما. مبفرده  يلعب   .2

خمول. اأو  مفرطة  حركة   .3
اخلطر. يدرك  ل   .4

ب�ضريا. يتوا�ضل  ل   .5
فجاأة. و�ضحك  بكاء  نوبات   .6

املطلوب
منها  خم�س  اأو  ال�ضمات  هذه  مالحظة  عند 
بالت�ضخي�س  خمت�س  مراجعة  ينبغي  جمتمعة 
)الطب التطوري- منو و�ضلوك ( ؛ للتقييم، فقد 
الأغاين  قنوات  اأو �ضحية  التوحد  من  نوعا  يكون 

والأنا�ضيد.

تنبيه
عند  اأغلبها  تتمع  قد  التوحد  و�ضمات  اأعرا�س 
طفل مدمن متابعة قنوات الأنا�ضيد الراق�ضة دون 

اأن يكون الولد م�ضابا با�ضطراب توحد.

توحد العباقرة
متالزمة  عليه  يطلق  التوحد  من  نادر  نوع  هناك 
توحديون  اأطفال  وهم   )savant( العامل 

يت�ضمون بالعبقرية ل �ضيما باملجالت العلمية.

 التوحد.. 
نصائح وإرشادات لألسرة

د.مصطفى أبو سعد
استشاري نفسي وتربوي

اأعرا�ض  حول  وتو�ضيح  تنبيه 
التوحد

هذه الأعرا�س ال�ضتة املذكورة �ضابقا ل تدل على 
اإ�ضابة الطفل بالتوحد، بل هي موؤ�ضرات لالإ�ضراع 
ملراجعة خمت�س بالت�ضخي�س ) طب تطوري- منو 

و�ضلوك (.

ختاما
للتوجيه  التوحد  عن  الوجيزة  املعلومات  هذه 
التفا�ضيل فيمكن متابعتها مبا�ضرة مع  العام اما 

خمت�س.

تاأخر الكالم والنطق، ملاذا؟
الجتماعي،  التوا�ضل  بو�ضائل  املقال  هذا  انت�ضر 
التو�ضيح  يف  زيادة  ون�ضره  عليه  التعديل  واأحببت 
�ضغري  طفل  مع  يحدث  للذي  وتف�ضريا  والتوعية، 
يتعر�س ملتابعة م�ضاهد حركات رق�س واإيقاعات 
مو�ضيقية لفرتات طويلة ويف �ضن التطور النمائي 

للقدرات الأ�ضا�ضية لديه.

تع�ضر  تزايد ظاهرة  الأخرية  ال�ضنوات  لوحظ يف 
اأعرا�س  وظهور  متاأخرة  �ضن  اإىل  الأطفال  نطق 

طيف توحدي وت�ضتت النتباه.

وهذه الأعرا�س هي مالزمة للطفل الذي يتعر�س 
وبخا�ضة   - التلفاز  �ضا�ضة  اإىل  م�ضتمر  وب�ضكل 
�ضنوات -  اأقل من عمر ثالث  الأطفال ممن هم 

والذين مل يبداأوا تعلم النطق والكالم بعد. 

�إحتياجاتي �إحتياجاتي



بريشة:   مرام الحنيطي

تعري�س  عن  المتناع   - هنا   - املق�ضود  لي�س 
ما  انتقاء  ولكن  التلفاز،  برامج  جلميع  الطفل 
متخ�ض�ضه  برامج  فهناك  الطفل  عقل  ينا�ضب 
ل  حولهم،  الأ�ضياء  اأ�ضماء  تعليمهم  يف  لالأطفال 
مع  متوا�ضلة  اأنا�ضيد  اأو  اأغاٍن  تعر�س  التي  تلك 
الطفل  �ضمت  يف  اإل  ت�ضاهم  ل  رق�س  حركات 

واإبعاده عن حميطه. 

ماذا يحدث للطفل اأثناء م�ضاهدة 
قنوات االأنا�ضيد 

اأو االأغاين التي اأ�ضبحت مرافقة 
للرق�ض؟

اأثبتت الدرا�ضات العلمية اأن تاأثري ال�ضور والإيقاع 
الإن�ضان  لدى  والإدراك  التوا�ضل  على  والكلمات 

عامة يتم كالتايل:

%  55 ت�ضكل  ال�ضور   -  1
%  38 والإيقاع  ال�ضوت  نغمة   -  2

%  7 الكلمات   -  3

ومن خالل هذه املعلومة ميكننا تفهم ما 
الذي يحدث للطفل واإدراكه وتفاعله، 

وهو يتابع هذه القنوات التي هي عبارة 
عن:

الرق�س  بني  وكبار  لأطفال  �ضريعة  �ضور   -  1
واحلركة.

�ضاخبة. قوية  ايقاعات  اأو  مو�ضيقى   -  2
ال�ضورة  حركية  بني  �ضائعة  باهتة  كلمات   -  3
واأي�ضا  واملو�ضيقى،  الإيقاعات  و�ضخب 
الكلمات  عن  غريبة  حملية  بلهجات 

املتداولة يف حياة الطفل.

ل  كونه  بالإيقاع  بال�ضتمتاع  الطفل  يبداأ   -  4
يفهم الكلمات. 

والذي  الت�ضوير  على  الرتكيز  يحاول   -  5
خمتلفة  �ضور  عن  عبارة   - – عادة  يكون 
ب�ضرعة  الأخرى  تلو  الواحدة  تعر�س 
بها  اللحاق  الطفل  لدماغ  ميكن  ل  خاطفة 

اأو تخزينها وهكذا.

حماوًل  التلفاز  ب�ضا�ضة  الطفل  يلت�ضق   -  6

 

ذلك  يف  ورق�ضاتهم  الأطفال  حركات  تتبع 
الت�ضوير.

اأ�ضهر  م�ضي  بعد   - الطفل  على  يالحظ   -  7
على  املبا�ضر  الرتكيز   - احلالة  هذه  من 
هذه  يرافق  وقد  النطق،  وعدم  ال�ضا�ضة، 
خارج  هو  ملا  النتباه؛  يف  ت�ضتت  الأعرا�س 
بني  �ضرخات  واإطالق  التلفاز،  �ضا�ضة 
والأخرى، وفرط يف احلركة، وعدم  الفينة 

الندماج مع حميطه.

ويف النهاية ي�ضبح الطفل غري قادر على التوا�ضل 
ميلك  ل  لأنه  والجتماعي؛  الأ�ضري  حميطه  مع 

خا�ضية اجلذب بحركية ال�ضور والإيقاعات.

عالجات ل�ضحايا قنوات 
االأنا�ضيد

والغناء. الرق�س  قنوات  كلية عن  اإبعادهم   -  1
ثالث  على  �ضاعة  ملدة  يوميا  حماورتهم   -  2

فرتات متثل كل فرتة ع�ضرين دقيقة.

م�ضموع  ب�ضوت  عليهم  الق�ض�س  قراءة   -  3
احلروف  خمارج  على  الرتكيز  مع  وبطيء 

بو�ضوح، وتكرار اجلمل.

اللعب،  يف  اأطفال  جمموعة  مع  اإ�ضراكهم   -  4
اأو  توجيه  دون  تلقائيتهم  على  وتركهم 

تعليق.

)احت�ضانهم(  �ضامتة  هادئة  �ضمات  اأربع   -  5
اآثار  من  لتهدئتهم  لل�ضمة؛  دقيقة  ملدة 

الغناء والرق�س.

كل  لإفراز  دقيقة؛  ع�ضرين  ملدة  تلوين   -  6
التوتر.

ملدة  املعجون  ال�ضل�ضال-  بالطني-  لعب   -  7
ع�ضرين دقيقة.

النطق  يف  مبتخ�ض�س  ال�ضتعانة  ميكن   -  8
حالة  يف  للولد  م�ضاندة  جلل�ضات  واللغة 
كرها  اأو  اعرتا�ضا  يبد  ومل  الطفل،  تقبلها 
ينغلق كردة فعل، ويدخل يف حالة  لئال  لها 

�ضمت اختياري.

ون�ضر  للتوعية،  املقالة؛  هذه  اأن  اأوؤكد  واأخريا 
الرتبوية  الأو�ضاط  يف  الإيجابية  الرتبوية  الثقافة 

والتعليمة. 

واهلل اأ�ضاأل التوفيق واخلري لذرياتنا.

�إحتياجاتي �إحتياجاتي
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اأ�ضبحت مربرات التدخل املبكر وفاعليته اأكرث من 
املبكر  التدخل  والهتمام بربامج  وقت م�ضى  اأي 
الطفولة  مرحلة  لأهمية  املتزايد  الإدراك  يعك�س 
من  الأوىل  اخلم�س  ال�ضنوات  يف  وخا�ضة  املبكرة 

العمر، ودورها يف حتديد م�ضار النمو امل�ضتقبلي.

وظائف  املبكر  للتدخل  اأن  البحوث  اأ�ضارت  وقد 
وقائية هامة، واأنه ذو جدوى اقت�ضادية، وله فوائد 
تعود على الطفل والأ�ضرة. ول�ضك اأن العالقة بني 
اهتمام  عنه  جنم  وتنفيذها  الربامج  ت�ضميم 
املبكر، والعالقة  املبكر والتدخل  بالك�ضف  مماثل 
ول  مبكر،  تدخل  بدون  ك�ضف  ل  اإذ  قوية  بينهما 
فائدة من الك�ضف املبكر اإذا مل تكن هناك برامج. 

وو�ضائله،  املبكر  التدخل  اأ�ضاليب  تعددت  وقد 
احلديثة  التقنيات  يف  الهائل  التقدم  مع  وخا�ضة 
الأجهزة  ودخول  الجتماعي،  التوا�ضل  وو�ضائل 
اأ�ضرة، كل ذلك  الذكية يف عاملنا ويف متناول كل 
وا�ضتثمار  الو�ضائل  هذه  مثل  تغيري  علينا  يحتم 
التقنيات احلديثة يف الو�ضول اإىل الأجُ�ضر، وبالتايل 

الأطفال املعر�ضني لالإ�ضابة بالإعاقة واملتاأخرين 
منائيًا.

بدولة  الذكية  احلكومة  اأهداف  اأهم  من  اإن 
المارات العربية املتحدة هي الو�ضول اإىل العميل 
لنا، بل والت�ضهيل عليه  للو�ضول  انتظاره  بدًل من 
والتي  للتوا�ضل،  و�ضهلة  جديدة  فنوات  فتح  عرب 
اأ�ضكالها الهواتف الذكية املحموله،  بات من اأهم 
منائية  مقايي�س  ا�ضتخدام  فكرة  جاءت  لذلك؛ 
على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية لتلبي هذا 
الأ�ضرة  اأو  الأم  ا�ضتخدام  طريق  فعن  الغر�س. 
اإدارة  تقوم  الذي  الذكي  للتطبيق  عام  ب�ضكل 
رعاية وتاأهيل املعاقني بت�ضميمه، ميكن لربنامج 
التابعة  التدخل  املوجود يف مراكز  املبكر  التدخل 
حالت  اإىل  الو�ضول  الجتماعية،  ال�ضوؤون  لوزارة 
تاأخرهم  ثبت  الذين  منائيًا  املتاأخرين  الأطفال 
ولي�س  التطبيق.  هذا  يف  ت�ضجيلهم  بعد  النمائي 
ذلك فح�ضب، واإمنا اإر�ضال اإ�ضعارات بني كل فرتة 
طفلها  اختبار  اإعادة  اأجل  من  لالأ�ضرة  واأخرى 

املخت�ضني  اإىل  وحتويله  منوه،  جوانب  ومتابعة 
من  جمموعة  اإبداء  مع  احلاجة،  عند  الدولة  يف 
تبعًا  طفل  لكل  العامة  والن�ضائح  التو�ضيات 

مل�ضتوياته النمائية.

مقيا�ض الك�ضف املبكر عن منو 
الطفل:

يتكون املقيا�س من خم�ضة جمالت منائية رئي�ضية، 
بحيث يتكون كل جمال من جمموعة من الأ�ضئلة، 
ال�ضعوبة،  م�ضتوى  حيث  من  مرتبة  الأ�ضئلة  هذه 
وهكذا.  ال�ضعب  اإىل  ال�ضهل  من  تبداأ  بحيث 
اختيار مدى  املقيا�س  بتطبيق  القائم  من  ويجُطلب 
اجناز الطفل لكل مهارة من املهارات املوجودة يف 
كل جمال، بحيث يتم اإعطاء نقاط معينة يف حال 
املقيا�س  ويتوقف  وهكذا،  للمهارة  الطفل  جناح 
ثالثة  يف  الطفل  فيها  يف�ضل  معينة  نقطة  عند 

اأ�ضئلة متتابعة يف كل جمال من املجالت.

مقارنة  هو  املقيا�س  هذا  خمرجات  اأهم  من  اإن 

الطفل باأقرانه من نف�س املرحلة العمرية يف خم�ضة 
اجل�ضمي،  )التطور  هي:  رئي�ضية  منائية  جمالت 
العتماد على الذات، التطور الجتماعي، التطور 
على  الأم  تتعرف  ولكي  والتوا�ضل(.  الإدراكي 
قدرات طفلها باملقارنة مع الأطفال الذين اأجريت 
نهاية  يف  نتائج  اإعطاءها  يتم  الدرا�ضة،  عليهم 
املقيا�س �ضمن ثالث م�ضتويات يف كل جمال من 

املجالت اخلم�ضة اآنفة الذكر على النحو التايل:

اأن  يعني  ما  وهو  الطبيعي:  امل�ضتوى  �ضمن 
املرحلة  نف�س  من  اأقرانه  م�ضتوى  يف  الطفل 

العمرية يف هذا املجال.

متاأخر ب�ضكل ب�ضيط: وهو ما يعني اأن هناك 
تاأخر عن م�ضتوى الأقران، اإل اأن هذا التاأخر لي�س 
هذا  يف  الطفل  قدرات  تطوير  ميكن  بل  مقلقًا 
الزمني  العمر  بني  ما  الفجوة  وتقلي�س  اجلانب، 

والنمائي يف هذا املجال.

متاأخر ب�ضكل ملحوظ: وهو ما يعني اأن الطفل 
الأمر  اأن  لدرجة  اأقرانه،  عن  كبري  ب�ضكل  متاأخر 
املجالت  �ضمن  املخت�ضني  اإىل  حتويله  ي�ضتدعي 
التي هو متاأخر فيها، فعلى �ضبيل املثال: اإذا كان 
املف�ضل  فمن  التوا�ضل  جمال  يف  متاأخرًا  الطفل 
واإذا  والكالم،  اللغة  يف  اخت�ضا�ضي  على  عر�ضه 
بد  فال  اجل�ضمي  التطور  جمال  يف  متاأخرًا  كان 
اأو  من عر�ضه على اأخ�ضائي يف العالج الطبيعي 

الوظيفي وهكذا.

اأهمية املقيا�ض:
لالأ�ضرة عن قدرات  اأولية  و�ضيلة م�ضح  يقدم   -

الطفل.

التعرف  على  الأمور  واأولياء  الأمهات  ي�ضاعد   -
نف�س  من  لأطفالهم  النمائي  امل�ضتوى  على 

املرحلة العمرية يف خم�ضة جمالت منائية.

من  تدخل  اإىل  حتتاج  التي  املجالت  يك�ضف   -
اأجل تقلي�س الفجوة بني  قبل املخت�ضني من 

العمر الزمني والعمر النمائي للطفل

متناول  ويف  الأمور  اأولياء  اإىل  الو�ضول  �ضهل   -
اجلميع

وا�ضتخراج  والتطبيق  ال�ضتخدام  �ضهل   -
النتائج.

ما هي مربرات الك�ضف املبكر 
لالعاقة ؟

ثبت اأنه كلما كان التدخل واملعاجلة والتاأهيل   -
مبكرة كلما كانت النتائج اأف�ضل.

قدرة الطفال يف ال�ضنوات الوىل من العمر،   -
وخا�ضة ال�ضنوات اخلم�س الأوىل على التعلم 
واكت�ضاب املهارات اأقوى واأف�ضل من املراحل 

العمرية الالحقة 

على  وقدرته  الطفل  وتطور  منو  اأن  ثبت   -
بالعوامل  مرتبطة  لي�ضت  املهارات  اكت�ضاب 
البيئية  العوامل  ت�ضتطيع  اإمنا  الوراثية فقط، 
مثل التدريب والتلقني والتعليم والتاأهيل، على 

حت�ضني مهارات وقدرات الطفل 

ذوي  الأطفال  بني  الفروقات  جليًا  لوحظ   -
فر�س  على  ح�ضلوا  الذين  معينة  اإعاقة 
مل  الذين  وبني  املبكرة  واملعاجلة  التدخل 
اأقل  كانوا  الرعاية، حيث  هذه  على  يح�ضلوا 

حظًا بل �ضاء و�ضعهم.

مع  التعامل  يف  الفطرية  الأ�ضرة  اأ�ضاليب   -
الأطفال ذوي الإعاقة غالبًا ل تكون منا�ضبة 
وتبث  الأطفال،  هوؤلء  مع  الناجح  للتعامل 
دعمها  مت  والتي  ال�ضليمة  الأ�ضرية  البيئة  اأن 
عند  الإعاقة  مباهية  والتوعية  بالتثقيف 
نتائج  اىل  اأدت  معها  التعامل  وكيفية  طفلهم 

جيدة.

اأدى دعم الوالدين اإىل تخفيف وطاأة الإعاقة   -
لقلة  التي  الأ�ضرية  وامل�ضاكل  طفلهم  عند 
طفلهم  اعاقة  مع  التعامل  كيفية  يف  املعرفة 
ح�ضولها  يف  �ضبب  اأنهم  اخلاطئ  والإعتقاد 
وما يتبع ذلك من و�ضع نف�ضي عند الوالدين، 
وينعك�س على الطفل وقد ت�ضوء حالته النف�ضية 

وال�ضحية

التدخل املبكر ومعاجلة اإعاقة يف جانب معني   -
من التطور والنمو يحول دون ح�ضول خلل يف 
ك�ضف  مثال:  التطور  من  الأخرى  اجلوانب 
باملعينات  ومعاجلته  مبكرًا  ال�ضمع  �ضعف 
تاأخر النطق والتح�ضيل  ال�ضمعية يحول دون 

اللغوي واملعريف.

ق�ضور  مثل  الأمرا�س  لبع�س  املبكر  الك�ضف   -
الغدة الدرقية ومعاجلتها حتول دون ح�ضول 

اإعاقة عقلية عند الطفل.

اأقل  ونتائجها  عالية  املتاأخرة  املعاجلة  تكلفة   -
جناحا باملقارنة مع التدخل املبكر الذي يجُعد 
اأقل كلفة مع اأن نتائجه هي بعيدة املدى على 

الطفل والأ�ضرة واملجتمع ب�ضكل عام.

مقيا�س الك�سف املبكر عن االإعاقة 
والتاأخر النمائي على االأجهزة اللوحية 

والهواتف الذكية

�إحتياجاتي �إحتياجاتي
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نعي�ص اليوم يف عامل مت�شارع يف ايقاعه ورمته ، ولهذا الأمر تبعاته ومتطلباته التي ت�شكل عبئاً على مقدمي الرعاية 
لدى الأ�شرة. ناهيك عن ذلك العبء الإ�شايف الذي �شتتحمله الأ�شرة التي لديها طفل معاق ، وبح�شب نتائج درا�شات 
خا�شة مبقدمي الرعاية ذكرت اأن 88 % من مقدمي الرعاية يف الأ�شرة هن الن�شاء وبالتايل فاإن الأمر يتمحور على 
الأم كمقدمة للرعاية الأوىل، فكيف �شيكون حال هذه الأم يف حال كان لديها طفل معاق؟ فالطفل املعاق يحتاج اإىل جهد 
اأكرثمن الرعاية ، والتدريب، والتعليم  (اإذا كان الطفل قابل للتعليم)  كما اأنه اأي�شا يحتاج اإىل تخ�شي�ص ميزانية مالية 

لتوفري احتياجاته. وجميع هذه املعطيات تزيد من احتمالية تعر�ص اأم املعاق اإىل ماي�شمى بالحرتاق النف�شي.

االحتراق النفسي لدى أم المعاق
حالة  باأنه  النف�ضي  االحرتاق  ويعرف 
النفعالية  للجوانب  امل�ضتمر  ال�ضتنزاف  من 
ما  ب�ضبب   ، الفرد  لدى  والعقلية  واجل�ضمانية 
يتعر�س له من �ضغوط �ضديدة وم�ضتمرة، ويحدث 
ي�ضل  ومل  بالأعباء  مثقل  باأنه  الفرد  �ضعور  عند 
اإىل متطلباته، ومع ا�ضتمرارية ال�ضغوط ال�ضديدة 
يبداأ بفقد الدافعية وتظهر لديه تغريات �ضلبية يف 

التاهات نحو نف�ضه ونحو الآخرين .

مبفهومه  ال�ضبعينات  يف  امل�ضطلح  هذا  وظهر 
 ، العمل  يف  النف�ضي  كالحرتاق  ال�ضيق  الأويل 
العمل  تتطلب  التي  لالأعمال  يتو�ضع  بداأ  ثم  ومن 
وتو�ضع  املمر�ضني..  الأطباء،  مثل  ال�ضخا�س  مع 
حتى امتد اىل امكانية الظهور يف الأ�ضر وامكانية 
ظهوره على اأ�ضر الأطفال املعاقني، وعلى اأمهاتهم 

ب�ضكل خا�س.

ومن املظاهر ال�ضائعة لالحرتاق النف�ضي: 
الأمرا�س اجل�ضـــــــــــدية، الكتئاب ال�ضـــديد، فقد 
الدافعية، التعب، الرهاق ال�ضديد حتى بعد اأخذ 
هدف  وجود  عدم  باحلياة،  الرغبة  الراحة،عدم 
املعاق،عدم  الطفل  حول  احلياة  متحور  للحياة  
القدرة على ال�ضرتخاء رغم وجود هذا الطفل مع 

�ضخ�س موؤمتن عليه.

وسنسلط الضوء هنا على 
االحتراق النفسي الذي قد تتعرض 

له أم الطفل المعاق ،والمعطيات 
التي تساهم في ظهوره ومنها:

اأوال :  التوقعات غري الواقعية
وتنق�ضم اإىل �ضقني �ضق يتعلق بالتوقعات اخلا�ضة 
متعلق  اآخر  و�ضق  ذاتها،  نحو  املعاق  الطفل  باأم 

بالتوقعات اخلا�ضة باأم الطفل املعاق نحوه.

نحو  املعاق  الطفل  باأم  اخلا�ضة  التوقعات 
ذاتها:

القدرة  باأنها متلك   يرت�ضخ لديها مفهوم خاطئ 
تفا�ضيل  بكامل  وحدها  العناية  على  التامة 
اأ�ضرتها ب�ضكل عام. وتفا�ضيل طفلها املعاق ب�ضكل 
دخلت  اأن  مبجرد  اأنه  اأي�ضا  تعتقد  ،كما  خا�س 
لأطفالها  خم�ض�س  وقتها  فكامل  الأمومة  عامل 
املعاق،  لطفلها  الوقت  هذا  من  الأكرب  والن�ضيب 
املطلق  الكمال  حتقيق  اإىل  ت�ضعى  اأي�ضا  وجندها 
بالأ�ضرة عامة  املتعلقة  والأمور  الأعمال  يف جميع 

والطفل املعاق ب�ضكل خا�س.

أما الشق الثاني المتعلق 
بالتوقعات الخاصة بأم الطفل 

المعاق نحوه:

اأمهات  توقعات  باأن  الدرا�ضات  نتائج  ت�ضري  •	
توقعات  تخالف  ما  كثريا  املعاقني  الأطفال 
.فبع�س  اأطفالهن  لقدرات  احلقيقي  الواقع 
املعاق  طفلها  بقدرة  ت�ضتهني  الأمهات 
يفوق  ما  التوقعات  من  لديها  الآخر  والبع�س 

قدراته.

املعاق  الطفل  ب�ضفاء  الإعتقاد  نحو  التوقعات  •	
اأن  الأمهات  البع�س  يوهم  حيث  الإعاقة  من 
باتباع  املعاقني  الأطفال  ل�ضفاء  جمال  هناك 

ن�ضائح غذائية اأوالطب البديل .

املجتمع  الأمهات من نظرة  :  تخ�ضى بع�س  ثانيا 
الناتة عن �ضلوك طفلها فيه وعدم تقبل اأو فهم 
�ضربها  يفقدها  مما   ، الطفل  ل�ضلوك  املجتمع 
وي�ضيبها بالتوتر يف تلك املواقف التي يظهر فيها 

اأمام املجتمع.

الأم من  اإىل م�ضامعنا كثريا خوف  يتبادر  ثالثا:  
اإىل  الأم  و�ضلت  حال  يف  املعاق  طفلها  م�ضتقبل 
بطفلها  العتناء  من  متكنها  ل  عمرية  مرحلة 
�ضيهتم  من  مت�ضائلة  با�ضتمرار  تردد  فتجدها 

بطفلي املعاق يف حال عدم قدرتي على ذلك ؟

بعض اآلليات التي من الممكن أن 
تقلل من امكانية حدوث االحتراق 

النفسي لدى األم

اإىل  والذهاب  م�ضكلة  بوجود  العرتاف  •	
املخت�ضني لطلب الدعم وامل�ضاندة.

•البحث عن امل�ضاعدة يف املراكز املتخ�ض�ضة  •	

النف�ضية  الدعم  وجمموعات   ، واجلمعيات 
للم�ضاعدة  الأ�ضرة  من  باأع�ضاء  وال�ضتعانه 

يف العتناء بالطفل املعاق.

عن  بعيدًا  لنف�ضها  وقتًا  الأم  تخ�ضي�س  • •	
�ضاعة  ن�ضف  كتخ�ضي�س  املعاق  الطفل 
لال�ضرتخاء وممار�ضة  لتكون مبفردها  يوميا 
على  اأي�ضا  والعمل   ، واهتماماتها  اأن�ضطتها 
حتديد يوم من اأيام ال�ضبوع لق�ضاء وقت مع 

ال�ضديقات خارج املنزل.

•اأن ت�ضعر الأم بال�ضالم الداخلي يف اأن اإعاقة  •	
طفلها لي�س نتيجة اأمرًا اأو خطاأ اقرتفته .

واخلربة  التخ�ض�س  بذوي  ال�ضتعانة  • •	
اأن  حيث  املعاق  الطفل  قدرات  لتحديد 
الأم  ت�ضاعد  لقدراته  احلقيقية  املعرفة 
النمو  جوانب  واأثرهاعلى  اإعاقته  فهم  على 

اخلا�ضة به .

مواطن  على  والرتكيز  الطفل  اعاقة  تقبل  • •	
والتحدث  بال�ضعادة  وال�ضعور   ، لديه  القوة 

بايجابية لأي منجز ب�ضيط يقوم به .

اخلا�ضة  الدعم  جمموعات  يف  ال�ضرتاك  • •	
اإىل  تهدف  والتي  املعاقني  الأطفال  باأمهات 
اخلربات  وتبادل  التجارب  من  ال�ضتفادة 

والتنفي�س عن امل�ضاعر.

ويف �ضوء ما �ضبق يتوجب على العاملني واملهتمني 
اخلا�ضة  والرتبية  النف�ضي  الر�ضاد  جمال  يف 
م�ضاعفة اجلهد وبذل الأ�ضباب يف توعية املجتمع 
عن الآثار النف�ضية املرتتبة على وجود طفل معاق 
النف�ضي  الحرتاق  �ضمنها  من  .والتي  ال�ضرة  يف 
والدورات  الوقائية  الربامج  تقدمي  اأن  كما   .
لأ�ضر  النف�ضي  الإر�ضاد  يف  املتخ�ض�ضة  التدريبية 

املعاقني �ضرورة وقائية يتطلب الهتمام بها.

ريما علي العماري
مستشارة نفسية وتربوية وأسرية / السعودية

�إحتياجاتي �إحتياجاتي
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واِء«  ْمَيُة َراأْ�ُص الدَّ اِء َواحْلِ » قل يل ماذا تاأكل اأقل لك من اأنت » ،ويقوُل َطِبيُب الَعَرِب احلاِرُث بُن َكلََدة: »امْلَِعَدُة َبْيُت الدَّ
فالغذاء له اأهمية كبرية يف خلق حالة من التوازن لدى الإن�شان، ولقد اأ�شارت بع�ص الأبحاث اإىل اأهمية مو�شوع احلميات 
يف حال الإ�شابة با�شطراب التوحد، التوحد الذي حري العلماء، التوحد الذي تتكاتف اجلهود الطبية والعلمية والبحثية 

لتف�شري مع�شلة هذا ال�شطراب الذي باتت م�شاألة ازدياد ال�شابة فيه مثرية للقلق بل وللرعب.

فالتوحد هو نوع من ال�شطرابات التطورية النمائية والتي تظهر خلل ال�شنوات الثلث الأوىل من عمر الطفل، حيث 
ينتج هذا ال�شطراب عن خلل يف اجلهاز الع�شبي يوؤثر بدوره يف وظائف املخ، وبالتايل يوؤثر يف خمتلف نواحي النمو 

فيوؤدي اإىل ق�شور يف عمليات الت�شال )�شواء كان لفظياً اأم غري لفظي( والتعلم والتفاعل الجتماعي .

ولكن هل ميكن و�شع قائمة حمددة بعينها لكافة الأطفال امل�شابني با�شطراب التوحد ، اأم اأن لكل طفل حمية خا�شة 
به؟

يجرى  فح�س  وهو  الغذائي  التحمل  عدم  فح�س  هو  الأمر  يح�ضم  ما  اإن 
Cambridge N - التغذية  لعلوم  كامربيدج  قبل  من  )ااإ�ضراف 
تقدما  الأكرث  الفح�س  يعترب هذا   ،)tritional Science - CNS
وبالتايل  نتناولها،  التي  لالأطعمة   IgG امل�ضادة  الأج�ضام  لتحديد  و�ضمول 
ن�ضتطيع بدقة حتديد املو�ضوع لكل �ضخ�س على حدة وو�ضع الربامج الغذائية 
الأعرا�س  الكثري من  والتخل�س من  ال�ضخ�س  ت�ضاهم يف حت�ضن حالة  التي 

املزعجة التي ترافق ق�ضية عدم التحمل الغذائي.

ت�ضاعدنا  نتائج  اإىل  الو�ضول  قبل  الأمر  هذا  من  التحقق  يتم  اأن  اأجل  ومن 
اآثار التوحد فقد مت تطبيق هذا الفح�س على اأكرث من  يف التقليل من حدة 
500 طفل م�ضاب بالتوحد من جن�ضيات خمتلفة و�ضملت الدار�ضة الأطفال 

�إحتياجاتي �إحتياجاتي

غذائي عالجي 

د. طارق سيف

امل�ضابني بالتوحد يف مراكز وزارة ال�ضوؤون الجتماعية واأطفال من اململكة 
على  اأولية  نتائج  اإىل  الدرا�ضة  وخل�ضت  مقيمني  واأطفاًل  ال�ضعودية  العربية 

النحو التايل: 

النتائج األولية

املجموعات االأولية:
• املجموعة 1 – منتجات الألبان	

• املجموعة 2 – احلبوب املحتوية على مادة اجللوتني.	

• املجموعة 3 - احلبوب التي ل حتتوي على مادة اجللوتني.	

نتائج املجموعة 1 & 2 ح�ضب ن�ضبة تفاعل اجل�ضم:

الأكل %
 %  85 حليب البقر
 %  75 كازيني
 %  75 حليب الغنم
 %  72 حليب املاعز
 %  72 قمح
 %  64 بيا�ص البي�ص
 %  60 �شعري
 %  45 �شوفان
 %  43 غليادين
 %  43 ك�شك�ص

وقد اعلنت النتائج من قبل وفد من كامربيدج لعلوم التغذية خالل موؤمتر 
�ضحفي يوم الأربعاء املوافق 22 اكتوبر 2014 م.

غذائي  حتمل  عدم  من  يعانون  التوحد  اأطفال  باأن  الأولية  النتائج  اأظهرت 
بالن�ضب التالية:

• البقر	 % حليب   85
• % قمح	  76
• % بي�س	  67

ن�ضبة عدم حتمل اطفال التوحد لبي�ض الدجاج

ن�ضبة عدم حتمل اطفال التوحد للقمح

حليب البقر
%  85

بي�ض الدجاج
%  67

قمح
%  76

طبيعي
% طبيعي15 

%  33

طبيعي
%  24

نتائج الدراسة

• اأكدت الدرا�ضة على وجود عالقة بني مادة الكازيني املوجود 	
يف منتجات االألبان و التوحد. 

• اظهرت الدرا�ضة ب�ضكل عام قلة ن�ضبة عدم التحمل الغذائي  	
الأطفال التوحد من الغليادين مقارنة بالقمح، مما ي�ضري اإىل 
يف  �ضببا  يكون  قد  اللكتني  مثل  االأخرى  القمح  بروتينات  اأن 

ارتفاع IgG اىل جانب غليادين.

• كما مل يتم العثور على اأطعمة ذات اأثر �ضلبي على التوحد يف 	
املجموعة 3 )احلبوب التي ال حتتوي على مادة اجللوتني(.

ن�ضبة عدم حتمل اطفال التوحد حلليب البقر
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الجلوتين

اجللوتني:  بيا�س احلبوب.ً ي�ضمى اأي�ضا اجللوتني 
احلنطة  ال�ضعري،  املكت�ضبة،  احلنطة  ي�ضمل 
والقمح.   اجلاودار  الكاميوت،  اخل�ضراء، 
لأن  ال�ضنع  التامة  و�ضبه  التامة  للمنتجات 
ن�ضاء  اأو  طبيعي  قمح  كزلل  ي�ضتخدم  اجللوتني 

طبيعي لدمج مكوناتها معا.

مثل  اجللوتني  من  اخلالية  الأ�ضناف  البديل: 

الذرة، والدخن، الأرز، الكينا، احلنطة ال�ضوداء، 
الك�ضتناء، ومنتجاته.

البيض

بي�س ال�ضمان ، بي�س الأوز ، بيا�س بي�س الدجاج 
، بي�س الدجاج ، �ضفار بي�س الدجاج.

البي�س  بروتينات  فاإن   ، مكوناتها  لرتكيبة  نظرًا 
ممكن اأن ت�ضتفيد اأج�ضادنا منها بن�ضبة 95%، 

حيث اإن البي�ضة الواحدة حتتوي على 15 % من 
بيا�س  اإن   . )تقريبًا(  للربوتني  اليومي  الحتياج 
البي�س يتكون اأ�ضا�ضا من املاء ، اأما �ضفار البي�س 
)الفو�ضفورية  والدهون  بالليث�ضني  غني  فهو 
 ، )ب1(   ، )اأ(  وفيتامني  والكولي�ضرتولني( 
والفو�ضفور  والكالي�ضوم  )ه(  ن  )د(   ، )ب2( 

واحلديد.

اإن بيا�س البي�س هو مولد قوي مل�ضادات الم�ضال 
اأي�ضًا ، ولذلك فعلى املرء اأن يحاول تنبه متامًا.

املل�ضقات التي تخفي وجود البي�ض:

•�ضفارالبي�س •	
•اوفالبومني  •	

) زلل   ( •البومني  •	
•جلوبيولني  •	

 E322 •ليت�ضني  •	
البي�س. •بيا�س  •	

•ليفي�ضتني  •	
E1105 •لي�ضوزامي  •	

•اوفوميوكويد •	

منتجات األلبان 

 ، احللوم  جنب   ، الفر�س  حليب   ، اجلمل  حليب 
احلليب املطبوخ ، جنب املنفحة ) بقري( ، جبنة 
 ، الأغنام  وجنب  حليب   ، بقر  حليب   ، الريكوتا 
م�ضروب   ( الكفري  فطر   ، املاعز  وجنب   حليب 

فوار( ، منتجات احلليب احلام�س ) بقري(.

تن�ضرف  اأذهاننا  فاإن   ، احلليب  ذكر  ما  اإذا 
�ضحيح  غري  ذلك  اأن  غري   ، الأبقار  حليب  اإىل 

وفيما يلي قائمة باملنتجات الغذائية التي ميكن ان حتتوي على البي�ض:

اجللوتني. من  اخلايل  •اخلبز  •	
املدهون. •اخلبز  •	

املحالة. •الفطائر  •	
املغلية. •اليخنة  •	

•النقانق. •	
املعجنة. •احللويات  •	

•ال�ضل�ضات. •	
اجلافة. •احللويات  •	

ال�ضندويت�ضات. •خبز  •	
•امل�ضطردة. •	

•ال�ضوربة. •	
املطهية  اللحوم  •اأطباق  •	

املغلفة. •احللويات   •	
•الكعك. •	

املحالة. •الفطائر  •	
املغلية. •اليخنة  •	

بطريقة  اأو  بو�ضوح  �ضواء  موجود  فاحلليب   ،
خمفية يف جمموعة وا�ضعة النطاق من الغذائيات 
اخلبز   ، ال�ضل�ضة   ، ال�ضوربة    : كبرية  وبكميات 
اخلال من اجللوتني – الكعك – احللويات املغلفة 
التي   ( امل�ضهية  – امل�ضكرات  احللوى  – اأطباق 
ت�ضرب مع تناول الطعام ( – البطاطا املهرو�ضة 

) بورية(. 

�إحتياجاتي �إحتياجاتي

التجهيز  �ضابقة  اللحوم  •اأطباق  •	
الطازجة. •املعجنات   •	

ال�ضريعة •الوجبات  •	
•املايونيز. •	

•الكات�ضب. •	
كرمي. •الآي�س  •	

•الهمربجر •	

تهنئ اأ�ضرة جملة عاملي

وفاء محد بن سليمان 
مدير حترير جملة عاملي بح�ضولها على �ضهادة الدكتوراة الفخرية يف العمل االإن�ضاين من 

International College in London
حيث متنح هذه ال�ضهادة لالأ�ضخا�ض الذين لهم اإ�ضهامات وا�ضحة ومميزة يف العمل االإن�ضاين

بحالوة �ضــــــــــــــــــــــدق وجـــــــــــدارة تن�ضــــــــــــــــــــــــــاب االإن�ضــــانية بدمها 
اأفعــــــــــــــــاُل متـــــيـــز و�ضـــــــــــــــدارة اأعــــــــــــــــماٌل تنطق و�ضــــــــــــــــــداها 
دمٌج وتعـــــــــــــــــــــلَم ومــــــــــــــــــهـــــارة ومــــــــــــعاٌق حقـــــــــــــق اأمــــــــــــنيـــــةً 
رغــــــــــــــــــــــــبة اإجنـــــــــــــــــاٍز واإدارة ت�ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــعى بالهمـة يدفعها  
للـــــــــــــــــــجــد وللفــــــــــــــــــكـــر منارة وجمال اخلــــــــــــــــــــــلق يــــــــــــــزينها 
ال تكـــــــــــفي كـــــــــــــلمة وعــــــــــــبارة تـــــــــــــــــهـــنئٌة ميـــــــــــــــــلوؤها حـــــٌب 
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على مدار العقود املا�شية، لعبت الدراما التلفزيونية دوراً هاماً يف ت�شكيل نوع جديد من الثقافة 
للب�شر على اإختلف األوانهم وم�شاربهم ، ومع مرورالزمن ازداد التلفاز اأهمية بعد اأن  تعددت طرق 

البث و�شارت املواقع اللكرتونية وبالذات اليوتيوب تغزو كل مكان. 
 لقد �شكل ما يقدمة التلفزيون من برامج وم�شل�شلت ومواد اإخبارية منطاً خمتلفاً من اأمناط 
التوا�شل اأدى يف جممله اإىل تربع هذا اجلهاز على عر�ص اأدوات الإت�شال الأكرث تاأثرياً يف القرن 

املا�شي واحلا�شر على ال�شواء. 

وجود  من  بد  ل  كان  للمعاقني،  دوليًا  عامًا 
وتنامي  يتنا�ضب  الدرامي  ال�ضعيد  حتول على 
الهتمام بهم حمليًا وعامليًا، لكن وبالرغم من 
الدراما  يف  املعاق  �ضورة  بقيت  التحول  هذا 
مثل  يعانون  كب�ضر  حقهم  تفيهم  ول  م�ضوهة 

بقية النا�س من م�ضكالت خا�ضة بهم.

حدث  الذي  امللمو�س  التطور  ننكر  ل  نحن 
فيما  وخ�ضو�ضًا  العربية  التلفزيونية  للدراما 
يتعلق بق�ضايا الن�ضان وم�ضكالته، اإل اأن املتتبع 
يرى  العاقة  بذوي  اخلا�ضة  الدرامية  لالأمور 
الأولويات  الأيام من  انها مل تكن  يف يوم من 
يف املعاجلة اأوالطرح الدرامي؛ لأنها ل تتنا�ضب 
والو�ضع الت�ضويقي للمنتجني ولي�س عليها طلب 

من القنوات الف�ضائية.

الفئة  لهذه  الكتاب  بع�س  وعي  من  وبالرغم 
النكهة  و�ضع  باب  لأعمالهم من  التي �ضموها 
وقع  – اأغلبهم-  اأن  اإّل  العمل،  الدرامية على 
بع�س  ا�ضتجُخدمت  اأن  فكان  الإ�ضفاف  فخ  يف 
بع�س  يف  العاقة  ذوي  من  ال�ضخ�ضيات 
�ضخ�ضيات  كانت  انها  اإل  الدرامية  الأعمال 
ال�ضخرية  اأو  لالإ�ضحاك  و�ضعت  �ضطحية 
يقول  الذي  القرية(  )جمنون  �ضورة  يف  كما 
راجت  وقد  املفهومة،  غري  الألغاز  اأو  احلكمة 
الثمانينيات  فرتة  يف  ال�ضخ�ضيات  هذه 
وبقيت  املا�ضي.   القرن  من  والت�ضعينيات 
حتى  وذاك  هذا  بني  تتاأرجح  املعاق  �ضورة 

املرة  هذه  كانت  لكنها  اأخرى  ب�ضورة  ظهر 
ك�ضورة  اطالقًا  عنه  تعرب  ول  خطرية  �ضورة 
)الأعمى( ذي الروح الفكاهية والذي يتغا�ضى 
اأمام النا�س عن عاهته رغم اأنها تقتله داخلًيا، 
الجرامية  العمال  لتربير  بالعمى  الدعاء  اأو 
اجلزء  احلارة(  )باب  م�ضل�ضل  يف  حدث  كما 
اأو  الأعمى،  )�ضطيف(  �ضخ�ضية  حيث  الأول 
ويرتكب  جا�ضو�ضًا  ليكون  العمى  عى  ادَّ الذي 
نهاية  ويف  مهمة،  ل�ضخ�ضيات  القتل  عمليات 

الأحداث يتم اكت�ضاف حقيقته،ويقتل.

من  خمتلفة  اأنواعًا  التليفزيون  قدم  لقد 
تراوحت  العاقة  لذوي  الدرامية  املعاجلات 
اأو  الت�ضرفات  يف  يبدو  الذي  الت�ضويه  بني 
من  املكافح  املعاق  و�ضورة  املالب�س،  يف  حتى 
اإعاقته، وظهر  اإىل  النظر  يعي�س دون  اأن  اأجل 
�ضورة  ويف  حيًنا  اجلا�ضو�س  املجرم  �ضورة  يف 
اأحياًنا، وبدًل  اأو املجذوب  ل،  اأو املت�ضوِّ الل�س، 
من احتوائه وت�ضليط ال�ضوء عليه مبا يليق به 
التلفزيونية عليه حربًا درامية  فتحت الدراما 
الدراما  �ضناع  من  كثري  ويف�ضر  مربرة،  غري 
ال�ضخ�س  هذا  اأن  باعتبار  الأمر  التليفزيونية 
اخلايل  ال�ضخ�س  بعك�س  ثري  فني  مو�ضوع 
من  الق�ضة  ن  ميكِّ الذي  الأمر  العاهات،  من 
وهذا  الفني،  للعمل  ل  مكمِّ كرمز  ا�ضتعماله 
تناول  ان  يعني  مما  للمنطق،   مناف  بالطبع 
يكن  مل  العاقة  ذوي  لق�ضايا  الأعمال   تلك 

 الدراما التلفزيونية 
يف خدمة ذوي االعاقة

محمد عصفور
كاتب ومخرج تلفزيوني

باملقابل  تطورت  التلفزيوين  البث  تطور  ومع 
ي�ضمى  الدراما  من  نوع  ون�ضاأ  البث  مواد 
الدراما  على  اتكئت  التي  التلفزيونية  الدراما 
ال�ضينمائية بداية ثم ما لبثت ان �ضقت لنف�ضها 
متخذة  وامل�ضمون،  ال�ضكل  يف  اخلا�س  دربها 
الدراما  �ضمنها  من  خمتلفة  اأمناطًا  بدورها 
الجتماعية التي ت�ضتقي الأحداث من املحيط 
الجتماعي حتى باتت الدراما تلعب دورًا اأكرث 
الدراما من  به  تتمتع  ملا  امل�ضاهد؛  تاأثريًا على 
اأبقى  يجعلها  باحلكاية  مقرتن  نف�ضي  تاأثري 

تاأثريًا من اخلرب اأو الربنامج العابر .

من  يتجزاأ  ل  جزء  العاقة   ذوي  كان  وملا 
واجنازاتهم،  ا�ضهاماتهم  ولهم  املجتمع 
القوانني  لهم  ت�ضن  احلكومات  و�ضارت 
بعد  خ�ضو�ضًا   ، تدعمهم  التي  والت�ضريعات 
1981 ليكون  اأطلقت الأمم املتحدة عام  اأن 

بال�ضكل املطلوب ومل تطرح ق�ضاياهم بال�ضكل 
اأ�ضاًل  تكن  ومل  حقوقهم  ل�ضمان  املنطقي 
ق�ضاياهم  �ضمن اأولويات اهتمامات اجلمهور 

اإل ما ندر.

تركت  التي  الأعمال  لبع�س  نذكر  يلي  وفيما 
عالمات يف الدراما العربية، ونحن نعرف ان 
الإعاقة،  ذوي  تناولت  اأخرى  اأعماًل  هنالك 
الرئي�ضية،  الق�ضة  هام�س  على  تناول  ولكنه 
نف�ضه  الوقت  ويف  بعينة  تيارًا  ت�ضكل  ل  وهي 
فقط  اإليها  لال�ضارة  الأعمال  بع�س  نر�ضد 
دون نقدها ولكنها تارب تركت انطباعًا عند 
عر�ضت  قد  منها  اثنان  كان  وان  امل�ضاهدين 

قبل �ضنوات طويلة خلت كما �ضيذكر لحقًا.

م�ضل�ضل االأخر�ض والقالدة 
اخل�ضبية

عمل تراثي وهو انتاج م�ضري اأردين م�ضرتك 
1972 واخراج املخرج عدنان الرحمي  عام 
غريب  اأبو  حممود  و  مرعي  اأحمد  وبطولة 
جنوم  من  نخبة  اإىل  اإ�ضافة  )الأخر�س( 
اآنذاك وبالرغم من انه عمل تاريخي  الدراما 
وقدمي ن�ضبيًا ال انه عر�س للنا�س معاناة ذوي 
العاقة وامل�ضكالت التي يقعون بها جراء عدم 
فهم النا�س لهم وقد اكت�ضب تعاطف اجلمهور 

يف ذلك الوقت.  

�إحتياجاتي �إحتياجاتي
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م�ضل�ضل االأيام 
اأ�ضهر النماذج على   يعترب م�ضل�ضل الأيام من 
وهو  العاقة  ذوي  لق�ضايا  التلفزيون  تناول 
العلمي  يحيى  اإخراج  من  م�ضري  م�ضل�ضل 
وانتاج �ضنة 1979 م تناول ق�ضة حياة عميد 
الأدب العربي طه ح�ضني وقام ببطولة امل�ضل�ضل 
اأحمد زكي، وبالرغم من قدم العمل اإل اأنه ما 
الرائدة يف  الأعمال  من  ويعترب  به  يعتد  يزال 
�ضلط ال�ضوء ال�ضرية  خدمة ذوي العاقة حيث يجُ
ومراحلها  العربي  الأدب  عميد  حلياة  الذاتية 

املختلفة التي ت�ضتحق اأن يعرفها النا�س.

م�ضل�ضل �ضارة
وبطولة   2005 انتاج  من  اجتماعي  م�ضل�ضل 
تدور  عادل،  �ضرين  اخراج  ومن  الرتك  حنان 
منوها  توقف  "�ضارة"  فتاة  حول  اأحداثه 
املرحلة  اإىل  وعادة  الطفولة،  يف  الذهني 
اجلنينية. تدخل �ضارة يف غيبوبة طويلة لعدة 
نف�ضية  م�ضاكل  من  معاناتها  ب�ضبب  �ضنوات، 
مرحلة  يف  عا�ضتها  قا�ضيه  لظروف  نتيجة 
طبيب  طريقها  يف  الأقدار  ت�ضع  الطفولة. 
الطويلة،  غيبوبتها  من  اإيقاظها  يقرر  �ضاب 
النف�ضية.  الأمرا�س  ملعاجلة  م�ضحة  ويدخلها 

من  �ضارة  ت�ضتيقظ  عندما  الأحداث  تتفاعل 
غيبوبتها وتبداأ باإ�ضرتداد حياتها، الأمر الذي 
وتقف  ثروتها،  الطامع يف  اأخيها  يثري حفيظة 
�ضيطرة  اأمام  حيلة  بال  املتعاطفة  والدتها 
�ضارة  وت�ضعر  الأحداث  تتواىل  املتجرب.  الأخ 
باإحباط، يهددها بالعودة اإىل حالتها اجلنينية 

الأوىل، اإذا مل ت�ضتطع تخطيه وتاوزه نف�ضيًا

م�ضل�ضل االأخر�ض
م�ضل�ضل الأخر�س من انتاج لبناين عام 2005 
عدنان  اخراج  و  �ضنيفر  ايلي  بطولة  ومن 
علوان و جمموعة من جنوم الدراما اخلليجية 
العمريي وخالد الربيكي وطيف  منهم في�ضل 
ايراج  واحمد  �ضبت  و�ضيماء  النبهان  وجا�ضم 
واآخرون. يذكر ان امل�ضل�ضل يحكي ق�ضة �ضاب 
اخر�س يعاين �ضغوطات احلياة ونظرة املجتمع 
له ا�ضافة اىل عدة خطوط اخرى حتكي بع�س 

امل�ضاكل.

م�ضل�ضل وراء ال�ضم�ض
الأعمال  اأول  من  ال�ضم�س  وراء  م�ضل�ضل  يعترب 
معاق م�ضاب  �ضاب  فيه   يلعب  التي  الدرامية 
امل�ضل�ضل  يف  البطولة  دور  داون"  بـ"متالزمة 
يج�ضد  حيث  ال�ضم�س"؛  "وراء  ال�ضوري 
على  ال�ضوء  لت�ضليط  الواقع  يف  �ضخ�ضيته 
امل�ضل�ضل  اخراج  من  والعمل  العاقة  ذوي 

وقد  2010م،  عام  ح�ضني،وانتاج  �ضمري 
امل�ضاب  "بدر"  دور  كو�ضا  ب�ضام  الفنان  لعب 
عالء  �ضخ�ضية  مع  بالتوازي  التوحد  بالطيف 
يف امل�ضل�ضل، ولعل الهدف من ذلك جعل ذوي 

العاقة  اأكرث قربًا من النا�س.

م�ضل�ض قيود الروح
م�ضل�ضل قيود الروح اإنتاج �ضوري وهومن بطولة 
ويناق�س  �ضليبي،  ماهر  واإخراج  كو�ضا  ب�ضام 
وعلمي  منهجي  وب�ضكل  الأوىل  للمرة  العمل 
تتمثل  املهمة  الجتماعية  الق�ضايا  من  واحدة 
يف ق�ضايا املعوقني مبا ين�ضجم مع واقع اهتمام 
الدراما التلفزيونية بق�ضايا املجتمع وهو عمل 
بني  الزمن  من  عقوٍد  ثالثة  على مدى  ممتد  

عامي 1983 و2009م.

كما �ضبق واأ�ضرنا اإننا اإذ نذكر هذه الأعمال من 
احلديث  اأو  لنقدها  ولي�س  فقط  التذكري  باب 
عنها بالتف�ضيل، ولكننا ونحن نذكرها وننظر 
باحثني عن غريها فاننا قد ل جند ما ي�ضفي 

غليلنا من الأعمال التي هي قليلة يف الأ�ضل.

القنوات  تلعبه  اأن  ميكن  الذي  الدور  ان 
التلفزيونية املختلفة يف ن�ضر الوعي يف املجتمع 
حول اأ�ضباب الإعاقة وطرق الوقاية والتعريف 
لذوي  حقيقية  تاأهيل  لإعادة  الكفيلة  بال�ضبل 
اأ�ضخا�ضًا  ي�ضبحون  بحيث  ومتكينهم  العاقة 
قادرين وفاعلني يف تنمية جمتمعهم وتطويره 
من خالل دجمهم تربويًا واأكادمييًا واجتماعيًا 
ا�ضهل  يكون  اأن  كان ميكن  ال�ضحيح،  بال�ضكل 
اهتمامًا  التلفزيونية  الدراما  اأولتهم  لو  بكثري 
العاقة   ذوي  اأعداد  اأن  من  بالرغم  منا�ضبًا 
وطننا  ويف  عام  ب�ضكل  العامل  يف  تتزايد 
الوعي  عدم  ب�ضبب  خا�س  ب�ضكل  العربي 
الدميوغرافية  العوامل  من  العديد  وحدوث 
زاد  ما  هذا  ولعل  احلروب  وتف�ضي  احلياة  يف 
يف اأهمية اإعادة النظر يف الدراما التلفزيونية 
وم�ضوؤولية  واقعية  اأكرث  ب�ضكل  الواقع  لتحاكي 
وبالتايل فانه على �ضركات النتاج التلفزيوين 
واملحطات الف�ضائية املنتجة القيام باإلتزماتها 
امل�ضوؤولية  اإطار  يف  العاقة   ذوي  تاه 
وق�ضاياهم  مب�ضكالتهم  للتعريف  الإجتماعية 
ال�ضحيحة  املو�ضوعية  بالطرق  حلها  وكيفية 

تربة  كانت  وان  حتى  التجربة  على  املبنية 
درامية، ا�ضافة اإىل �ضرورة مراعاة اأخالقيات 
واملو�ضوعية  ال�ضدق  من  الإعالمية  املمار�ضة 
والدقة وتقدمي �ضورة �ضحيحة و�ضادقة ممثلة 
نحو  املجتمع  اإتاهات  وت�ضحيح  الفئة،  لهذه 
به  الإهتمام  وزيادة  املعاق  وتكرمي   ، الإعاقة 

كع�ضو مهم يف املجتمع.

وعلى الرغم من التاأكيد على الدور املهم الذي 
ينبغي على �ضركات النتاج  والكتاب واملحطات 
اإل  العاقة  ذوي  خلدمة  توؤديه  اأن  الف�ضائية 
مل  اجلهات   تلك  اأن  اأو�ضحت  الدرا�ضات  اأن 
تنه�س بتحمل م�ضوؤوليتها تاه تلك الفئة ومل 
حيث  به  القيام  منها  املطلوب  الدور  تلعب 
تاه  الف�ضائية  القنوات  ممار�ضة  اأن  يالحظ 
ممار�ضتها  مع  مت�ضاوية  تكن  مل  العاقة  ذوي 
منرب  من  املجتمع،ونحن  قطاعات  بقية  تاه 
عاملي نتطلع يف امل�ضتقبل القريب اأن تقوم هذه 
على  ال�ضوء  بت�ضليط  الفعال  بدورها  القنوات 

ق�ضايا املعاقني ب�ضكل اأكرب واأكرث تاأثريًا.

�إحتياجاتي �إحتياجاتي
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مبادرة تشغيل المعاقين  
وزارة الشؤون االجتماعية وباريس غاليري

»بالن�شبة يل فاإن املعاقني لي�شوا بحاجة اإىل اإغداقهم بالهدايا والهبات كي ي�شعروا بعطفنا عليهم، بل هم 
بحاجة اإىل دعم جاد وم�شتمر يحفظ اعتبارهم، ويجعلهم وعائلتهم فخورين باأنف�شهم من خلل �شعورهم 
مبدى الفائدة التي ي�شتطيعون تقدميها لوطنهموجمتمعهم، مثلهم مثل باقي فئات املجتمع، وذلك عرب 
تاأمني عمل كرمي يحفظ لهم كرامتهم وياأمن لهم لقمة عي�ص كرمية، ويجعلهم جزءاً فاعًل من عملية 

بناء املجتمع.«

روؤية الوزارة ودور القطاع 
اخلا�ض

الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  روؤية  من  انطالقًا 
خلدمة  املجتمعية  ال�ضراكة  تعزيز  يف  ور�ضالتها 
املبادرات  والتنمية،واإطالق  التطوير  يف  اأهدافها 
القطاعات  كافة  دور  تفعيل  �ضاأنها  من  التي 
اخلا�س،وامل�ضاهمة  القطاع  موؤ�ض�ضات  وخ�ضو�ضًا 
فيما  خ�ضو�ضًا  املرجوة  الأهداف  حتقيق  يف 
وتاأهيل  رعاية  اإدارة  قامت  الإعاقة،  بذوي  يتعلق 
مع  بالتعاون  جديدة  مبادرة  باإطالق  املعاقني 
�ضل�ضلة  وهي  غالريي،  باري�س  �ضركات  جمموعة 
املنطقة  م�ضتوى  على  الرائدة  التجزئة  متاجر 
مظلتها  حتت  ومتتلك  الفاخر  الت�ضوق  عامل  يف 
�ضمن  عاملية  تارية  عالمة   550 عن  يزيد  ما 
عدة فئات ت�ضمل العطور، ال�ضاعات، املجوهرات، 

املكياج  ال�ضم�ضية،  النظارات  الإك�ض�ضوارات، 
وم�ضتح�ضرات العناية بالب�ضرة والأزياء. 

نبذة عن املبادرة
رعاية  اإدارة  اأطلقتها  التي  املبادرة  هذه  تق�ضي 
�ضركات  جمموعة  مع  بالتعاون  املعاقني  وتاأهيل 
ملواطني  العمل  فر�ضة  باإتاحة  غالريي،  باري�س 
من  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ومواطنات 
على  وتدريبهم  تاأهيلهم  عرب  الإعاقة،  ذوي 
ال�ضعيد املهني، الجتماعي والنف�ضي، من خالل 
التعاون ما بني اأخ�ضائيي التاأهيل والتدريب لدى 
اإدارة رعاية وتاأهيل املعاقني وبني كوادر التدريب 
الأعمال  جمال  يف  الرائدة  غالريي،  باري�س  لدى 
باري�س  تاأخذ  بحيث  اخلا�س،  القطاع  �ضمن 
غالريي على عاتقها تاأمني عمل مالئم خلريجي 
الدورة التدريبة من املعاقني �ضمن منظمتها مبا 

يتنا�ضب مع نوعية الإعاقة مع �ضمان و�ضع هوؤلء 
لإكمال حياتهم  ال�ضحيح  الطريق  على  املتدربني 
العملية والجتماعية  املهنية والرتقاء مبهاراتهم 

وال�ضلوكية. 

اأهداف املبادرة
اإ�ضراك  مفهوم  تعزيز  اإىل  املبادرة  هذه  تهدف 
وت�ضجيعهم  الإماراتي،  املجتمع  يف  املعاقني  فئة 
ما  عربه  يحققون  فيه،  فاعل  بدور  القيام  على 
جزءًا  يجعلهم  وما  وطموحاتهم  ذاتهم  ير�ضي 
خالل  من  الأ�ضا�ضي،  املجتمعي  املكون  يف  مهمًا 
انخراطهم يف �ضوق العمل، كما تهدف اإىل تعزيز 
اخلا�س  للقطاع  املجتمعية  امل�ضوؤولية  مفهوم 
اآلية  عن  وحي  مثايل  منوذج  اإر�ضاء  خالل  من 
التعاون ومدى جناعته على �ضعيد النتائج، بحث 
ال�ضعارات  على  املجتمعية  امل�ضوؤولية  تقت�ضر  ل 

حممد عبد الرحيم الفهيم، الرئي�ض التنفيذي ملجموعة �ضركات باري�ض غالريي.  

»ل تكون الريادة يف ا�شتقدام كل ما هو متفوق وجديد، اأو يف نوعية اخلدمات واملنتجات املمنوحة فح�شب، بل 
اأن اأحد مفاتيح الريادة الأ�شا�شية هو اأن تكون �شباقاً لتبني ودعم وتعزيز املبادرات التي من �شاأنها الرتقاء 

مبجتمعك ووطنك، لي�ص هذا فح�شب بل ال�شعي لأن تكون اأنت من ي�شنع تلك املبادرات.«
»اأخذت جمموعة �شركات باري�ص غالريي على عاتقها تبني ق�شية ت�شغيل املعاقني من مواطني ومواطنات 
الوطني  ح�شنا  من  انطلقاً  واإمنا  فح�شب،  لل�شركات  املجتمعية  امل�شوؤولية  مفهوم  لتعزيز  لي�ص  الدولة، 
-باعتبارنا �شركة وطنية اإماراتية بحتة-جتاه هذه الفئة من اأبناء بلدنا الغايل وما يحتم علينا واجبنا من 

تاأهيلهم وتدريبهم كي يكونوا جزءاً من عملية التطور والبناء.«
حممد عبد الرحيم الفهيم، الرئي�ض التنفيذي ملجموعة �ضركات باري�ض غالريي.

مبادر�تي مبادر�تي
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تنفيذًا  ت�ضمل  واإمنا  والت�ضريحات،  واملوؤمترات 
التدريب  م�ضاألة  تقت�ضر  ول  هذا  لها.  عمليًا 
العمل  املتدربني يف  اإىل  املوكلة  املهام  تنفيذ  على 
مهارات  تعزيز  اإىل  اأي�ضًا  املبادرة  تهدف  واإمنا 
على  وانفتاحهم  والجتماعية  ال�ضلوكية  املعاقني 
بحيث  حميطهم  مع  الإن�ضانية  العالقات  �ضعيد 
على  قادرين  وي�ضبحون  باأنف�ضهم  ثقتهم  تزداد 
القيود  وب�ضبب  ككل.  الإنتاج  عملية  يف  امل�ضاركة 
البع�س  على  الإعاقة  اأنواع  بع�س  تفر�ضها  التي 
بحيث ت�ضبح خياراتهم حمدودة يف انتقاء العمل 
لإيجاد  املبادرة  هذه  تاأتي  لقدراتهم،  املنا�ضب 
عمل  بيئة  �ضمن  لهم،  متامًا  املنا�ضب  العمل 
ال�ضتمرارية  وت�ضمن  الثقة  على  تبعث  مريحة 
اإىل  املبادرة  تهدف  اأي�ضًا  الإنتاجية.  من  وتعزز 
حول  لديهم  الوعي  وزيادة  املعاقني  اأهايل  دعم 
اأهمية دخول اأبنائهم احلياة العملية واملهنية، مما 
الإمكانيات  والتفاوؤل حول  بالثقة  مينحهم �ضعورًا 
التقدم  ومدى  اأبنائهم  ميلكها  التي  احلقيقية 
الذي ي�ضتطيعون حتقيقه على ال�ضعيدين النف�ضي 
واملادي، واإ�ضافة اإىل كل ما �ضبق تهدف املبادرة 
اإىل تعريف هذه الفئة بحقوقهم وواجباتهم �ضمن 
�ضامل  فهم  بتكوين  لهم  ي�ضمح  مما  العمل  بيئة 
املهنية  تطوير حياتهم  ي�ضاعدهم يف  البيئة  لهذه 

م�ضتقباًل. 

التدريبات واخلطوات املنفذة
وتاأهيل  رعاية  اإدارة  قامت  �ضبق،  ما  على  بناًء 
غالريي  باري�س  �ضركات  وجمموعة  املعاقني 
املواطنات  من  عدد  مع  عمل  مقابالت  باإجراء 
الطالبات  مقابلة  متت  وقد  الإعاقة،  ذوي  من 
ثالثون  وعددهن  والتوظيف  للتدريب  املر�ضحات 
 18/02/2014 بتاريخ  مرحلتني  على  فتاة 
و26/02/2014،حيث قامت اللجنة املخت�ضة 
اخت�ضا�ضيي  مع  بالتعاون  املقابالت  باإجراء 
اأن  بالذكر  اجلدير  الوزارة.ومن  يف  الت�ضغيل 
يف  الوزارة  مراكز  من  كّن  املر�ضحات  الطالبات 
اإمارة دبي، عجمان، راأ�س اخليمة والفجرية، ومت 
تدريبية مدفوعة  بدورة  اختيارهن  اإحلاق من مت 
من  املوا�ضالت  تاأمني  مع  كامل  ب�ضكل  التكاليف 
واإىل اأماكن التدريب، حيث ا�ضتمرت الدورة ملدة 
اأربع �ضاعات ون�ضف ال�ضاعة  اأ�ضهر مبعدل  اأربعة 
املهارات  على  تدريبًا  الدورة  وت�ضمنت  يوميًا. 
الفردية، ومهارات التوا�ضل مع الزبائن ومهارات 
خدمة العمالء، بحيث ت�ضمن العمل لدى باري�س 
على  الهدايا  تغليف  املرحلة،  هذه  عند  غالريي 
العمالء،  وخدمة  واأ�ضكالها  اأحجامها  اختالف 
كما  املتاحة.  والقدرات  املهارات  بح�ضب  وذلك 
كنوع  التدريب  فرتة  خالل  مكافاآت  دفع  ومت 

مت  فقد  التعيني  بعد  والت�ضجيع،اأما  التحفيز  من 
اإىل  بالإ�ضافة  منا�ضبة  ومزايا  رواتب  تخ�ضي�س 
اخلا�ضة  واخل�ضومات  اأب�ضر  بطاقة  خ�ضومات 
جيد.  �ضحي  تاأمني  مع  غالريي  باري�س  مبوظفي 
غالريي  باري�س  اأن  اإىل  الإ�ضارة  من  لبد  وهنا 
الإعاقة  لذوي  خ�ضومات  اتفاقية  بعمل  قامت 
�ضملت جميع املعاقني امل�ضجلني يف وزارة ال�ضوؤون 

الجتماعية من املواطنني وغري املواطنني.

فريق  قبل  من  التدريب  برامج  اإعداد  ومت  هذا 
مبا  غالريي  باري�س  لدى  والتطوير  التدريب 
وذلك  العمل  وحجم  الإعاقة  نوعية  مع  يتنا�ضب 
اإدارة  لدى  التدريب  اأخ�ضائيي  مع  بالتعاون 
التدريب  اأن  اإىل  وي�ضار  املعاقني.  وتاأهيل  رعاية 
واإمنا  املهارات  �ضقل  على  فقط  يقت�ضر  مل 
وتعددت  اأي�ضًا. هذا  وفرزها  الإمكانيات  لتحديد 
بدايًة  النظرية  الناحية  لت�ضمل  التدريب  اأوجه 
املراحل  يف  العملي  التدريب  اإىل  النتقال  ثم 
املتقدمة، و�ضملت التدريبات اأي�ضًا تعريفًا بثقافة 
كما  غالريي،  باري�س  �ضركات  جمموعة  وقيم 
لتعزيز  فردية  تدريب  جل�ضات  الدورة  وت�ضمنت 
جماعية  تدريب  وجل�ضات  املتدربات،  لدى  الثقة 
�ضهدت  كما  العمل،  وفريق  اجلماعة  روح  لتعزيز 
امليدانية  الزيارات  التدريب  من  الأخرية  املرحلة 
مكان  مع  للتاأقلم  وذلك  غالريي،  باري�س  لأفرع 

زمالء  على  التعرف  اإىل  بالإ�ضافة  العمل  وجو 
العمل من موظفني وم�ضرفني ومدراء، وعليه فقد 
التدريب  مراكز  من  كل  التدريب  جل�ضات  غطت 
الجتماعية،  ال�ضوؤون  لوزارة  التابعة  والتاأهيل 
املكتب  يف  املقامة  التدريب  جل�ضات  اإىل  اإ�ضافة 
الرئي�ضي ملجموعة �ضركات باري�س غالريي وبع�س 
مع  لقاءات  تنظيم  مت  ذلك،  واإىل  حمالتها.  من 
اإجنازه ومنحهم  تعريفهم مبا مت  الأهايل بهدف 
العمل  ومزايا  وحجم  نوعية  عن  عامة  �ضورة 
ال�ضتف�ضارات  جميع  عن  الإجابة  ومت  واأماكنه، 
بح�ضور  وذلك  املعاقات  اأهايل  طرحها  التي 
امل�ضرفني من كال اجلهتني. ومن اجلدير بالذكر 
باري�س غالريي  لدى  والتطوير  التدريب  اأن فريق 
املعاقني  وتاأهيل  رعاية  اإدارة  مع  بالتعاون  قام 
مع  التعامل  اأجل  من  الإ�ضارة  لغة  على  بالتدرب 
بع�س املعاقات الالتي يعانني من اإعاقات خا�ضة. 

حمد  وفاء  �ضرحت  التعاون،  هذا  على  تعليقًا 
حممد بن �ضليمان، مديرة رعاية وتاأهيل املعاقني 
اإعالء مفهوم  »اإن  ال�ضوؤون الجتماعية:  وزارة  يف 
الفاعلة  ال�ضراكة  وتعزيز  املجتمعية  امل�ضوؤولية 
اأهدافنا  اأحد  هو  واخلا�س،  الأهلي  القطاع  مع 
ال�ضرتاتيجية يف الوزارة، وتكمن روؤيتنا، يف بناء 
للمتغريات  مكت�ضب  متما�ضك  متالحم  جمتمع 
يكن  ومل  التنمية.  يف  رائٍد  وم�ضارٍك  الإيجابية 
الأهداف  هذه  حتقيق  يف  النجاح  لنا  ليكتب 
الرائدة  اخلا�ضة  القطاعات  دعم  لول  الكبرية 
اأبوابها جلميع املبادرات  يف الدولة واملتمثل بفتح 
متامًا  تنفيذها،  �ضبيل  يف  مواردها  وت�ضخري 
نفخر  التي  غالريي  باري�س  �ضركات  كمجموعة 
الوطن  ق�ضايا  اتاه  وحما�ضها  الوطني  بح�ضها 
بتبني هذا  بادر  اأول من  والتي كانت  واملواطنني، 
النهج. لذا اأود اأن اأتقدم بجزيل ال�ضكر ملجموعة 
فيها  العاملني  وجميع  غالريي  باري�س  �ضركات 
الفهيم  الرحيم  عبد  حممد  ال�ضيد  راأ�ضهم  وعلى 
�ضبيل  الفعالة يف  وم�ضاهمته  مل�ضاعينا  تبنيه  على 

حتقيقها«.

الفهيم،  الرحيم  عبد  حممد  �ضرح  جانبه  من 
باري�س  �ضركات  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
غالريي: »اإميانًا منا باأهمية دعم فكرة التوطني، 
ومتا�ضيًا مع �ضيا�ضتنا الرامية اإىل تعزيز دور اأبناء 
وطننا على ال�ضعيدين الجتماعي والقت�ضادي، 
اإدارة  مبادرة  من  فاعاًل  جزءًا  اأكون  اأن  ي�ضرين 
اإنه ملن  يتبناها.  واأول من  املعاقني  وتاأهيل  رعاية 

من  الفئة  بهذه  اهتمامنا  نويل  اأن  الأهمية  بالغ 
�ضيحققونه ملجتمعهم فح�ضب  ملا  لي�س  املواطنني، 
بل ملا �ضيحققونه هم لأنف�ضهم، من خالل تعزيز 
�ضينعك�س  مما  وباإمكانياتهم  باأنف�ضهم  ثقتهم 
اإيجابي  ب�ضكل  حميطهم  جميع  وعلى  عليهم 
املنظورين  يف  جمتمعنا  على  باخلري  �ضيعود 
وتاأهيل  رعاية  اإدارة  اأحيي  اأنا  والبعيد،  القريب 
حممد  حمد  وفاء  ال�ضيدة  اإ�ضراف  حتت  املعاقني 
املبذولة  اجلبارة  اجلهود  جميع  على  �ضليمان  بن 
�ضبيل حتقيق طموحاٍت على درجة كبرية من  يف 
الإن�ضانية، ونحن يف جمموعة باري�س غالريي لن 
نوفر جهدًا يف �ضبيل دعم مبادرات من �ضاأنها اأن 
تنه�س يف املجتمع الإماراتي وتر�ضخ مكانة ال�ضعب 

الإماراتي كاأ�ضعد �ضعوب العامل«. 

طول  باع  غالريي  باري�س  �ضركات  وملجوعة  هذا 
بت�ضميم  قامت  فقد  الوطنية،  الكوادر  تاأهيل  يف 
بالتعاون مع هيئة  بالأميني  تدريب خا�ضة  برامج 
تنمية وتوظيف املوارد الب�ضرية الوطنية، وجنحت 
من  كبرية  جمموعة  توظيف  يف  الربامج  هذه 
الأميني والذي ح�ضل بع�ضهم على �ضهادات خربة 
العمل  واتيكيت  العمالء  خدمة  بروتوكولت  يف 
على  والقدرة  التوا�ضل  يف  مهارات  اكت�ضبوا  كما 
والإنكليزية،  العربية  باللغتني  والكتابة  القراءة 
حكومية  هيئات  يف  الآن  يعمل  بع�ضهم  اأن  حتى 
غالريي  باري�س  يف  يعمل  مازال  ومنهم  اإماراتية 

بنجاح. 

اخلطط امل�ضتقبلية
اإميان  غالريي  باري�س  �ضركات  جمموعة  لدى 
عدد  وتاأهيل  تطوير  مبقدورها  اأن  ورا�ضخ  عميق 
كبري من ال�ضباب الإماراتي من فئة املعاقني لي�س 
فقط يف الوظائف الب�ضيطة اأو التي تت�ضف مهامها 
الإدارية  الوظائف  يف  واإمنا  فح�ضب  بالتكرار 
واملبيعات و�ضال�ضل التوريد والوظائف اللوج�ضتية 
الإبداع،  من  نوعًا  تتطلب  التي  الوظائف  وحتى 
اإىل  غالريي  باري�س  �ضركات  ت�ضعى جمموعة  كما 
تتعاون  حاليًا  وهي  الدولة،  اإمارات  جميع  تغطية 
كما  اخل�ضو�س،  هذا  يف  الجتماعية  ال�ضوؤون  مع 
اأنها ب�ضدد عقد اتفاقيات جديدة مع هيئة تنمية 
الب�ضرية  املوارد  وتوظيف  تنمية  وهيئة  املجتمع 
الإن�ضانية  للرعاية  العليا  زايد  وموؤ�ض�ضة  الوطنية 
ال�ضارقة  ومدينة  اخلا�ضة  الحتياجات  وذوي 
والتنمية  املعرفة  وهيئة  الإن�ضانية  للخدمات 

الب�ضرية يف دبي. 

ومن اجلدير بالذكر اأن دعا عدد من معايل وزراء 
القيام  اإىل  اخلا�س  القطاع  الجتماعية  ال�ضوؤون 
بدور اأكرب يف تطوير اخلدمات الجتماعية، حيث 
اخلا�س  القطاع  يويل  اأن  حتمية  على  اأجمعوا 
اأنهم  حتى  املجتمعية،  امل�ضوؤولية  مبفهوم  اهتمامًا 
املجتمعية  امل�ضاهمة  اعتبار  ب�ضرورة  طالبوا 

للقطاع اخلا�س كاأحد معايري تقيمه.

مبادر�تي مبادر�تي
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م�شروع جنى للتمور متتد جذوره من ما�شي الرتاث الأ�شيل  لدولة المارات لريبط احلا�شر 
وير�شم امل�شتقبل تراثنا الذي يتحدث للعامل عن اأ�شالتنا وهويتنا.

 حلويات بالتمر الذي حدث عنه ر�شولنا �شلى اهلل عليه و�شلم ، وذكر يف القراآن الكرمي يف العديد 
ب�شكل  الإمارات وتعتمد  �شعبية م�شهورة يف جمتمع  امل�شروع حلويات  ، يقدم  الكرمية  الآيات  من 
املعاقني ويقدمنه  لتاأهيل  راأ�ص اخليمة  املعاقات يف مركز  الطالبات  التمور ت�شنعها  اأ�شا�شي على 

باأ�شلوب راق فاخر ومميز.

الفئة امل�ضتهدفة:
الذهنية  الإعاقة  فئة  من  الطالبات  •	
التاأهيل  ق�ضم  يف  واملتو�ضطة  الب�ضيطة 

املهني .

اأهداف تتعلق بالفئة 
امل�ضتهدفة :

•ا�ضتغالل امكانيات و طاقات الفتيات من  •	
على  تدريبهن  و  الذهنية  الإعاقة  ذوات 

العمل يف مهن تتنا�ضب مع قدراتهن.

عن  املجتمع  يف   ال�ضائد  الفكر  تغيري  • •	
الفتيات  وامكانيات  قدرات  حمدودية 
على  قدرتهن  اثبات  و  ذهنيًا  املعاقات 
النوع  تاأ�ضي�س و اجناح هذا  امل�ضاهمة يف 

من امل�ضاريع ال�ضغرية . 

امل�ضروع :
تدريب  على  للتمور  جنى  م�ضروع  يقوم 
املركز  يف  املهني  التاأهيل  ق�ضم  من  الطالبات 
وفق اأ�ض�س وا�ضحة ت�ضمن قدرتهن على العمل 
يف املجال الغذائي و متكنهن من اجتياز عملية 
التدريب على النتاج بنجاح حيث مت تدريبهن 
ب�ضكل ممتاز على طريقة العمل وفق خطوات 
اأنواع  اأجود  وبا�ضتخدام   ، ومر�ضومة  وا�ضحة 
يف  اأ�ضا�ضية  خام  كمادة  اخلال�ضة  التمور 
املنتج، ويتم تدريب الطالبات على حتويلها اإىل 
النكهات  ذات  احللويات  من  خمتلفة  اأ�ضكال 
البثيثة  و  الرجنينة  مثل  الأ�ضيلة  الماراتية 
من  خمتلفة  اأنواع  با�ضتخدام  التمر  حلوى  و 
واأنواع املك�ضرات املتنوعة  املنكهات واملطيبات 
التي روعي اأن تكون جميعها خالية من الأ�ضباغ 

والإ�ضافات ال�ضناعية. 

املنتج  اإخراج  على  الطالبات  تدريب  ويتم 
و  الأ�ضيل  الطعم  بني  تمع  مبتكرة  ب�ضورة 
والهتمام  التقدمي  وحداثة  اللذيذة   النكهة 
الأناقة  بني  يجمع  الذي  وال�ضكل  باملحتوى 
معدات  و  اأدوات  با�ضتخدام  وذلك  والطعم 

ي�ضهل على الطالبات التدرب عليها . 

مبادر�تي مبادر�تي

م�شروع “جنى” للتمور
اأهداف تتعلق باملنتج :

التمور  حلويات  من   مبتكرة  اأنواع  انتاج  •	
حتتفظ باأ�ضالة الذوق الماراتي الأ�ضيل 

وتر�ضي جميع الأذواق 

راقي  ع�ضري  باأ�ضلوب  املنتجات  تقدمي  •	
ومميز . 

اأ�ضاليب  با�ضتخدام  املنتجات  ت�ضويق  •	
التوا�ضل  و�ضائل  ا�ضتخدام  و  مبتكرة 
الت�ضويق  يف  فاعلة  كاأداة  الجتماعي 

للمنتجات 

مرحلة الت�ضويق : 
ثابتة  ت�ضويقية  منافذ  فتح  على  العمل  يجري 
الآن  ويتم  احلايل،  النتاج  حجم  ت�ضتوعب 
للم�ضروع  والتخطيط  النتاج  كمية  درا�ضة 
املركز  اإدارة  حر�ضت  وقد   ، مدرو�س  ب�ضكل 
قبل  من  الطالبات  تدريب  يتم  اأن  على 
م�ضرفات امل�ضاريع الإماراتيات املتمر�ضات يف 
ذوات  من  املحلية  الغذائية  ال�ضناعة  جمال 

اخلربة يف املذاق الإماراتي الأ�ضيل.

متيز واإتقان :
ت�ضنيع  من  متمكنات  الطالبات  اأ�ضبحت 

املنتج وتعبئته وتغليفه بكفاءة عالية. 

 اال�ضرتاطات ال�ضحية 
و اإجراءات االأمن و ال�ضالمة:- 

ال�ضناعات  م�ضاريع  �ضمن  امل�ضروع  ي�ضنف 
الغذائية، ولهذا فقد حر�ضت املدربات على اأن 
تطبق الطالبات اأعلى معايري الأمن وال�ضالمة 
وانتهاًء  الت�ضنيع  بعملية  ابتداًء  والنظافة 
حر�ضت  كما  املخ�ض�ضة.  العمل  مب�ضاحة 
اإدارة مركز راأ�س اخليمة لتاأهيل املعاقني على 
تطبيق اإجراءات الأمن و ال�ضالمة يف م�ضاحة 
و�ضالمة  الطالبات  �ضالمة  ل�ضمان  العمل 
الر�ضادات  وجود  على  واحلر�س  املبنى 
وامل�ضرفات  والزوار  بالطالبات  اخلا�ضة  

والنظافة وغريها. 

اآراء حول منتجات امل�ضروع 
مت  الذي  ال�ضتبيان  �ضملهم  من  اأغلب  اتفق 
تطبيقة بغر�س الوقوف على راأي امل�ضرتي حول 
منتجات م�ضروع جنى للتمور باأن اأكرث ما مييز 
التقدمي،  طريقة  و  الفريد  الطعم  هو  املنتج 
و  ال�ضراء  ي�ضتحق  املنتج  اأن  على  واأجمعوا 
يلبي رغباتهم كما و اأن �ضعره تناف�ضي مقارنة 

مبنتجات التمور املوجودة يف الأ�ضواق .  

نظره م�ضتقبلية للم�ضروع 
مل مت�س فرتة طويلة على بدء العمل بامل�ضروع، 
وا�ضع من  و�ضدى  امل�ضروع حقق جناحًا  ولكن 
و�ضلتهم  الذين  والأ�ضخا�س  اجلهات  قبل 
الطلب،  حجم  وارتفع  امل�ضروع،   منتجات 
واأ�ضبح للم�ضروع عمالئه الدائمني، مما حّقق 
ارتفاعًا يف حجم املبيعات وانعك�س اإيجابًا على 

العاملني فيه واملعاقني ب�ضكل خا�س. 

لذا كان من املهم و�ضع روؤية م�ضتقبلية تنبثق 
نوعية  �ضعيد  على  تطويرية  خطط  منها 
الت�ضويق  عملية  و  التقدمي  وطريقة  املنتجات 
يف  امل�ضتمر  التنويع  اإىل  اخلطط  تهدف  حيث 
التقدمي ومواكبة  والتفرد يف طريقة  املنتجات 
منافذ  وفتح  الت�ضويق  عمليات  يف  التطور 

ت�ضويقية ثابتة يف اأماكن خمتلفة من الدولة . 

اأهمية امل�ضروع 
ظل  يف  الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  ت�ضعى 
روؤيتها ور�ضالتها اإىل دمج املعاقني يف املجتمع 
تتنا�ضب  م�ضاريع  على  تدريبهم  خالل  من 
املنا�ضبة  الأجواء  وتوفري  املهنية  ميولهم  مع 
يف  فاعلني  اأع�ضاء  وجعلهم  انتاجهم  لتطوير 
امل�ضاريع  الكثري من  وقد طورت  جمتمعاتهم، 

املا�ضية على  الفرتة  التي متيزت يف  الناجحة 
جنى  م�ضروع  �ضمنها  ومن  املحلي  امل�ضتوى 

للتمور.

تاأهيل  مراكز  يف  امل�ضاريع  هذه  تطوير  اإن 
ي�ضاهم  املهني  التاأهيل  اأق�ضام  لطلبة  املعاقني 
وعمل  اإبداعات  عن  جديدة  مفاهيم  خلق  يف 
اإىل  توؤهلهم  التي  وقدراتهم  الإعاقة  ذوي 

باأنف�ضهم  ثقتهم  تعزز من  النجاح يف م�ضاريع 
وحتقق لهم �ضبل العي�س الكرمي.

الهدف العام :
الإعاقة  فئة  وتدريب طالبات من  تاأهيل        
من  خمتلفة  منتجات  ت�ضنيع  على  الذهنية 
باأ�ضلوب مبتكر ومميز بهدف  التمور وتعبئتها 

الإنتاج والت�ضويق. 
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اأهمية تنفيذ احلملة 
الوطنية للتح�ضني �ضد 

مر�ض �ضلل االأطفال
تلتزم دولة الإمارات العربية املتحدة مببادرات 
مر�س  ل�ضتئ�ضال  العاملية  ال�ضحة  منظمة 
برامج  تنفيذ  وذلك من خالل  الأطفال،  �ضلل 
التح�ضني  حمالت  اإقامة  وكذلك  التطعيم 

التكميلية.
جلت  �ضجُ  2014  –  2013 عامي  خالل 
حالت جديدة من �ضلل الأطفال يف العديد من 
الدول املجاورة والتي كانت خالية من املر�س 
الأطفال  �ضلل  مر�س  و�ضول  عدم  ول�ضمان   ،
�ضد  الأطفال  مناعة  ولتعزيز  الدولة  اإىل 
املر�س ، فاإنه من ال�ضروري تنفيذ هذه احلملة 

وحت�ضني الأطفال الأكرث عر�ضة لالإ�ضابة.

اإذا اأخذ طفلي لقاح �ضلل 
االأطفال خالل احلملة 

الوطنية، هل يعني ذلك 
باأنه ال يحتاج اإىل اجلرعات 

االأخرى �ضمن الربنامج 
الوطني للتح�ضني ؟

يحتاج طفلك اإىل اأخذ جميع اجلرعات املقررة 
يف جدول الربنامج الوطني للتح�ضني ، وتجُعترب 
جرعات  احلملة  خالل  تغطى  التي  اجلرعات 
التطعيم  بطاقة  يف  ت�ضجيلها  يتم  ول  اإ�ضافية 

الحملة الوطنية للتحصني 
ضد مرض شلل األطفال

مبادر�تي

اخلا�س بطفلك.
اإذا �ضادف موعد التطعيم الدوري اأيام تنفيذ 
احلملة ، ف�ضيتم ت�ضجيل اجلرعات التي اأخذها 
الطفل ، يف بطاقة التطعيم وكذلك يف �ضجالت 

احلملة.

اجلرعات  جميع  طفلي  اأخذ 
التطعيمات   جدول  يف  املقررة 
جرعات  اإىل  بحاجة  هو  هل 

اإ�ضافية؟
من ال�ضروري اأخذ طفلك للجرعات يف احلملة 
�ضراية  من  املجتمع  وحماية  حلمايته  الوطنية 

الفريو�س.

هل ُيعترب اللقاح اآمن ؟
نعم ، حيث اإن اللقاح يتوافق مع اأعلى معايري 
اجلودة التي و�ضعتها منظمة ال�ضحة العاملية.

هل ميكن اإعطاء اللقاح لطفل 
مري�ض؟

امل�ضابني  لالأطفال  اللقاح  اإعطاء  املمكن  من 
ونزلت  كالإ�ضهال  خفيفة  مر�ضية  باأعرا�س 
كان  اإذا  ما  بتحديد  الطبيب  �ضيقوم  الربد. 
باإمكان الطفل اأخذ اللقاح اأو تاأجيله اإىل موعد 

اآخر.

هل من االآمن اإعطاء االأطفال 
عدة جرعات من لقاح �ضلل 

االأطفال الفموي؟
جرعات  عدة  الأطفال  اإعطاء  الآمن  من  نعم 
فاللقاح  الفموي  الأطفال  �ضلل  لقاح  من 
الوقاية  ل�ضمان  مرات  عدة  لإعطائه  م�ضمم 

من املر�س.
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�أخباري

رادار برج خليفة 
يحمي مواقف املعاقني يف دبي

معر�ص  يف  من�شاتها  عرب  دبي،  �شرطة  ك�شفت 
�شملت  مرة،  لأول  تطرح  تقنيات  عن  »جيتك�ص«، 
ال�شيارات  ير�شد  خليفة،  برج  �شكل  على  راداراً 
التي تقف ب�شكل خمالف يف مواقف املعاقني. كما 
داخل  خمفية  كامريا   12 ت�شم  دورية  عر�شت 
كل  تغطي  املركبة،  �شطح  على  املوجود  اللواح 
املركبات  لر�شد  درجة   360 بزاوية  الجتاهات 
وجود  اإىل  ال�شرطة  رجل  انتباه  ولفت  املطلوبة، 

م�شكلة.
مهري  �ضيف  العقيد  بالإنابة،  للمرور  العامة  الإدارة  مدير  وقال 
حديث،  رادار  بجهاز  مرة  لأول  ت�ضارك  الإدارة  اإن  املزروعي، 
الأ�ضخا�س  مواقف  انتهاكات  ملنع  دبي،  مرور  يف  بالكامل  �ضمم 
ذوي الإعاقة، لفتًا اإىل اأن اجلهاز ل يخالف مبا�ضرة، لكنه ي�ضمح 
بتوجيه اإنذار قبل حترير املخالفة. واأ�ضاف اأن الرادار الذي يحمل 
�ضكل اأهم املعامل احل�ضارية يف الإمارة، مزود بجهاز اإنذار �ضوتي 
وحتذير �ضوئي، اإذ فور وقوف املركبة املخالفة ي�ضدر اجلهاز اإنذارًا 
�ضوتيًا، وتعمل الإ�ضاءة بقوة وب�ضكل متقطع ملدة 20 ثانية، قبل اأن 

يلتقط اجلهاز �ضورة ال�ضيارة.

املوقف،  يف  ال�ضيارة  توقف  فرتة  يح�ضب  اجلهاز  اأن  اإىل  واأ�ضار 
وي�ضورها اأثناء الدخول واخلروج، ثم ير�ضل ال�ضورة مبا�ضرة عرب 
تقنية »ثري جي« اإىل اإدارة تقنيات ال�ضبط مبرور دبي، ليتم حتميل 
بيانات ال�ضيارة ومقارنتها بالنظام، لتحديد ما اإذا كانت مرخ�ضة 
اأن  اإىل  لفتًا  لها،  فورية  خمالفة  حترير  ليتم  العك�س،  اأو  للوقوف 

اجلهاز مزود كذلك بكامريا تتيح ت�ضوير الفيديو.

اإىل ذلك، اأطلقت �ضرطة دبي نظاما تقنيًا مبتكرًا ير�ضد ال�ضيارات 
املطلوبة مروريًا اأو جنائيًا على الطريق، من خالل 12 كامريا مثبتة 
وقال  درجة.   360 بزاوية  التاهات  كل  تغطي  الدوريات،  اأعلى 
يكتفي  ل  املنطقة،  يف  مرة  لأول  يطبق  الذي  النظام  اإن  املزروعي 

مبجرد الر�ضد، لكنه ير�ضل اإنذارًا اإىل ال�ضرطي املوجود يف الدورية باأن هناك 
�ضيارة مطلوبة، حتى يلفت انتباهه اإليها، يف حالة ان�ضغال ال�ضرطي باأمر اآخر. 
واأ�ضاف اأن عدد الدوريات املزودة بالنظام احلديث 80 دورية، بواقع 44 
دورية يف مناطق اخت�ضا�س ديرة، و36 دورية يف مناطق اخت�ضا�س بردبي.

واأ�ضار اإىل اأن الكامريات، التي اأ�ضيفت اإىل الدوريات اجلديدة غري مرئية، 
على عك�س النظام القدمي الذي كان يعتمد على كامريا واحدة، يتم التحكم 

فيها لتتحرك ميينًا وي�ضارًا.
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 الشؤون االجتماعية تستقبل قافلة 
رحلة األمل الكويتية بميناء راشد بدبي

الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  ا�شتقبلت 
مبيناء  الكويتية  الأمل  رحلة  قافلة 
من  العودة  رحلة  فى  بدبي  را�شد 
بو�شطن بالوليات املتحدة الأمريكية 
الأوملبياد اخلا�ص لذوى العاقة  مقر 

الذهنية.

زايد  موؤ�ش�شة  من  وممثلون  الذهنية 
للرعاية الن�شانية.

ورحب ناجي احلاي بالقافلة يف دولة المارات 
املجتمع  وعي  عن  تعرب  املبادرة  هذه  اإن  وقال 
فئة  على  ال�ضوء  ت�ضليط  باأهمية  اخلليجي 
ذوي العاقة ودعمهم ليكونوا منتجني فاعلني 

م�ضاركني يف تنمية املجتمع .

ذوي  قدرات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اأن  واأ�ضاف 

�أخباري �أخباري

الأمل  رحلة  قافلة  الذهنية من خالل  العاقة 
الدول  اأنحاء  خمتلف  يف  رحالها  حتط  التي 
ذوي  من  اأبنائهم  مع  الأمور  اأولياء  برفقة 
العاقة الذهنية يعترب ر�ضالة ايجابية للجميع 
ب�ضرورة الرتكيز على هذه الفئة والهتمام بها 

واإعطائها الثقة والدعم املعنوي.
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ا�شتغرقت  التي  القافلة  كانت  وقد 
زارت  قد  اأ�شهر  �شبعة  حوايل  رحلتها 
فى  الذهاب  رحلة  فى  خليفة  ميناء 
من  اإنطلقها  بعد  لها  حمطة  ثاين 

ميناء الكويت فى مايو املا�شي.

احلاي  ناجي  �شعادة  املقابلة  ح�شر 

بالإنابة وممثلون عن  الوزارة   وكيل 
ووفاء  وقن�شليتها  الكويتية  ال�شفارة 
اإدارة رعاية  �شليمان مديرة  حمد بن 
نائب  املل  ..وزينب  املعاقني  وتاأهيل 
دبي  مركز  وطلب  الدارة  مدير 
لتاأهيل املعاقني من فئة ذوي العاقة 

اأمناء  جمل�س  ع�ضو  الر�ضيد  جا�ضم  واأثنى 
والرتحيب  ال�ضتقبال  ح�ضن  على  الأمل  رحلة 
العربية  اأر�س دولة المارات  الذي مل�ضوه على 

املتحدة.

القافلة  اأن  اإىل  ال�ضتقبال  حفل  خالل  واأ�ضار 
كان  حيث   2003 عام  منذ  فكرتها  بداأت 
تمع اأ�ضر اأبناء ذوي العاقة الذهنية وتقارب 
الأمل  رحلة  قافلة  لفكرة  وتاأييدهم  اأفكارهم 

حافزا لل�ضعي والجتهاد لرتى القافلة النور.

الدو�ضري  بادي  مع  وبالتعاون  اأنه  واأ�ضاف 
ثماين  مدى  على  مت  الأمل  رحلة  رئي�س  نائب 
تعنى  فيلمية  مادة  األف   140 توزيع  �ضنوات 
تتنوع  66 مادة  بواقع  الذهنية  العاقة  بذوي 
الفئة  على اجنازات هذه  ال�ضوء  ت�ضليطها  يف 

تعرف  التي  املواد  من  وغريها  الأ�ضرة  ودعم 
املجتمع على هذه الفئة وقدراتها.

�ضقيقه  املري  علي  هادف  املواطن  و�ضارك 
جولة  يف  الذهنية  العاقة  ذوي  من  �ضالح 
امل�ضاركة  اأن  مو�ضحا  الكويتية..  الأمل  رحلة 
املجتمعات  توعية  يف  الكويت  من  الأ�ضقاء  مع 
فر�ضة  واإعطائهم  الفئة  هذه  دعم  باأهمية 
حيث  فخرا  تعترب  للجميع  قدراتهم  اإثبات 

و�ضلت الرحلة اإىل م�ضقط ومن ثم اىل دبي يف 
الثاين ع�ضر من ال�ضهر احلايل.

�ضالح  اأخيه  يرافق  كان  الذي  املري  واأ�ضاف 
خالل رحلة الأمل اأن هذه الفئة لديها قدرات 
من  اأنه  مو�ضحا  الأ�ضوياء   تفوق  قد  خا�ضة 
تعرف  م�ضقط  اإىل  القافلة  مع  رحلته  خالل 
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وفاعلني  منتجني  الفئة  هذه  من  �ضباب  على 
المارات  يف  يوجد  اأنه  اإىل  ونوه  املجتمع   يف 
مناذج كثرية من ذوي العاقة الذهنية يفتخر 
الثقة  اإعطائهم  �ضوى  يحتاجون  ل  وهم  بها 

والهتمام.

يف  الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  احتفلت  وقد 
ح�ضني  بح�ضور  املعاقني،  لتاأهيل  دبي  مركز 
ال�ضيخ وكيل م�ضاعد قطاع الرعاية الجتماعية 
واللواء حممد �ضعيد املري مدير الإدارة العامة 
مدير  را�ضد  حممد  والعقيد  املجتمع  خلدمة 
 . دبي  ب�ضرطة  والت�ضريفات  املرا�ضم  اإدارة 
وذياب الر�ضيدي قن�ضل دولة الكويت يف دبي 
اأمني  اجلا�ضم  ويو�ضف  ال�ضمالية  واملناطق 
جمل�س الأمناء واملدير التنفيذي لرحلة الأمل 
الكويتية وامل�ضت�ضار اأن�س معريف و�ضكرتري ثاين 
اأنوار  الدبلوما�ضي  وامللحق  اجلريان  �ضامل 
اأمناء  الر�ضيد ع�ضو جمل�س  وجا�ضم  العو�ضي 
الرئي�س  نائب  الدو�ضري  وبادي  الأمل  رحلة 

لرحلة الأمل.
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جدير بالذكر اأن فكرة رحلة الأمل انطلقت من 
دولة الكويت من قبل اأولياء اأمور ذوي متالزمة 
برحلة حرية  اأبنائهم  يقومون مع  داون بحيث 

تيمنا   « المل  رحلة   « اأ�ضموها  العامل  حول 
بنظرتهم التفاوؤلية نحو م�ضتقبل اأف�ضل والتي 

طافت اأكرث من 25 حمطة حول العامل.
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تكلمنا يف العدد ال�شابق عن م�شاكل البلع عند الكبار وعرفنا م�شاكل البلع باأنها وجود م�شاكل يف جميع العمليات احلركية واحل�شية 
التمهيدية التي ت�شاهم يف اإعداد الطعام للبلع، مت�شمنة كل من: وعي واإدراك املري�ص بوجود م�شاكل بلع لديه، ووعيه بوجود طعام 
داخل فمه، وردود فعله الف�شيولوجية جتاه رائحة الطعام، وكذلك قدرته على م�شغ الطعام وجتهيزه للبلع وقدرته على التلعب 
بل�شانه وحتريك اللقمة والطعام داخل فمه وت�شكيله اإىل لقيمات، واأي�شا قدرته على اإ�شتخدام الع�شلت والأجزاء امل�شوؤولة عن امل�شغ 

والبلع بطريقة فعالة من اأجل عملية البلع، وي�شمل هذا التعريف اأي�شا م�شاكل يف اإطلق البلعة والتاأخري يف اإطلقها. 

يعاين  امل�ضاكل  هذه  من  الكبار  يعاين  وكما 
ومن  امل�ضاكل  هذه  من  والر�ضع  ال�ضغار  اأي�ضا 
ال�ضلل  هي  امل�ضكلة  لهذه  ال�ضائعة  الأ�ضباب  اأكرث 
الفموية  املرحلة  يف  وخ�ضــــــــو�ضا  الدماغي 
عن  املقال  هذا  يف  و�ضنتكلم   ،Oral Stage
يعانون  الذين  الأطفال  وتقييم  ت�ضخي�س  معايري 
من م�ضاكل الإطعام والبلع واملظاهر ال�ضلوكية التي 
تدل على وجود م�ضكلة اإطعام لديهم واأخريا عن 
العالج. ومن اجلدير بالذكر اأن املظاهر ال�ضلوكية 
قد تدخل ب�ضكل قوي يف ت�ضخي�س وتقييم الأطفال 

الذين يعانون من م�ضاكل الإطعام والبلع.

معايير تشخيص الرضع 
الذين يعانون من مشاكل 

البلع واإلطعام
مع  الطعام  تناول  يف  م�ضتمرة  �ضعوبة  •	
�ضهر  خالل  الوزن  نق�ضان  يف  الإ�ضتمرار 

فاأكرث.

اأو  اأخرى  اأمرا�س  عن  ناجت  غري  الإ�ضطراب  •	
 Esophageal اأخرى مثل  ظروف طبية 

.Reflux
عقلي  اإ�ضطراب  عن  ناجت  غري  الإ�ضطراب  •	

.  Rumination Disorder مثل

�ضنوات.  6 عمر  قبل  البلع  م�ضاكل  بداية  •	
وميكن  الطعام  تناول  عند  التنف�س  �ضعوبة  •	
التنف�س،  ن�ضبة  زيادة  متييزه من خالل: -1 
 3- الأزرق،  اإىل  الب�ضرة  لون  وتغري   2-
اأثناء تناول  التنف�س  Apnea   وهو توقف 

الطعام.

خالل  مرات  لعدة  الطعام  تناول  توقف  •	
الطفل  قدرة  عدم  ب�ضبب  الواحدة  الوجبة 
على عمل تنا�ضق ما بني امل�س وامل�ضغ والبلع 
Suck-Swallow- ب  يدعى  ما  اأو 

.Breath Pattern
م�ضتوى  زيادة  اأو   ،Desaturation •	
.Oxygen Saturation ت�ضبع الأك�ضجني

اإختالف عدد �ضربات القلب خالل الإطعام. •	
وكذلك  اجلفاف.  اأو   ،Dehydration •	
دون  الفم  يف  وو�ضعها  �ضغرية  ق�ضمات  اأخذ 

م�ضغها.

الوجبات    بعد  خ�ضو�ضا  متكرر  اإم�ضاك  •	
.Congestion

Gagging ونزول الطعام واملاء من الفم  •	
غري  بدرجة  والتقيوؤ  الطعام،  تناول  اأثناء 

طبيعية.

تقييم األطفال الذين يعانون 
من مشاكل اإلطعام والبلع

عند تقييم الأطفال الذين ي�ضك بوجود م�ضاكل بلع 
واإطعام لديهم، يجب اأن ناأخذ بعني الإعتبار نقاط 
مهمة ت�ضاعدنا يف الك�ضف عنهم وكذلك ت�ضاعدنا 

يف ت�ضخي�س امل�ضكلة لديهم وهذه النقاط هي:

كل  يف  مرتني  من  اأكرث  الطفل  ي�ضتفرغ  هل   	
اإبقاء  على  قادر  غري  الطفل  هل  وجبة، 

الطعام داخل فمه؟

  Tongue Thrust هل لديه ما ي�ضمى ب  	
ملدة 6 اأ�ضهر، وهل يع�س املعلقة بحيث تنزل 

لالأ�ضفل؟

ال�ضلب،  الطعام  يحتمل  ول  الطعام،  يبلع  ل   	
تناول  اأثناء  منا�ضبة  غري  بو�ضعية  ويجل�س 

الطعام.

الطعام  تناول  ب�ضعوبة  الأبوين  يعرتف  هل   	
�ضحية  م�ضاكل  يوجد  وهل  اإبنهم،  قبل  من 

لديه؟

عدم قدرة الطفل على تناول طعامه بامللعقة   	
وعدم  اأمه،  قبل  من  اأ�ضهر   9 عمر  على 
 18 عمر  على  الطعام  م�ضغ  على  قدرته 
الكوب  من  ال�ضرب  على  قدرته  وعدم  �ضهر، 

على عمر24 �ضهر.

بني  ما  ينا�ضق  اأن  على  الطفل  قدرة  عدم   	
يف  الطعام  ي�ضع  عندما  يده  وحركة  عينيه 

.Muscle Tone فمه وهنا نتكلم عن

 ،Jaw Movements الفكني  حركة   	
حركتهما  تكون  اأن  يجب  حيث  مهم  موؤ�ضر 
دائرية  حركة  مع  و�ضــــــــــــــــفلية  علويـــــة 
 Up Down Movements
  and a rotary Component

وهي حركات فعالة للم�ضغ.

 ،Lip Closure ال�ضفتني  اإطباق   	
امل�ضغ  على  يوؤثر  اإطباقهما  عدم  اأن  حيث 
لوجود  موؤ�ضر  وهو  الفم  من  الطعام  ويخرج 
فالأطفال   ،Oral Motor يف  م�ضاكل 
 Spasticity ت�ضنجي  �ضلل  لديهم  الذين 
ال�ضــــفاه  يف  اإرتخــــاء  لديــــهم  يكـــــون  رمبا 
 ،Habitually Retarded Lips
يقدر  لن  الطفل  فاإن  ذلك  يحدث  وعندما 
على عمل اإغالق لل�ضفتني اأو �ضرب ع�ضري او 
الأكتاف  اإرتداد  مع  مرتبط  غالبا  وهذا  ماء 
عملية  على  ذلك  �ضيوؤثر  وبالتايل  لالأمام 
التغذية، ما مل يتم تعديل و�ضع الطفل خالل 
 Proper Position For الإطعام 

.Feeding
 ،Tongue Movement حركة الل�ضان   	
يجب اأن تكون حركة الل�ضان طبيعية وحتريكه 

اإىل جميع اجلوانب.

من املهم هنا اأن الأطفال الذين يتناولون طعامهم 
ببطء �ضديد ) وجبة الغذاء الطبيعية لالأطفال من 

Pediatric Feeding Problems
م�ضاكل االإطعام والبلع عند االأطفال الر�ضع

محمد عيسى عالن 
اختصاصي نطق ولغة

�صـــــــفـــــــاتي �صـــــــفـــــــاتي
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40-30 دقيقة(، والذين يظهرون ما يدعى ب 
Aspiration  ، اأو الذين يظهرون م�ضاكل يف 
Oral Motor  يجب اأن يتم تقييمهم فورًا، 
واأي�ضا من الأمور التي تدفعنا اإىل تقييمهم فورا 
النف�س  وتقطع    Droolingاللعاب زيادة  هو 
اأو Apnea خالل تناول الطعام وكذلك نوعية 
ال�ضوت عندهم يكون Gurgly  قبل وبعد البلع 
اإىل  اإرجاع اللقمة  الل�ضان على  واأي�ضا عدم قدرة 

اخللف اأو ما ي�ضمى ب جذر الل�ضان.

المظاهر السلوكية عند 
األطفال الذين يعانون من 

مشاكل اإلطعام والبلع
الذين  الأطفال  يظهرها  �ضلوكية  مظاهر  هناك 
مالحظة  )مع  والبلع  التغذية  م�ضاكل  من  يعانون 
وت�ضخي�س  تقييم  يف  تدخل  قد  املظاهر  هذه  اأن 
على  تدل  قد  املظاهر  وهذه  الأطفال(،  هوؤلء 
Gastro - مريئي  معوي  اإرتداد   ججود 

وهي:   sophageal Reflux
يف  وف�ضل  الطعام  لتناول  مربر  غري  رف�س   ●

.Failure to Thrive النمو العام

. Lethargy   ال�ضبات واخلمول  ●

والنهو�س    Arousal اليقظة  اإنخفا�س   ●
خالل  الوزن  اكت�ضاب  وعدم  الإطعام،  خالل 

اأ�ضهر.  2-3
تقطيب  مثل  وجهية  تعبريات  الطفل  يظهر   ●
يدير   ،Facial Grimacing الوجه 

وجهه عن م�ضدر الطعام.

خالل  البكاء   ، الطعام  بتناول  البدء  �ضعوبة   ●
اأهله  على  الطفل  اإعتماد  وزيادة  الإطعام، 
واإ�ضتغراق  الطعام،  ورف�س  الإطعام،  خالل 

فرتة طويلة يف تناول الطعام. 

الفريق الذي يساهم في 
تقييم الطفل المصاب 

بصعوبات اإلطعام والبلع
 Pediatric Swallowing
Team

والبلع      واللغة  النطق  اإخت�ضا�ضي   -  1
Speech Language Pathologist

والنمو  النمائي  بالـتاخر  املخت�س  الطبيب   -  2
العام  

 Developmental physicians   

الوظيفي  العالج  اإخت�ضا�ضي   -  3
Occupational Therapist  

الطبيعي       العالج  اإخت�ضا�ضي   -  4
physiotherapist  

     Radiologist الأ�ضعة    اإخت�ضا�ضي   -  5
Nutritionist التغذية   اإخت�ضا�ضي   -  6

Nurses ممر�س  اأو  ممر�ضة   -  7
Parents الآباء    -  8

Treatment العالج
ال�ضلوكي التدخل   	"

Behavioral Interventions
اإن التدخل ال�ضلوكي مبني على تعديل ال�ضلوك   
وتقليل  للكبار  الطفل  طاعة  زيادة  مثل 
الأ�ضاليب  ومن  تكيفية،  الغري  ال�ضلوكيات 
النمذجة،  التحفيز،  الت�ضكيل،   : امل�ضتخدمة 

�ضلوكيات بديلة وتعزيزات متباينة.

الطعام  تناول  بو�ضعية  اخلا�ضة  التقنيات   	
 Positioning / Postural

Techniques

الطفل  و�ضعية  تعديل  على  التقنيات  هذه  تعتمد 
خالل الإطعام مبا ينا�ضب امل�ضكلة التي يعاين منها 
اأكمل وجه ، وحتمي  وحتقيق عملية الإطعام على 
ومتنع  الطفل  عند  الهواء  جمرى  التقنيات  هذه 
دخول الطعام اإىل الرئتني ومن ثم اإنتقال الطعام 

اإىل املعدة باأف�ضل وجه ومن هذه التقنيات:

اإنزال الذقن اإىل الأ�ضفل ليالم�س الرقبة اإن  اأ. 
اأمكن

 Tucking Chin Down  
                   Toward Neck

رفع الذقن اإىل الأعلى ب. 

 Chin Up-Slightly Titling  
                                                      Head Up

حلماية  الأ�ضعف  املنطقة  اإىل  الراأ�س  اإدارة  ت. 
جمرى الهواء            

Head Rotation  

م�ضاعدته يف اإ�ضتخدام اأع�ضاء امل�ضغ يدويا  ج. 
مثل الفك واخلدود         

 Cheek and Jaw Assist  

اإ�ضتخدام و�ضعية الطفل عند الإر�ضاع خالل  د. 
اإطعام هوؤلء الأطفال ي�ضاعدنا يف اإ�ضتغالل 
اإىل  فورا  الطعام  ونزول  الأر�ضية  اجلاذبية 

املعدة.

مبا  الطعام  ولزوجة  ونوع  كمية  تعديل   	
ينا�ضب م�ضكلة الطفل

                     Diet Modification  

من  كال  تعديل  على  الطريقة  هذه  تعتمد   
اللزوجة  وخليط اأو مكونات الطعام واملذاق 
البلع وت�ضمل هذه التعديالت  لت�ضهيل عملية 
اأي�ضا �ضيولة الطعام وثخانته وحتويله اأحيانا 
اإىل �ضلب اأو �ضائل اأو متو�ضط ال�ضالبة اإذا 
عند  امل�ضكلة  طبيعة  ح�ضب  التعبري  لنا  جاز 

الطفل.

مثل  خا�ضة  وكرا�ضي  اأدوات  اإ�ضتخدام   	
الرقبة  تدعم  وو�ضادات  الأطفال  كر�ضي 
خا�ضة  حليب  ر�ضاعة  وا�ضتخدام  والعنق، 
والبلع  امل�س  بني  ما  التنا�ضق  لت�ضهيل 
والتنف�س عند الر�ضيع، لالأطفال الكبار يتم 
اإ�ضتخدام مالعق معينة وحمددة خا�ضة مع 
املرحلة  يف  م�ضاكل  لديهم  الذين  الأطفال 

الفموية.

Maneuvers املناورات   	
البلع  لتقوية  خا�ضة  اإ�ضرتاتيجيات  هي   
وحركته وتقوية الع�ضالت واملناطق امل�ضوؤولة 
و�ضع  من  املناورات  هذه  وتغري  البلع،  عن 
والبلع  امل�ضغ  عن  امل�ضوؤولة  الطفل  اأع�ضاء  
ف�ضيولوجيا واإىل الأف�ضل، وتت�ضمن اإ�ضتثارة 
والل�ضان  والفك  ال�ضفاه  من  كل  وحتريك 
واللني  ال�ضلب  احللق  و�ضقف  والبلعوم 
الأع�ضاء  وهذه  التنف�س  ع�ضالت  وكذلك 
جميعها ت�ضهم يف عملية امل�ضغ والبلع وحت�ضن 
اأي�ضا الإ�ضتثارة احل�ضة للطفل وي�ضاف اإليها 

متارين امل�ضغ والبلع وامل�ضاج.

 Pacing and Feeding  	"
Strategies

تعني التن�ضيق والتحكم يف وقت وعدد وكمية   
للطفل  املقدمة  والوجبات  وال�ضراب  الطعام 
واأخرى  وجبة  كل  بني  ما  الأوقات  وكذلك 
للطفل  منا�ضب  متو�ضط  معدل  اإىل  للو�ضول 
تت�ضمن  الإ�ضرتاتيجيات  وهذه  وم�ضكلته، 
�ضلوكيات منا�ضبة توؤدي اإىل البلع الآمن مثل: 
تبديل اللقيمات مع ر�ضفات �ضوائل، البلع من 
ق�ضمة،  اأو  ر�ضفة  لكل  متتالية  مرات   2-3
دخول  عدم  ل�ضمان  الإطعام  فرتة  تبطيء 

الطعام اإىل جمرى الهواء.
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لبــــنى و البــــحر

بقلم : لبنى صميدة

انتظْرتجُ قدوم �ضخ�س لي�ضطحبني اإىل �ضاطئ قيل اأنه غري بعيد، نظرت 
...األ  يف لهفة اإىل الكر�ضيِّ املتحّرك عّله يتحّرك بقّوة متدّفقة من عينيَّ
يقولون باأنهما »نافذة الروح«؟ فلما ل ت�ضاعدانني يف دفع الكر�ضي؟ جاءت 
املرافقة و لكن مرافقة الروح تاأخرت. خرجنا و هي تدفع بي الكر�ضي، 

تتالحق الكلمات من فمها حتاول اأن تتوا�ضل مع اإدراكي بال جدوى...
و�ضلنا اأخريا اإىل �ضاطئ البحر �ضحبتجُ نف�ضا عميقا و اأح�ض�ضتجُ بالأك�ضجني 

ميالأ رئتّي ليت�ضّرب اإىل دمي، نظرتجُ اإىل الأفق مل يكن بعيدا عّني.

لكن  تها  ق�ضّ �ضرد  يف  فا�ضتمّرت  انتباهي  جلب  حتاول  ال�ضخ�ضّية  كانت 
الن�ضمات التي كانت تداعب وجهي متنع اأذيّن من الإن�ضات اإليها... كنتجُ 
ْتني اإّياه. كانت الأمواج  حمَ نمَ غارقة يف �ضكينة غريبة ع�ضقتجُ الإيحاء الذي ممَ
على  روايتي  ف�ضول  اأقراأ  اأنا  و  تب�ّضمتجُ  تي،  ق�ضّ لتكتب  اأمامي  ترتاءى 
�ضفحة بحر بعمق اأ�ضراري، »كم اأحّبِك اأيتها احلياة ف�ضفاوؤِك كرّقة اأيام 

ح�ضلت فيها اأحالم كنت اأظّنها »م�ضتحيلة« اآه! ذكريات ا�ضتفاقت لرتى اأنها 
ْعتجُها منذ �ضنني، ترى لو كنتجُ اأوؤمن  �ضارت حقائق...حدائق اأملي اأمامي زرمَ
بامل�ضتحيل كيف كان ميكن اأن يكون؟« �ضِحكتجُ ف�ضاألتني من معي عّما بي؛ يف 
اإليها  ال�ضم�س. نظرت  ارتديتجُ �ضمتا دافئا حاكته يل خيوط  اللحظات  تلك 
اأطلب قليال من النتظار؛ حّركت  اأنني  راأ�ضي فهمت  باإمياءة من  و  بامتنان 
»ل  خافت:  ب�ضدى  هم�ضت  و  ترهقني  اأمور  اإزالة  تريد  كاأنها  كتفّي  بيديها 
عليك حبيبتي �ضاأبقى دائما �ضندا لِك، رفيقتِك الوفّية اإىل اأن تفي�س روحِك 
نمَ معِك لأنني �ضاأظّل يف فكر كل من اأحّبِك،  لتعود اإىل مالكها،غري اأنني لن اأجُدفمَ

ههههه و حتى من قد تّراأ على كرهِك.«

- لبنى: »اأنِت تعلمني كل �ضيء عني، فهل اأنِت مرافقة روحي اأم ج�ضدي؟ »

- هي: »اأنا معِك منذ اأن بداأ وعيجُِك ي�ضّج مبا يحدث لِك و حولِك«

ْل اأنِت ذكريات مل اأن�ضاِك  ًة: ›اأمَجمَ ْمِتممَ تمَ ا�ضرتخيتجُ م�ضندًة راأ�ضي بني ذراعيها مجُ
ِهْدِت معاركي و بطولتي  يوما، و مل اأتاهلِك دوما، و �ضتظّلني معي حتما، �ضمَ
األ زلِت تدّونني كل ما يجري يل؟ بحق  اأذقتِك ح�ضادي...  و  اأمَْيِت كفاحي  رمَ

اهلل اأمل متّلي؟«

- ذكرياتي يف حنّو: »ل لن اأتوّقف عن التدوين، مل اأعرف طعم امللل لأنِك مل 
ترتكي يل فر�ضة الإّطالع على كنهه. دعيني اأبحث عنه يف دفاتر ما�ضيِك و 

حا�ضرِك عّلي اأجدجُ هذا املفهوم الغريب؛ اأهو �ضعوٌر اأم منط فكرّي؟«

- لبنى: »دعِك منه حبيبتي، اإنه مر�س ي�ضيب النف�س فتعمل على �ضّل حركة 
الفكر. حالة عر�ضّية ت�ضيب بع�س الأفراد، دعينا منه فقد ت�ضّبب و ل يزال 
يت�ضّبب يف م�ضاكل لالأ�ضف قد تكون اأخالقّية حتت �ضعار »احلّرية« و »عي�س 
اأنا  »الوح�ضّي« )و هذه عبارتي  النوع  اللحظة«، قد ل ت�ضّر من ميار�س هذا 
امل�ضوؤولة عنها( من احلرية بل ال�ضرر لبع�س من ميّتون لهم ب�ضلة لالأ�ضف.«

عّم ال�ضكون املكان، اإلتقى ال�ضمت بالكالم، فان�ضحب الأخري دون �ضدام... 
اإلتفتُّ يف حركة ا�ضتطرادّية مل اأجد ذكريات؛ ‘من اأنِت؟’» ا�ضتف�ضرت.

اأجابت رفيقتي ال�ضاحرة بجمال فاق جمال ذكرياتي احلبيبة: »اأنا اأماين يا 
ْت يل مهّمة رفقِتِك فاإىل اأين تنوين؟« ْت ذكريات للدواوين و تركمَ لبنى، ذهبمَ

�ْضتجُها داخلي  ، اإذ اأح�ضمَ ايِنَّ مل تفارق حمّيايمَ نظرت اإىل البحر و ابت�ضامة اأمَممَ
متغلغلة يف اأعماقي فراأيت ال�ضفن حتمل نواياي ترحل بها اإىل كل مكان و 
دٍّ فاق لطم  مَ ا بزمان، جعلت اإ�ضراري كهذا البحر دون حدود... حتمَ مل اأجُْلِزْمهمَ
ِلْقتمَ  اأمواجه املتكّرر لك�ضر حاجز �ضخرّي ياأبى اإّل ال�ضمود.«اأ يا بحرجُ قد خجُ
، فهل اأنا الع�ضامّية على  اآية من رّب ال�ضماء حّتى لونجُكمَ لي�س فيكمَ اأو منكمَ

؟« كر�ضيِّ اأقوى منكمَ

: »كّلنا اأقوياء اآن�ضتي، لكّن القّوة ال�ضرمدّية لي�ضت  هجُ قراأتجُ على الأمواج اإجابتمَ
اإّل خلالق كل �ضيء« اأحببت هذه الر�ضالة الق�ضرية من بحر لو كان ِمدادا 
تبقى  منه  اأف�ضل  و   ، الجُ قمَ يجُ ل  ما  القول  اأبلغ  لكن  اأفا�س  و  الكالم  يف  لزاد 

الأفعال.

كانت هذه تربة واقعّية ِع�ضتجُها موؤّخرا على كر�ضيِّ املتحّرِك قرب �ضاطئ 
البحر .

�أدبـــــــــــــــــــــي �أدبـــــــــــــــــــــي



ها املبتل باللعاب زرقًة ملتفة على طرف القيد، ينفخ فمها زفريًا باردًا لعله يهدئ حرارة الأمل، حتاور عيناها  مي�ضح اإ�ضبعجُ
اآثار دٍم قد ت�ضلل بخجل اإىل كاحلها اإثر احتكاك القيد به كلما حاولت احلركة.

تت�ضاءل يف نف�ضها: ملاذا اأنا هنا وحدي دونهم.. ماذا عملت حتى يحل بي كل ذلك؟ تجُرى.. ماذا يوجد خارج هذه الغرفة 
املظلمة..!؟ اإىل اأين يذهب هوؤلء الأطفال !؟ ومباذا متتلئ احلقائب التي تعتلي ظهورهم !؟اإىل اأين ت�ضافر ال�ضم�س ومن اأين 

تاأتي كل �ضباح..؟.
مفاهيم كثرية من حقها اأن تت�ضاءل عنها ما دامت مل متر بها ومل تجُعاي�ضها ومل ي�ضرحها لها اأحد، تعجز عن تف�ضري معنى 
البت�ضامة التي تراها مر�ضومة على �ضفاه البع�س، وقهقهات الأطفال ال�ضغار يف ال�ضارع، تهل معنى احلنان املفقود.. فرحة 

اللعب .. وبهجة الر�ضم والغناء.

هي  حياتها،  يف  واحدة  مفردة  �ضوى  تجُعاي�س  مل 

القيد الذي ياأكل جلدها كل يوم، فرتمقهجُ بغ�ضِب 

حربِه  ومالطفة  معه،  الت�ضالحمَ  حماولًة  عينيها 

املتوا�ضلة على حلمها.

كل �ضباح؛ يحاول ج�ضدها اأن يجُطل من بعيٍد على 

الأ�ضفل،  يف  باملارة  املمتلئ  العام  ال�ضارع  حركة 

ب�ضرها،  حتت  يقع  ما  كل  اإىل  بيدها  ح  تلوِّ

فيها  تختلط  بداخلها،  خمنوقة  اأ�ضواتًا  تجُ�ضدر 

�ضفار  عن  للمارة  تك�ضف  والفرح،  احلزن  معاين 

مة، لكن ل اأحد يجُعريها انتباهًا، اإل  اأ�ضنانها امله�ضَّ

ال�ضارع،  عر�س  بقوة  الأج�س  �ضوتها  اقتحم  اإذا 

كفًا  ي�ضرب  حينها  البائع،  �ضوت  على  مغطيًا 

بكف ويحوقلجُ حماوًل تف�ضري م�ضدر هذا ال�ضوت 

الغريب وطماأنة زبائنه:

- م�ضكينة، اهلل يعني اأهلها عليها...

م�ضتنكرة  نحوها  تهرول  خلفها  من  خطوات  وْقع 

�ضوتها

ال�ضوت  هذا  كل  ملاذا  النافذة،  عن  ابتعدي   -

املرتفع!؟ ماذا �ضيقول النا�س عنا..؟

ال�ضارع،  من  خجلها  ي  تغطِّ والدتها  كانت  هكذا 

حتاول فك عزم قب�ضتيها عن الق�ضبان و�ضحبها 

اإىل حيث  ال�ضم�س،  بعيدًا عن قر�ِس  الداخل  اإىل 

ت�ضمع  اأذن  ول  املتناثر،  �ضعرها  تراقب  عني  ل 

�ضوتها، فيتعاىل �ضراخها ليناجي �ضمتمَ الغرفة، 

رمَ  ويجُق�ضَّ الظالم،  ليكتمل  عليها  النافذة  فتجُغلمَق 

القيد حفاظًا على عدم و�ضولها اإليها.

الأ�ضئلةجُ  تعودجُ  البعيدة..  الزاوية  يف  مربطها  عند 

القيد  حياتها،  مفردات  حتاكيها  راأ�ضها،  لتطرق 

لمة  الظُّ الأ�ضفل..  يف  واملارة  ال�ضم�س  والنافذة.. 

املوت  هناك..  وال�ضجيج  والنور  هنا،  وال�ضمت 

واحلياة.

ل تد اإجابة لكل الت�ضاوؤلت، فتتجه اإىل النافذِة 

تقتن�س  الإجابة،  على  ي�ضاعدها  ما  تد  لعلَّها 

لمتها وتزحف ِخل�ضة  فر�ضة عدم وجود اأحد يف ظجُ

اأفلمَتمَ  قد  ال�ضوء  من  خيطًا  تعانق  النافذة،  اإىل 

اخرتق  حجر  اإثر  ت�ضللت  قد  نقيًة  ون�ضمًة  منها، 

جاج على  زجاجها، يجُطلُّ �ضبح راأ�ضها من خلف الزُّ

بية بداأوا يتحلقون حتتها جمموعة من ال�ضِ

- ها هي املجنونة..

ي�ضريون اإليها باأ�ضابعهم واأل�ضنتهم تارة، ويرمون 

تارًة  الفاكهة  وق�ضور  احل�ضى  نافذتها  على 

املعروفة  بعباراته  البائعجُ  ينهرهم  اأن  اإىل  اأخرى، 

فيتفرقون:

- عيب عليكم، األ ت�ضتحون، اأين اأهاليكم عنكم، 

اهلل  اأ�ضابكم  لو  ماذا  اهلل،  خلق  من  اأت�ضحكون 

مبثل ما اأ�ضابها؟. ومرة يقول لهم:

- اإذهبوا من هنا، نريد اأن نبيع..؟

عليها  ويجُ�ضّيق  خلفها  من  يلومها  ال�ضوت  فيعود 

�ضل�ضلة القيد اأكرث

ل  النافذة،  من  تقرتبي  ل  مرة  األف  لك  -قلت 

تلبي لنا كالم النا�س، يكفينا ما اأ�ضابنا ب�ضببك، 

تناويل طعامك دون �ضجة.

اإىل حيث  القيد،  بداية  نحو  اإىل اخللف  ت�ضحبها 

طعام وخبز و�ضربة ماء.

تتناولها بلهفة و�ضرعة، رغم اأن �ضد اجلوع مل يكن 

حاجتها الوحيدة، كانت تعترب ابتعادها عن القيد 

اإىل جانب النافذة، حاجتها الأهم، وحياتها التي 

ت�ضعد بها حتى لو مل تتناول الطعام طوال اليوم.

املطل  النور  اإىل  تزحف  اأخرى..  جولة  وتبداأ 

الو�ضول،  من  مينعها  القيد  اأن  اإل  النافذة،  من 

مفارقتها،  من  منعته  التي  اأمها  و�ضية  ينّفذ  فهو 

الأمام  اإىل  ت�ضحبه  و�ضاأنها،  يرتكها  اأن  ت�ضتحلفه 

يدها  اأن متد  اإىل اخللف، عبثًا حتاول  في�ضحبها 

يبقى  ر،  جمَ احلمَ مكان  من  ت�ضرب  �ضعاع  �ضوب 

ج�ضدها معلقًا بني دموعها وتعب اأنفا�ضها، وتبقى 

�ضوف  نور  ب�ضي�س  اأمل  على  معلَّقة  الإ�ضرار  مع 

ت�ضله يومًا ما. 

ت  لكن يف هذه املرة عجز القيدجُ عن املقاومة وانفكَّ

اإىل  بفرح،  نافذتها  نحو  فزحفت  حلقاته،  اإحدى 

ال�ضم�س  نور  ي�ضطع  قط،  تدخله  مل  الذي  عاملها 

وكاأنَّ  فيهما،  رقة  وتفرك حجُ فتغلقهما  اإىل عينيها 

عتبة  اإىل  ت�ضعد  قبل،  من  يدخلهما  مل  النهار 

فتحها،  حماولة  قب�ضتها  ك  حترِّ املغلقة،  النافذة 

تها لت�ضطدم عيناها  تغّلها ميينًا وي�ضارًا، تفتح دفَّ

بالق�ضبان، حتاولجُ اأن تد�سَّ راأ�ضها بني اثنني منها 

ذراعها  متدُّ  ذلك،  من  متنعها  الق�ضبان  اأن  اإل 

حة نحو كل ما تقع عليه عيناها،  وتفتح راحتها ملوِّ

تك�ِضف عن �ضفاِر اأ�ضنانها امله�ضمة..ون�ضمة هواء 

اأ�ضنان  تطاأه  مل  الذي  �ضعرها  خ�ضلة  تداعب 

امل�ضط من قبل.

تجُعلن �ضرختها غري املفهومةمَ باأنها هنا.. فريتطم 

منه يف  تبقى  ما  وي�ضيع  الغرفة،  بظالم  ال�ضوتجُ 

زحمة ال�ضارع، بني قهقهة ال�ضغار و�ضوت البائع، 

اإليها  ويعود  خلفها..  من  يلومها  ال�ضوت  ويعود 

قيدها لي�ضيق عليها اأكرث فاأكرث.

�أدبـــــــــــي �أدبـــــــــــي

النــــــــــافــــذة
روحي عبدات
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تـــــــالقـــــي
سلمى كنعان

ن�شعر باحلرج حينما ل ت�شعفنا اللغة يف التعبري عما يجول بخاطرنا واإي�شال الر�شالة اأو الفكرة للآخرين، 
ويزداد الأمر تعقيداً حينما يكون التوا�شل بغري اللغة الأم، فاأنت حتاول اأن تبحث عن الكلمات التي تريد 
اأن ت�شل معانيها بدقة حتى ل يحدث لب�ص اأو �شوء فهم، وتكون يف غاية احلرج حينما تنحب�ص الكلمات ل 
لأنك متاأتئ ، بل لأنه وبكل ب�شاطة غاب عنك امل�شطلح املق�شود ب�شبب عدم ا�شتخدام اللغة الثانية فرتة من 

الوقت.

اتقان  من  اأمتكن  باأن  الأمل  يراودنى  ما  كثريا 

اأكرث من لغتني، خ�ضو�ضًا عندما اأ�ضمع اأ�ضخا�ضًا 

مقابلة  عند  اأو   ، كنهها  اأفهم  ل  بلغة  يتحدثون 

غري  معهم  للتوا�ضل  اأ�ضلوبًا  اأملك  ل  اأ�ضخا�س 

الإبت�ضام !

اأي  وعلى  للتوا�ضل   اأبجديات  يكون هناك  حينما 

�ضعيد فاإن الأمور مت�ضي ب�ضال�ضة و�ضهولة، اأما يف 

حال وجود عوائق لي�ضال اأو فهم ر�ضالة فاإن الأمر 

يبدو مزعجا و�ضيئا ، فاأنت تود اأن تقول �ضيئًا ولأن 

التوا�ضل  التوا�ضل تختلف عن و�ضيلة  و�ضيلتك يف 

�ضت�ضعر  وبالتاأكيد  امل�ضكلة  تربز  هنا  الآخرين  مع 

بالمتعا�س بل وبالأمل لأن لديك الكثري لتقول دون 

اأن تد القناة املنا�ضبة للتعبري واإي�ضال الر�ضالة.

يجري  ما  اأتابع  واأنا  بخلدي  دار  احلوار  هذا  كل 

يف اأحد لقاءات مقهى املعرفة الذي عقد ملناق�ضة 

درا�ضة حول واقع تعليم وتاأهيل ال�ضم يف مراكز 

املعاقني بدولة الإمارات .

كنت اأتوق لفهم لغة الإ�ضارة خ�ضو�ضًا حينما لفت 

انتباهي حوارًا بلغة الإ�ضارة دار بني ح�ضور �ضم 

يف مقهى املعرفة، مل اأمتكن من فهم كل ما يقال 

ولكن ما ا�ضتوقفني فعاًل  مالمح الوجه التي ت�ضع 

النقا�س  لأن  الفخر  يتوجها  وابت�ضامات  بالرتياح 

هذا  تف�ضري  يف  اجتهد  ولن  اإجناز،  عن  حتدث 

اأن  ال�ضبب وا�ضح ومفهوم وهو  الرتياح ذلك لأن 

اللغة والر�ضائل مفهومة بني الطرفني.

جل�ضت اأراقب مبتعة لغة التوا�ضل بينهم بالإ�ضارة، 

وانتابتني نوبة من الرتياح ت�ضبه اإىل حد ما تلك 

اأرى  واأنا  وانتع�ضت  مالحمهم،  بها  اكت�ضت  التي 

فتاة بعمر الزهور حت�ضد النجاح والتفوق وتفوز 

وطريقها  تربتها  عن  تتكلم  الطالبي  بالربملان 

عن  معلمات  وحتدثت  والتميز.  النجاح  نحو 

جناح  ق�ض�س  وعن  ال�ضم  دمج  يف  تربتهن 

واختالف  واآراء  �ضخ�ضية   واجتهادات  ومعاناة 

وغريه.....

كاأنني  بدا  النوبة طوياًل، فقد  تدم هذه  ولكن مل 

�ضحوت فجاأة على م�ضاهد من فيلم ق�ضري اأبرز 

يحتاج  الدمج  ولأن  التعليم،  يف  ال�ضم  معاناة 

على  ت�ضتند  التي  ال�ضلبة  اخلطوات  من  للكثري 

لكافة  وت�ضافر  دعم  اإىل   وحتتاج  وا�ضحة  اأ�ض�س 

دمج  لإجناح  امل�ضوؤولة  اجلهات  وكافة  اجلهود 

ال�ضم.

لكن �ضوتًا داخل عقلي بداأ يلح علي ب�ضدة : يجب 

اأن تتعلمي لغة الإ�ضارة .
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تنتظر الأم ومعها باقي اأفراد العائلة، املولود اجلديد ب�شوق.. طيلة فرتة احلمل تبني الأم الأحلم لت�شعه 
يف ح�شنها وتربيه على اأكمل وجه، ولكن تتبدد هذه الآمال وتتحول اإىل اآلم لوجود علة يف هذا املولود.

فتتحول هذه العائلة يف ليلة و�شحاها اإىل عائلة م�شتتة التفكري، يغمرها احلزن لعدم تقبلها فكرة اأن فرداً 
من اأفرادها يندرج حتت م�شمى »ذوي الإعاقة«.

ويتبادر اإىل اأذهان البع�ص اأن هذا الطفل ل ي�شعر ب�شبب اإعاقته، فيتم التعامل معه بعدوانية وعزله عن 
العامل اخلارجي وكاأنه حمل ثقيل على الأ�شرة، فاملجتمع العربي جمتمع حمافظ ومرتابط يهتم ب�شمعة 

العائلة، وردة فعل املجتمع تنعك�ص �شلباً على ال�شحة النف�شية والعقلية للبن املعاق.

واملوؤ�ضف اأن بع�س الأزواج يلقون اتهامات م�ضرتكة 

يف  كهذه  كبرية  م�ضوؤولية  حتمل  يف  الرغبة  لعدم 

والغ�ضب  ال�ضغط  يزيد  مما  الطفل،  هذا  رعاية 

على ال�ضخ�س الذي يتحمل كامل امل�ضوؤولية.

دولة الإمارات لها اهتمام وحر�س كبري على دمج 

هذه الفئة يف املجتمع، ليقينها التام باأنها ت�ضتحق 

يف  ال�ضريحة  هذه  فتفاعل  والهتمام،  الرعاية 

فقد  اإجنازًا.  ذاته  بحد  د  يعمَّ بالقليل  ولو  املجتمع 

بوق�س،  عمار  ال�ضعودي  ال�ضاب  الدولة  ا�ضتقبلت 

ج�ضده،  اأع�ضاء  معظم  يف  �ضلاًل  يعاين  الذي 

ودعمته لإكمال م�ضريته التعليمية والعالجية.

با�ضتحالة  والده  الأطباء  اأخرب  عمار  ولد  حني 

اأقرب،  اإليهم  املوت  يكون  فاأمثاله  طوياًل  عي�ضه 

ولكنه لقي من والديه واإخوته الهتمام والرعاية 

مبا  التحدي  عواميد  كل  ك�ضر  فا�ضتطاع  واحلب، 

تلقاه من اأحا�ضي�س مفعمة باحلب والإرادة القوية 

وواقع  القبعات،  لهجُ  تجُرفع  عاق  مجُ واقع  والإ�ضرار. 

يعي�ضه بع�س الأ�ضحاء ل يجُذكر.. الإعاقة بال �ضك 

اإعاقة الأنف�س، ولي�ضت اإعاقة الأبدان.

اأ�ضئلة كثرية  اأكتب هذه الكلمات، حا�ضرتني  واأنا 

يف  تعي�س  التي  الفئة  هذه  وت�ضاوؤلت  م�ضاعر  عن 

�ضريف�ضهم  متى  اإىل  ب�ضمت..  الغام�س  عاملها 

بع�س  �ضور  توالت  كما  اإليهم!  النا�س  اأقرب 

املواقف التي جمعتني ببع�س منهم، فهذه الأ�ضابع 

بالفطرة  املمتلئة  الربيئة  والعيون  املت�ضابكة 

واحلب، ل حتتاج �ضوى �ضهادة قبول.

يف يوم خرج خالد من خلوته املعتادة، فنظر اإىل 

نف�ضه ثم ردد عبارات ممزوجة بالرباءة والعفوية 

الدائم:  �ضخطها  اأ�ضباب  يفهم  ل  التي  اأمه  على 

»اإنك ما تزالني غا�ضبة مني يا اأمي.. ماذا فعلت؟ 

ولكن �ضدقيني مل اأكن اأق�ضد«! اكت�ضى وجه الأم 

من  املكان  وغادرت  تاأففت  اجلدية،  من  مب�ضحة 

غري اأن تلقي له باًل.

احتكاكًا  والأكرث  املتدفق  احلنان  نبع  هي  الأم 

اإهماله،  من  بدًل  احتواوؤه  عليها  فيجب  بالطفل، 

فقد يكون هذا الطفل املعاق �ضببًا حل�ضولها على 

الثواب والأجر.

ما يحزن يف ق�ضة خالد هو اأن الوالدين يتحولن 

اإىل معيق لتطوره بدًل من اأن يكونا عاماًل داعمًا 

متكرر،  ب�ضكل  واحلرمان  لالإ�ضاءة  فتعر�ضه  له، 

على  وم�ضتع�ضية  متقدمة  مراحل  اإىل  تو�ضله  قد 

العالج.

ي�ضتميت  ملاذا  ولكن  حزينًا،  ل�ضت  خالد:  يقول 

غري  كانوا  اإن  لإجنابنا  والأمهات  الآباء  بع�س 

ال�ضريحة  هذه  اأفراد  بع�س  يظل  لرتبيتا؟  اأهل 

الأ�ضرة واملجتمع، ذنبهم  يف عتمة احلياة وق�ضوة 

الوحيد اأنهم من »ذوي الإعاقة«، ولدوا واأطرافهم 

فاقدون  والبع�س  اأدمغتهم،  لأوامر  ت�ضتجيب  ل 

لل�ضمع اأو النطق اأو الب�ضر.

بواقع  الكايف  الوعي  لديهم  لي�س  الأهايل  وبع�س 

معها  التكيف  وكيفية  الطفل،  اإعاقة  ومتطلبات 

من  فمنهم  بواجباتها،  القيام  يف  دورها  وتعزيز 

يعترب اأن عزلهم عن املجتمع اأف�ضل من دجمهم، 

عالم غامض ... ينبض بصمت

خالد طفل من ذوي »متالزمة داون«، قليل الكالم 

له، فهي دائمة  اأمه  بالأ�ضى لإهمال  اأحيانًا  ي�ضعر 

غري  اإخوته  معظم  اإخوته.  وبني  بينه  التفريق 

لكرثة  حزن  من  �ضدره  يف  يختلج  ملا  مدركني 

ال�ضتهزاء منه اأو اجتنابه والبتعاد عنه.

كما  العائلة،  حق  يف  اأو  حقه  يف  الإحراج  لتفادي 

قالت اإحدى الأمهات »وين اأطلعه، ف�ضله«.

اجتماعية،  و�ضمة  ابنها  تعترب  اأنها  الوا�ضح  من 

اأن  اأ�ضعب  ما  ومكانتها.  مركزها  مع  تتنا�ضب  ل 

ي�ضعر  وهو  حياته  حميط  يف  املعاق  هذا  يعي�س 

من  حمروم  القف�س  حبي�س  طري  وكاأنه  بالغربة، 

روعة وجمال منظر ال�ضماء والب�ضاتني.

عائالت  وجود  ننكر  اأن  اخلطاأ  من  كله،  هذا  مع 

عك�ضيًا،  ال�ضدمة  هذه  تقبل  فيها  يكون  اأخرى 

فهي تقبل اإعاقة الطفل املعاق، بل وجند مثل هذه 

لأن  كانوا متفرقني،  اأن  بعد  العائلة  توحد  احلالة 

لديهم هدفًا م�ضرتكًا يعملون من اأجله، فيتكاتفون 

مل�ضلحة الطفل الذي هو يف اأم�س احلاجة لهم.

يذيب  الفئة،  هذه  دمج  لربنامج  املجتمع  تطبيق 

مما  واأقرانهم،  املعاقني  بني  الفردية  الفوارق 

الإعاقة،  ذي  الطفل  اأ�ضرة  على  املعاناة  يخفف 

اأقرانه  مع  وتكيفه  بذاته  الطفل  �ضعور  ويزيد من 

الأ�ضوياء.

يتجه حاليًا اأغلب الدول اإىل تطبيق برامج الدمج 

اأقرانهم  مع  املدار�س  بع�س  يف  املعاقني  للطالب 

دور  له  الذي  واملجتمع  العمل  الدمج  هذا  وي�ضمل 

كبري يف رفع املعاناة عن كاهل اأ�ضرة الطفل املعاق.

عائشة الجناحي

�أدبـــــــــــي �أدبـــــــــــي
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اجُ�ضيبت باعاقة يف ال�ضاقني،  اأميي فتاة امريكية  
حلمها،  حتقيق  من  حتد  مل  العاقة  هذه  ولكن 
�ضهرة  وحققت  واأبدعت  العاقة  تلك  وحتدت 

عاملية ، دعونا نرى كيف ذلك ؟ 
ظهرت اأميي على امل�ضرح اأمام اجلمهور ، وم�ضت  
) اأميي (  بخطوات  �ضابة  وائقة من نف�ضها ، وقد 
كانت مرتدية �ضروال كاأي فتاة اإعتيادية ، واأ�ضفى 
لها  �ضفق   . وجمال  ثقةً   حمياها  على  �ضكلها 
اجلمهور بحرارة عند دخولها امل�ضرح لأنهم  كانوا 
جميعا متلهفني ل�ضماع حكايتها التي بداأتها قائلة :  
كنت اأحلم اأن اأكون اإحدى امل�ضهورات يف التزحلق 
على اجلليد عندما كان عمري ت�ضعة ع�ضر �ضنة ، 

وقد تخرجت من الثانوية ، وتعلمت طرق العالج 
بالتدليك وبرعت فيها ، وانتقلت اىل مدينة باردة 
معروفة بت�ضاقط الثلوج كي اأجُمار�س هوايتي واأجُحقق 
حلمي فيه ، اإ�ضافة ملمار�ضة  اإخت�ضا�س التدليك 
الذي كان  من ال�ضهولة يل مبكان ممار�ضته ، اإذ 
اإنه ل يحتاج اإل اإىل طاولة لي�ضتلقي عليها املري�س 
وا�ضتعمال يدي يف هذا اخل�ضو�س . وقد �ضاعدين 
وهكذا   . اآخر  اإىل  مكان  من  التنقل  على  ذلك 
�ضعرت باحلرية لول مرة لأين كنت م�ضيطرة على 

حياتي . 
  ، مبكرًة  العمل  من  خرجت  الأيام  من  يوم  يف 
وعدت اىل البيت،  و�ضعرت اآنذاك بارتفاع درجة 

من  اأقل  ويف   . �ضديد  �ضداع  مع  ج�ضمي  حرارة 
امل�ضت�ضفى  نف�ضي يف  �ضاعة وجدت  اأربع وع�ضرين 
الإنعا�س،  باجهزة  ومربوطة  ال�ضرير،  على  ملقاة 
وكنت اأ�ضمع بني احلني والآخر الطبيب وهو يردد 
اأيام قليلة كنت  % . وبعد   2 باأن فر�ضة جناتي 
باأين  حالتي  الطبيب  �ضخ�س  بحيث   ، غيبوبة  يف 
وخالل   . اجلرثومي  ال�ضحايا  بالتهاب  م�ضابة 
بقائي يف امل�ضت�ضفى ملدة �ضهرين ون�ضف ت�ضاعف 
 ، والكليتني  للطحال  خ�ضارتي  ىل  و�ضبب  املر�س 
وقلة ال�ضمع يف الذن الي�ضرى ، ثم قطع �ضاقّي من 

اأ�ضفل الركبة . 
كان  امل�ضت�ضفى  من  خروجي  عند   : اميي  تقول 
املتحرك،  الكر�ضي  بوا�ضطة  يدفعانني  والداي 
بالقطن،  حم�ضوة  لعبة  كاأين  اآنذاك  و�ضعرت 
اأ�ضابيع  وبعد   ، حال  اأ�ضواأ  على  باأين  وفكرت 
�ضاقي  مرة  لأول  وراأيت   ، �ضاقني  يل  ركبوا  قليلة 
مت�ضلتني  احلديد   �ضفائح  من  امل�ضنوعتني 
وقدم   ، بفخذّي  البع�س  بع�ضها  مع  باأنابيب 
، مع خط مت�ضل من  املطاط   نع من  �ضجُ �ضفراء 
اأعرف  مل   . كالعروق  يبدو  كي  للفخذين  ال�ضبع 
متوقعة  اأكن  مل  واحلقيقة  ؟  اأتوقع   ماذا  اآنذاك 
 ، الدموع  تذرف  بجانبي  والدتي  وكانت   . ذلك 
وكل من راآين من معاريف هو الآخر يذرف الدموع 
على حايل . وكلما اأنظر لهذين ال�ضاقني املقيدين 
حلركاتي اأجُفكر  كيف بي اأن  اأجوب العامل بهما ؟ 
وكيف �ضاعي�س حياة مليئة باملغامرات واحلوادث؟ 
وكيف  اأ�ضتطيع اأن اأعمل كما كنت اأجُفكر �ضابقا ؟ 

وكيف يل اأن اأتزحلق على اجلليد جمددا . 
بحيث  الدموع  تذرف  وهي  تتحدث   ، اأميي  كانت 

اأحزنت امل�ضتمعني واأبكت البع�س منهم  . 
وكنت  البيت  اىل  عدت  اليوم  ذلك  يف   : قالت 
والقيت  ال�ضرير  على  وا�ضتلقيت  النف�س  حمطمة 
ـ )  تعر�س  �ضورة لها  �ضاقّي  بجانبي  لرتتاحا  
ذلك  على  وتعقب   ،) امل�ضاهدين  على  ول�ضاقيها 

وتقول : 

و�ضعوريا  وج�ضديا  نف�ضيا  حمطمة  كنت  لقد 
)تبكي(. 

اأم�ضي  اأن  اأ�ضتطيع  ل  اأنه  علمت  لقد    : وتقول 
اأن�ضى )اأميي (  اأن  بحياتي اإن بقيت هكذا ، علي 
القدمية، واأن اأتعلم حب وتقدير اأميي اجلديدة ، 
اأن  يجب  ل  اأنه  يل  اإت�ضح  لقد   : وتقول  تجُعقب  ثم 
يكون طويل 5 اأمتار بعد الن  !!! وامنا يكون طويل 
ح�ضب ما اأجُريد ،!!! �ضحكت و�ضمرت عن �ضاعدها 
مما جعلت احلا�ضرين اأن ي�ضاركوها يف ال�ضحك  
وي�ضفقوا لها . واأكملت قائلة : لي�ضت العربة فقط 
الذي  بالق�ضر  اأي�ضا  واإمنا  اأجُريده   الذي  بالطول 
واأرغب  اأجُريده  الذي  على  ويعتمد هذا   ، به  اأرغب 
ل  فقدماي  اجلليد    على  تزحلقت  لو  كما   . به 
 ، اأف�ضل من الخرين  و�ضاأكون   . تربد ول تتجمد 
جميع  مقا�س  على  قدماي  اأ�ضع  اأن  اأ�ضتطيع  كما 
الحذية املوجودة على الرفوف عندما يحني وقت 
التخفي�س يف الأ�ضعار . وفعال فعلت ، وكما ترون 

فقد كانت الفوائد كثرية . 
لها  ي�ضفقون  وال�ضامعون  تتكلم  اميي  كانت 

وتتعاىل �ضحكاتهم امل�ضجعة لها . 
اللحظة  : لقد �ضاألت نف�ضي يف تلك  اأردفت قائلة 
احلياة  كانت  فاإذا   . حياتي  م�ضري  يحدد  �ضوؤال 
كتابا فاأنا اأكون املوؤلف واحدد الق�ضة  واحداثها ، 
فبداأت  اأن�ضج حلما جديدًا ، حلمت كما كنت اأحلم 
اأم�ضي  باأين  نف�ضي  وتخيلت    ، �ضغرية  فتاة  واأنا  

بر�ضاقة .  
و�ضرعت مت�ضي على امل�ضرح بر�ضاقة بالغة بحيث 
مل يفكر اأحد  من احلا�ضرين باأنها معاقة ال�ضاقني.  
وقالت ، فكرت باأين اأ�ضتطيع اأن اأجُ�ضاعد الخرين 
 . جمددا  اجلليد  على  واأتزحلق   ، رحالتي  خالل 
ومل اأر نف�ضي اين اأنحت جبال من امل�ضاحيق ، بل 
. عندها  اقوى من ذلك  متاما  باأين  اأح�س  كنت 
الرياح  بتلك  حقيقي  باح�ضا�س  اأ�ضعر  اأن  متكنت 
، وت�ضارعت نب�ضات  التي كانت ت�ضطدم بوجهي 
قلبي كما لو اإين اأعي�س تلك اللحظة ، وعند ذاك 

اإنقلب ف�ضل جديد يف حياتي  ، ل بل بداأ فعال . 
من  اأ�ضهر  اأربعة  بعد   : بالقول  اميي  وا�ضرت�ضلت   
التزحلق على اجلليد  املوعد كنت قد بداأت  ذلك 
كنت  كما  تري  تكن  مل  المور  اأن  من  بالرغم 
اأ�ضتطع  فلم  خذلتاين  ركبتاي  لن  ذلك  اأتوقع، 
بنقطة  اإ�ضدمتجُ  بحيث  التزحلق  اأثناء  ثنيهما 
معينة  كما �ضدم بي جميع املتزحلقني على اجلليد  
الذين كانوا على  امل�ضار الي�ضر ، و�ضقطت وبقيت 

قدماي  اأما   ، التزحلق  لوح  يف  معلقتان  �ضاقاي 
فاإنها طارت اىل اأ�ضفل اجلبل ، اأما اأنا فكنت يف 
قمة اجلبل  . فقد كنت م�ضدومة  ملا حدث كبقية 
املتزحلقني ، وكنت حمطمة النف�س وفكرت حينها 
، باأين لبد يل من اإيجاد القدام املنا�ضبة يل كي 
باأن  تعلمت  وحينها   ، ثانية   التزحلق  من  امتكن 
حدودنا وعوائقنا التي نواجهها باإمكانها اأن توؤثر 

فينا يف اتاهني فقط وهما  كما ياأتي : 
الأول : قد توقفنا  العوائق يف منت�ضف الطريق.

 ثانيا : قد  تربنا  يف اأن  ن�ضبح مبدعني . 
مدركة  غري  اأزال  ل  كنت  البحث  من  �ضنة  بعد 
التزحلق  على  تعينني  التي  الأقدام  من  بنوع 
هذه  اأ�ضنع  اأن  قررت  عندها   . بالغة  مبهارة 
 . ذلك  يف  املخت�ضني  ومب�ضاعدة  بنف�ضي  القدام 
 ، الأمر  اأول  يف  ع�ضوائية  اأ�ضياء  ا�ضتخدمنا  فقد 
وربطناها مع بع�ضها البع�س الآخر بحيث �ضكلت 
اأتزحلق بها ، وكانت مكونة  اأن  اأ�ضتطعت  اأقداما  
وخ�ضب   ومطاط   امل�ضامري  من  جمموعة  من 
اإمكاين  يف  ا�ضبح  بحيث    ، م�ضع  وردي  ول�ضق 
تغيري لون  اأظافري اىل ما اأرغب فيه . وكانت تلك 
ال�ضيقان اأف�ضل هدية يل يف عيد ميالدي الـ 21 
�ضنة . كما تربع والدي يل بكلية ، وهكذا �ضاعدين 
على حتقيق اأحالمي يف التزحلق ، و بداأت ريا�ضة 
 2005 عام  ويف   . عملي  اىل  وعدت  التزحلق 
لل�ضباب  ربحية  غري  منظمة  تاأ�ضي�س  يف  �ضاركت 
كي  اجل�ضدية  الإعاقة  ذوي  من  البالغني  و�ضغار 
ومن   . الريا�ضة  هذه  مثل  يف  امل�ضاركة  لهم  نتيح 
اىل  الذهاب  فر�ضة  يل   اأجُتيحت  املنطلق  هذا 
الف  اأجُ�ضاعد  اأن  وا�ضتطعت   ، اأفريقيا  جنوب 
واأ�ضبح  الأقدام  تركيب   يف  املعاقني  الأطفال  

بامكانهم الذهاب اىل املدر�ضة . 
يف فرباير ربحت جائزتني لكاأ�س العامل واملدالية 
الف�ضية ـ )�ضفق لها احلا�ضرون ، و ا�ضتمروا يف 
الت�ضفيق فرتة  ( ـ  واأكملت كالمها  قائلة : هكذا 
التزحلق  يف  الناث  بني  من  العالية  املرتبة  نلت 
على اجلليد يف العامل ، بينما كنت قبل 11 �ضنة 
فاقدة ل�ضاقي عاجزة ، ومل تكن لدي فكرة اأو توقع 
ل�ضيء  ما ، ولكن الآن لو �ضاألتموين اإن كنت اأرغب 
يف تغيري  موقفي ،  �ضيكون جوابي ل ، لأن �ضاقاي  
اإذا   ، عاجزة  باأين  ت�ضعراين  مل  اجلديديتان 
بالحرى  اأو  مكنتاين  فاإنهما  عنهما  القول  اأمكن 
ولهذا   ، خميلتي  على  العتماد  على  اأجربتاين 
اأوؤمن باأن من املمكن اإ�ضتخدام خميالتنا كادوات 

ت�ضاهم يف تغيري تفكرينا و�ضلوكنا وعقولنا بحيث 
تدفعنا لعمل �ضيء ما ، ون�ضتطيع اأن نكون موؤثرين 
هو  الأمر  املهم يف   . فيه  نعي�س  الذي  املجتمع  يف 
حتقيق  على  والعمل  خماوفنا  مواجهة  كيفية 
اأمام تلك الإعاقة مهما  واأن ل نتوقف   ، اأحالمنا 

كان نوعها ، واأن نعي�س حياتنا ونتحدى احلدود .
الإبتكاري  التفكري  اأن   نعرف  اأن  علينا   : وقالت 
الإبتكار  دخل  فقد  يل  وبالن�ضبة   ، حدود  له  لي�س 
اأن   متكنت  التي  احلدود  هذه  ب�ضبب  حياتي 
اأحتداها ، كما  عرفت باأن للحدود نهايات حتمية 
ويعتمد ذلك على الأ�ضخا�س الذين يتحدون هذه 

احلدود التي تعيقهم .
لقد تو�ضلتجُ من خالل �ضماع تربة اأميي وحتليل 
اإن   �ضلوكها عندما كانت تعر�س م�ضكلتها ،  اىل  
التي  والعوائق  التحديات  اىل  ال�ضلبية  النظرة 
تابه الن�ضان كثريا  ما حتد من ن�ضاطهم ، ولي�س 
هذا فح�ضب واإمنا تجُعيقهم حتى لو كانت اأج�ضامهم 
اإن اأميي  حتدت عوائقها واندفعت حلل  �ضليمة . 
، بحيث قوت  واأبدعت يف حلها  بنف�ضها  م�ضكلتها 
وحققت   ، التزحلق  ريا�ضة  متار�س  كي   دوافعها 
 ، العاقة  تلك  من  بالرغم  بذلك  باهرا  جناحا 
وما لقته من ف�ضل يف تربتها الأوىل يف التزحلق 
دفعتها اىل ان حتول ذلك الف�ضل اىل جناح  . وقد 
اعتربت تلك العاقة ال�ضبب الرئي�ضي يف �ضهرتها 
هدية  اعتربته  فقد  ذلك  على  وعالوة  وجناحها 

لها من ال�ضماء . 
ال�ضغر  منذ  كفيفا  ح�ضني  طه  كان  فقد  وباملثل 
�ضهادة  على  فح�ضل  ودر�س  كفافه  حتدى  اأنه  ال 
ولقب  مبوؤلفاته  وا�ضتهر   . الأدب  يف  الدكتوراه 
وعني  وا�ضعة  �ضهرة  ونال  العربي  الأدب  بعميد 
وزيرا للرتبية . فقد �ضاأله احدهم مرة : ما الذي 
يف  اجابه  ؟  ب�ضريتان  عيناك  كانت  لو  ح�ضل 

احلال : ملا و�ضلت ما و�ضلت اليه باملرة . 
ا�ضحاب  من  املوؤلفة  اللف  من  حي  مثل  اميي 
احلاجات الذين  حققوا جناحات ، بحيث جعلونا 
نقف لهم بالحرتام والتبجيل ، منهم من برع يف 
برع يف  ومنهم من   ، وال�ضعر    ، والتاأليف  الكتابة 
ال�ضباح الذي  ، ول نن�ضى ذلك الرجل   املو�ضيقى 
كيف  �ضاقني  ول  ذراعني  بدون  وهو  بال�ضباق  فاز 
حقق ذلك النجاح ؟؟  بحيث ا�ضبح حديث النا�س 
املقالة  يف  لهم  ا�ضرت  ممن  وغريهم   . اي�ضا 
يف  الغراء  عاملي  جملة  يف  نجُ�ضرت  التي  ال�ضابقة 

العداد ال�ضابقة . 

أيمي تتحدى االعاقة وُتبدع
أ.د. أمل المخزومي

�أدبـــــــــــي �أدبـــــــــــي



73 72

 أوائل بجدارة 
د. أحمد العمران أول كفيف إماراتي يحصل على شهادة الدكتوراة 

من  لكل  النجاح،  من  كبري  ن�ضيب  جمتهد  لكل 
طلب العلم درب ي�ضهله اهلل تعاىل ، لكل من وثق 
باهلل ووثق بقدراته واجتهد على ذاته ن�ضيب من 
الأمور  ا�ضتقراء  على  وقدرة  �ضلبة  اإرادة  التفوق، 
 ، خلق  بح�ضن  معطرة  وفطرة   ، وفطنة  وذكاء   ،
ميلوؤ  ور�ضا  الأوقات،  كل  يف  حا�ضرة  وابت�ضامة 

نور وب�ضرية:
اأحمد عبد اهلل حميد العمران، اإن�ضان بكل معنى 
على  حا�ضل  الب�ضرية،  الإعاقة  ذوي  من  الكلمة 
اإ�ضيك�س  القانون من جامعة  الدكتوراه يف  �ضهادة 
رعاية  اإدارة  قانوين يف  كباحث  يعمل  بربيطانيا، 
الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  يف  املعاقني  وتاأهيل 
املختلفة  اجلهات  تنفيذ  مبتابعة  العمل  ويتعلق 
للقانون الحتادي رقم 29 لعام 2006، املعدل 
 2009 لعام   14 رقم  الحتادي  بالقانون 

اخلا�س بالأ�ضخا�س ذوي الإعاقة.

لرعاية  دبي  مركز  يف  البتدائي  تعليمه  تلقى 
وتاأهيل املعاقني حتى ال�ضف اخلام�س الإبتدائي، 
الثانوي  التعليم  نهاية  حتى  تعليمه  تلقى  وبعدها 
العربية  اململكة  يف  للمكفوفني  النور  معهد  يف 

ال�ضعودية.

يف  واملاج�ضتري   البكالوريو�س  درا�ضة   تابع  ثم 
حيث  بالريا�س  �ضعود  بن  حممد  الإمام  جامعة 
)ال�ضريعة  بـ  البكالوريو�س  �ضهادة  على  ح�ضل 
العام  بالقانون  فكان  املاج�ضتري  اأما  والقانون( 
الإمام  جلامعة  التابع  للق�ضاء  العايل  املعهد  من 

حممد.

مكافحة واإ�ضرار:
عن  وتغرب  العلم   لنيل  اأحمد  الدكتور  كافح 
فيها  وحقق  �ضخ�ضيته  �ضقلت  فرتة   ، واأهله  بلده 
العتماد على نف�ضه وتعزيز ثقته بنف�ضه والتعرف 
على تارب جديدة ومتميزة، واكت�ضاب اخلربات 
التي �ضاعدته يف بناء م�ضتقبله، ومل يتوقف الأمر 
للح�ضول  بريطانيا  اإىل  طار  بل  احلد  هذا  عند 
�ضهادة  على  وح�ضل  الدكتوراة،  �ضهادة  على 

الدكتوراه يف القانون فرع )حقوق الإن�ضان(.

على  التمييز  مناه�ضة  الدكتوراة  ر�ضالة  تناولت 
اأ�ضا�س الإعاقة يف مكان العمل مع درا�ضة حتليلية، 
والتي مت التاأكيد فيها على اأن حر�س الإ�ضالم على 
خالل  من  املعاقني  وغري  املعاقني  بني  امل�ضاواة 
القوانني  من  واأعم  اأو�ضع  كانت  الدين  ت�ضريعات 
تقوم  الغربية  القوانني  لأن  الغرب  طرحها  التي 
على احلرية الفردية اأما الدين احلنيف فهو يقيم 
املعاق  دمج  على  ويحث  اإن�ضانًا  باعتباره  الإن�ضان 
التي  ال�ضعوبات  عن  النظر  بغ�س  جمتمعه  يف 

يواجهها.

حقق احللم وعاد اإىل اأر�س الوطن، الذي فتح له 
ذراعيه، ومت تعيينه كباحث قانوين يف اإدارة رعاية 

وتاأهيل املعاقني يف وزارة ال�ضوؤون الجتماعية.

االأ�ضرة امل�ضتقرة:
اأ�ضرة حمبة وم�ضتقرة يحيا د. احمد  يف اأح�ضان 
على  اأبناءه  فيها  يعلم  طبيعية،  حياة  العمران 
عائلته  برفقة  يذهب  عليها،  تربى  التي  القيم 
ي�ضافر  العامة،  واحلدائق  التجارية  املراكز  اإىل 
معهم  يزور الأ�ضدقاء واجلريان، وميار�س حياته 

الطبيعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

دعم االأ�ضرة:
ذوي  من  ال�ضخ�س  تفوق  يف  دائمًا  الأ�ضل  اإن 
التي  العائلة  اإىل  وجل  عز  اهلل  بعد  يعود  الإعاقة 
يرتبى املرء يف كنفها فالثقافة والوعي عند اأ�ضرة 
تن�ضئة  تن�ضئته  يف  ال�ضا�س  هما  املعاق  ال�ضخ�س 
جمتمعه  يف  ينخرط  بحيث  و�ضاحلة،  قومية 
ويندمج مع اأقرانه بكل ثقة ومبا يتيح له اأن يعرب 

عن ذاته دون خوف اأو خجل.

اأ�ضدقاء وتوا�ضل: 
يتوا�ضل معهم  الذين  العديد من ال�ضدقاء  لديه 
على الدوام �ضواء يف الإمارات اأو يف ال�ضعودية اأو 
تعود ملرحلة  اأن لديه �ضداقات  يف بريطانيا، كما 

الطفولة.

هوايات :
وال�ضفر  الرحالت  العمران  احمد  د.  يهوى 
كثريًا  ت�ضهل  احلديثة  التقنيات  فاإن  هلل  واحلمد 
التنقل  عملية  الإعاقة  ذوي  من  الأ�ضخا�س  على 
التي  القراءة  يهوى  كما  الآخرين،  مع  والتوا�ضل 

يعتربها زاده يف هذه احلياة

موجهة  دائما  عليها  ي�ضدد  التي  ر�ضالته 
اأبنائهم من  الأولياء االأمور: ثقوا بقدرات 

ذوي االإعاقة فهم قادرون
ابنهم  م�ضتقبل  اإن  الأمور  لأولياء  اأحمد  د.  يقول 
تربيتهم  طريقة  على  رئي�ضي  ب�ضكل  يعتمد  املعاق 
وجوده  من  باخلجل  �ضعروا  فاإن  له،  وتعليمهم 
�ضيكون  فحكمًا  �ضيئة  بطريقة  وعاملوه  بينهم 
واآمنوا  احت�ضنوه  اإن  اأما  قامتًا،  اأمامه  امل�ضتقبل 
والإبداع  التفوق  على  و�ضجعوه  وقدراته  مبواهبه 
فخورًا  تعله  التي  الطيبة  النتائج  �ضيحقق  فاإنه 

بنف�ضه وتعلهم فخورين به.

اأحمد  الدكتور  حظي  وقد  وحبًا،  اأمانًا  النف�س 
طموحه  فحقق  وجمتمعه،  اأ�ضرته  بدعم  العمران 
اأ�ضرة حمبة له  وانطلق نحو حتقيق ذاته، واأ�ض�س 
فيها من الأولد بنتني �ضيخة ومرمي وولدين تواأم 

هما عبداهلل وعمران. 

حقق ما مل يتمكن الكثريين من حتقيقه، بل تخطى 

رعاية  اإدراة  يف  خبري  الآن  وهو  احلدود  جناحه 
الجتماعية،  ال�ضوؤون  وزارة  يف  املعاقني  وتاأهيل 
لأن  معه  يتعامل  من  كل  واحرتام  مبحبة  يحظى 
للتحدث  ويدفعك  اإليه  يجذبك  جميل  �ضيء  فيه 
اإليه وال�ضتفادة من خربته وتربته التي �ضقلها 

بال�ضرب والإميان.

متيز وحمبة:
حمبة  عالقة  بزمالئه  وتربطه  عمله،  يف  متيز 
اأنه  مييزه  ما  فاأهم  عمله  اأما  وتعاون،  واحرتام 
ميلك مفاتيح التكنولوجيا، فهو بارع يف ا�ضتخدام 
يعلم  اأنه  حتى  عمله،  لتي�ضري  وتطبيقها  الربامج 
وتطبيقات  برامج  على  وير�ضدهم  الآخرين 

جديدة.

ا�ضت�ضارات قانونية : 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �ضادقت  اأن  بعد 
من  الأ�ضخا�س  حلقوق  الدولية  التفاقية  على 
ذوي الإعاقة بات من اأهم الأدوار التي تقوم بها 
الإدارة يف وزارة ال�ضوؤون الجتماعية هو التن�ضيق 
اخلا�ضة  الت�ضريعات  لتطبيق  املعنية  اجلهات  مع 
بالتفاقية، حيث يقدم الدكتور اأحمد ال�ضت�ضارة 

القانونية ملختلف هذه اجلهات.

توعية واإر�ضاد : 
اجلهات  خمتلف  دعوة  العمران  اأحمد  د  يلبي 
بحقوق  التوعوية  املحا�ضرات  لإلقاء  واملوؤ�ض�ضات 
الدعم  ويلقى  الإعاقة  ذوي  من  ال�ضخا�س 
والت�ضجيع من الإدارة والزمالء، وغالبًا ما يكون 
لدى  طيبًا  يلقيها  التي  املحا�ضرات  هذه  تاأثري 
�ضواء  امل�ضتهدفة  املجتمعية  ال�ضرائح  خمتلف 
الدولة  موؤ�ض�ضات  اأو  اجلامعات  اأو  املدار�س  يف 

احلكومية واخلا�ضة.

�ضعوبات وعقبات:
م�ضريته  يف  وعقبات  �ضعوبات  يالقي  منا  كل 
العلمية والعملية، فكيف اإن كان كفيفًا؟  اإن اأبرز 
كانت  اأحمد  الدكتور  واجهت  التي  ال�ضعوبات 
والدكتوراة،  املاج�ضتري  بني  ما  املرحلة  خالل 
النظرة  ب�ضبب  جدًا  �ضعبًا  عمل  تاأمني  كان  فلقد 
امل�ضبقة و النمطية لل�ضخ�س من ذوي الإعاقة واأنه 
غري قادر على العمل، فاملجتمع مل يتقبل فكرة اأن 
اأخيه  مع  بيد  يدًا  العمل  ميدان  الكفيف يف  يكون 
املب�ضر، لكن هذا الأمر مل يثبطه بل على العك�س 
زاد من اإ�ضراره على ا�ضتكمال التعليم واحل�ضول 
اأن يثبت لنف�ضه  على �ضهادة الدكتوراه، وا�ضتطاع 
وللجميع اأن ال�ضخ�س الكفيف قادر على احل�ضول 
املجال  يف  والنخراط  العلمية  املراتب  اأعلى  على 

العملي اأ�ضوة باأقرانه من غري املعاقني.

�إجناز�تي �إجناز�تي

هو فخر لوزارة الشؤون االجتماعية، وهو فخر إلدارة رعاية وتأهيل املعاقين ، وفخر ألسرته 
 مع ذروة الفرح باالتحاد ... هو أول بهمته، وهو أول 

ً
ولإلمارات، وتبلغ الفرحة ذروتها تزامنا

وهو أول بحسن خلقه وهو أول  وهو أول بإلهامه ودروسه وتذليله للصعاب،   ، بعزيمته 
بإيمانه ورضاه. إنه الدكتور أحمد العمران الذي تم تكريمه ضمن 43 شخصية من األوائل في 

اإلمارات هذا التكريم الذي يستحقه العمران بجدارة.
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ملكة اإعلمية متميزة، ومدافع �شر�ص عن حقوق املعاقني وحت�شني اأو�شاعهم املعي�شية، وظف درا�شته وعلمه وخرباته 
يف خدمة املعاقني وها هو يفوز بجدارة مبن�شب رئي�ص اللجنة الباراملبية الآ�شيوية، يف النتخابات التي جرت قريباً، 
الثماين  ال�شنوات  الرئي�ص يف  الذي كان تقلد من�شب  زارين  اأبو  زينال  داتو  املاليزي  ليتفوق على  17 �شوتاً  ويح�شد 

الأخرية والدورتني املا�شيتني، الذي نال 13 �شوتا، مقابل 6 اأ�شوات للياباين فريونا ميزوتو.

القدمني  يف  الأع�شاب  يف  �شعف  من  وعانى  والن�شف  ال�شنة  عمر  على  الأطفال  ب�شلل  اأ�شيب  الذي  الع�شيمي  ماجد 
الكبري الذي دفعه  اأ�شرته، هذا الدعم  النف�شية ووجد كل الدعم من  اأو ي�شعف بل جتاوز حالته  والظهر، مل ي�شتكن 

لتحقيق الجناز تلو الإجناز وزرع الثقة التي جعلته يحلم ويطمح ويعمل ليحقق حلمه وطموحه.

اخلا�ضة  باملنحدرات  جمهزة  كلها  الكلية  وكانت 
بالكرا�ضي املتحركة ،ومواقف �ضيارات اأمام الكلية 
مبا�ضرة، وطلب املدير اإخباره يف حالة مواجهة اأي 

�ضعوبات.

اأ�ضعره  مما  النوعية  النقلة  بهذه  ماجد  اأح�س 
بالرتياح يف درا�ضته وح�ضل على درجة المتياز 

مع مرتبة ال�ضرف .

تغيري التوجهات واالأفكار 
فكر  تغيري  يف  �ضادقة  رغبة  ماجد  لدى  كانت 
كلها،  والدولة  واملدينة  واحلي  البيت  يف  هم  من 
بالعمل  اإل  اأقرانه  عن  يختلف  ل  املعاق  اأن  على 
العقل ومل  املعاق احلقيقي هو من حباه اهلل  وان 
عام  التحاقه  ومنذ  وبلده،  نف�ضه  خلدمة  ي�ضخره 
1988 بنادي الثقة للمعاقني يف ال�ضارقة، والذي 
يف  الثقة  بزرع  ال�ضامية   اأهدافه  عن  ا�ضمه  يعرب 
النفو�س، فقد بداأ ماجد بلعب الريا�ضة وامل�ضاركة 
واأجنبية،  وعربية  وخليجية  حملية  بطولت  يف 
وا�ضتهوته الإدارة  فتم تر�ضيحه لأول مرة كنائب 

لرئي�س اللجنة الثقافية .

ع�ضو  كاأ�ضغر  اختياره  مت  ثم  انطلق  هناك  ومن 
ثم  للمعاقني،  الثقة  نادي  يف  اإدارة  جمل�س 
يحقق  وبداأ  للنادي  عام  اأمني  اإىل  تنفيذي  مدير 
ا�ضتطاع  املعاقني ولنف�ضه حتى  اجنازات لريا�ضة 
اأن يك�ضب ثقة زمالئه بالو�ضول اإىل اأمانة ال�ضر يف 

احتاد الإمارات لريا�ضة املعاقني.

ال�ضمو  �ضاحب  ثقة  هي  الأغلى  الثقة  وكانت 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي باختياره 
من  نخبة  مع  الريا�ضي  دبي  جمل�س  يف  ع�ضوا 
ال�ضخ�ضيات الريا�ضية املعروفة كما حاز على ثقة 
معايل عبد الرحمن العوي�س وزير الثقافة باإن�ضاء 
وحدة لرعاية املعاقني يف هيئة ال�ضباب والريا�ضة.

الهيئة  مع  الوحدة ومتكن  باإدارة هذه  قام ماجد 
القوانني  بع�س  ر�ضم  الدولة  اإ�ضرتاتيجية  و�ضمن 
ثم  الفئة  هذه  تخدم  التي  التنظيمية  واللوائح 
وكلف  اخلا�ضة  للريا�ضات  دبي  نادي  يف  عمل 
لبع�س  بالإ�ضافة  هذا  التنفيذية  الإدارة  مبهمة 
املنا�ضب واملهام اخلارجية مثل امل�ضت�ضار الإقليمي 
وع�ضوية  الت�ضويق  ب�ضوؤون  اخلا�س  لالوملبياد 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  يف  التنظيمية  اللجنة 

لريا�ضة املعاقني.

اإجنازات بنكهة خا�ضة:
عمل ل�ضالح حقوق املعاقني ، وا�ضتخدم الريا�ضة 
هذا  درا�ضة يف  وقدم  احلقوق  اإىل  للو�ضول  بوابة 
واأملانيا  وال�ضويد  ل�ضرتاليا  زيارات  بعد  املجال 
كونها دول متقدمة يف جمال رعاية املعاقني، وقام 
بتلخي�س كثريا من هذه اجلوانب مبا يتنا�ضب مع 

دولة الإمارات.

ا�ضتخدم املهارة وامللكة الإعالمية التي حباه اهلل 
التلفزيونية  اإياها يف املنابر الإعالمية واللقاءات 
واأعد ثالثة برامج اإذاعية على الهواء وهي »طموح 
ل ينتهي« ، و»جملة ال�ضباب والريا�ضة« يف اإذاعة 
تلفزيون  على  نتكامل«  »معكم  وبرنامج  ال�ضارقة 
من  �ضخ�ضيات  فيه  ا�ضت�ضاف  دبي  نور  واإذاعة 
والأعمدة  املقالت  كتابة  يف  �ضاهم  كما  املعاقني، 
يف ال�ضحف املحلية، والتحدث با�ضم املعاقني يف 
منا�ضبات كثرية، وحقق املعاقني اجنازات اوملبية 

ريا�ضية.

بداية مرحلة جديدة:
الباراملبية  اللجنة  رئي�س  مبن�ضب  امل�ضرف  الفوز 
طموح  لربنامج  وامتداد  طموح  بداية  الآ�ضيوية، 
ذوي  بريا�ضة  للنهو�س  الع�ضيمي  ماجد  قدمه 
الإعاقة يف القارة الآ�ضيوية، وقد كان للدعم الكبري 
املقدم من القيادة الر�ضيدة واملوؤ�ض�ضات احلكومية 
وامل�ضوؤولني بالدولة دورًا كبريًا يف حتقيق الإجناز، 
عدد  من  النتخابات  خالل  كبري  دعم  بجانب 
الآ�ضيوية،  العربية  الريا�ضية  القيادات  من  كبري 
املجل�س  رئي�س  الفهد  اأحمد  ال�ضيخ  مقدمتها،  يف 
الأوملبي الآ�ضيوي، وممثلو غرب اآ�ضيا يف اجلمعية 

العمومية.

فاز الع�ضيمي واأهدى فوزه للقيادة الر�ضيدة التي 
مل تاأل جهدا يف دعمه ودعم الريا�ضة والريا�ضيني 
ب�ضكل عام وريا�ضة املعاقني على وجه اخل�ضو�س، 
من  وكل  واأ�ضرته  ووالدته  الإمارات  �ضعب  واإىل 

دعمه يف م�ضرية النجاح.

وعد هو احلقيقة:
موعد  على  الآ�ضيوية  القارة  باأن  الع�ضيمي  ووعد 
الإعاقة  ذوي  لريا�ضة  �ضاملة  نه�ضة  مع  جديد 
بالالعب  الهتمام  الأ�ضا�ضي  عمادها  يكون 
حتتاج  التي  الدول  وم�ضاندة  ودعم  ال�ضغر  منذ 
الريا�ضة حتى تكون حا�ضرة على  لالرتقاء بهذه 

اخلارطة القارية والعاملية.

هي  الواحد  الفريق  وروح  اجلماعي  »العمل 
الأربع  يف  �ضيتبعه  الذي  والنهج  ال�ضرتاتيجية 
الآ�ضيوية  بالباراملبية  ي�ضل  حتى  املقبلة  �ضنوات 
اإىل اأعلى املراتب يف ال�ضتحقاقات املقبلة، وحتى 
يوؤكد متيز وريادة الإمارات، ويحافظ على الإرث 
الكبري من النجاحات التي حققها الوطن وقيادته 
خالل العقود الأربعة املا�ضية، وهو ما جعل الدولة 
وال�ضعادة يف  والتطور  للريا�ضة واحل�ضارة  منارة 

العامل«. 

ماجد العصيمي  

الدمج : جتربة مريرة
يف  البتدائي  الرابع  ال�ضف  حتى  ماجد  در�س 
عام  ويف  املعاقني،  وتاأهيل  لرعاية  دبي  مركز 
وال�ضوؤون  العمل  وزارة  من  توجيه  جاء   1986
يف  حركيا  املعاقني  بدمج  اآنذاك  الجتماعية 
بالن�ضبة  الدمج  ذلك  وكان  احلكومية.  املدار�س 
لكن  �ضهلة  الدمج  فكرة  كانت  رمبا  كارثة،  ملاجد 
تطبيقها كان �ضعبا اإذ فرقته عن زمالئه وا�ضطر 

اأن يلتحق مبدر�ضة فيها نحو 500 طالب.

لأي  تفتقد  اآنذاك  العام  التعليم  مدار�س  كانت 
التنقل  حرية  عليهم  ت�ضهل  للمعاقني  ت�ضهيالت 
خا�ضة  مياه  دورات  هناك  تكن  ومل  واحلركة 
يف  كلها  العلمية  املختربات  وكانت  باملعاقني، 
يتعاونون يف حمل  الطالب  وكان  العلوي،  الطابق 
حل�ضور  املخترب  اإىل  وكتبه  كر�ضيه  مع  ماجد 
والوقوع  لل�ضقوط  تعر�س  ما  وكثريا  التجارب، 

والغياب اأكرث من مرة عن ح�ض�س العلوم.

كان يعود للبيت باكيًا ل يريد اأن يذهب للمدر�ضة 
ون�ضائحه خلقت  والده  ت�ضجيع  لكن  اأخرى،  مرة 
منه ان�ضانًا اآخر، وبرزت لديه روح القيادة واأ�ضبح 
العليا،  التقنية  كلية  ودخل  درا�ضته،  يف  متفوقًا 
مدير  اأن  حيث   ، عليه  تهل  اخلري  ب�ضائر  وبداأت 
مفتاحًا  واأعطاهما  له  زميل  مع  ا�ضتقبله  الكلية 

لدورة مياه خا�ضة وجمهزة للمعاقني.

�إجناز�تي �إجناز�تي



موؤ�ص�صاتي موؤ�ص�صاتي

املعهد السعودي البحريني للمكفوفني
بالعزم واإلرادة نتخطى الصعاب

اأنه يعي�ص يف عامله اخلا�ص وغري قادر على  الكفيف على  املعهد يف ظروف اجتماعية كان ينظر فيها للإن�شان  تاأ�ش�ص 
العطاء والإنتاج... ومع مرور الأيام وتوايل ال�شنني تغريت نظرة املجتمع للإن�شان الكفيف فاأ�شبح ينظر اإليه على اأنه 
اإن�شان فعال وقادر على العطاء والإنتاج وال�شتيعاب والتميز، فتاأ�ش�ص املعهد ال�شعودي البحريني للمكفوفني الذي كان 
1974م يف البحرين ، نتيجة للحاجة املا�شة لتقدمي الربامج  ي�شمى )معهد النور للخليج العربي للمكفوفني( �شنة 
الرتبوية والتعليمية للطلبة املكفوفني من اجلن�شني يف الق�شمني الداخلي واخلارجي للطلبة غري البحرينيني ، وذلك 
لعدم وجود معاهد مماثلة لتقدمي اخلدمات لهذه الفئة من ذوي الحتياجات اخلا�شة يف بع�ص دول اخلليج العربي 

بالإ�شافة لتقدمي خدمات وبرامج العناية امل�شاندة للطلبة من الق�شم الداخلي.

اخلط  بطريقة  الدرا�ضية  الكتب  توفري  •	
البتدائية  املراحل  ل�ضفوف  )برايل(  البارز 
داخل  كانوا  �ضواء  والثانوية  والإعدادية 
ق�ضم  خالل  من  وذلك  خارجه  اأو  املعهد 

طباعة الكتب باملعهد.

بطريقة  املكفوفني  الطلبة  بتعليم  الهتمام  •	
العربية  باللغتني  وكتابة  قراءة  برايل 
لتاأهيل  اأ�ضا�ضي  كمبداأ  وذلك  والإجنليزية 

الطلبة املكفوفني تربويًا.

عن  الطلبة  لدى  ال�ضليمة  العادات  تكوين  •	
طريق ممار�ضة الأن�ضطة وفق برامج حمددة 
مفهوم  الطلبة  لدى  تنمي  بحيث   ، ومنظمة 

العتماد على الذات.

العالقات  لإقامة  للطلبة  الفر�ضة  اإتاحة  •	
اخلارجي  الق�ضمني  يف  ال�ضليمة  الجتماعية 
والداخلي و�ضوًل اإىل مرحلة التوافق النف�ضي 

والتكيف الجتماعي.

الطلبة  واإمكانيات  قدرات  عن  الك�ضف  •	
اأهداف  خلدمة  و�ضقلها  وتنميتها  املكفوفني 
برامج الدمج الجتماعي يف مدار�س التعليم 

العام. 

للطالب  وثقافية  وتربوية  تعليمية  خدمات  •	
والعدادية  البتدائية  للمرحلة  والطالبات 

الثانوية. 

واملعي�ضية  وال�ضحيه  الجتماعية  الرعاية  •	
للطالب كالآتي : 

امل�ضاعدة  وت�ضمل  الجتماعية  الرعاية   -
واجلمـاعة  الأ�ضرة  مع  التكيف  على 
الن�ضاطات  و�ضائر  املعنوية  والإعانة 

الجـتماعية املختلفة.

الوقاية  وت�ضمل  ال�ضحية  الرعاية   -
والعالج.

الرعاية املعي�ضية وت�ضمل الغذاء والك�ضاء   -
واليواء )ال�ضكن(.

اإعداد وتنفيذ الربامج التوعوية املختلفة.  -

الت�ضجيل �ضروط  •	
دون  الب�ضر  �ضعيف  اأو  مكفوفًا  يكون  اأن  •	

وجود اأي اإعاقة اأخرى

أقسام المعهد : 
اأ( الق�ضم الأكادميي 

مرحلة اعدادية 3 �ضنوات   -

مرحلة ابتدائية 6 �ضنوات   -

ب ( �ضالة ن�ضاطات متعددة الأغرا�س 

تدريس مناهج وزارة 
التربية والتعليم في مملكة 

البحرين:
احلا�ضوب  ق�ضم  •	
املو�ضيقى  ق�ضم  •	

التاهات واإدارك  احلركة  فن  ق�ضم  •	
الب�ضر �ضعاف  وحدة  •	

خدمات المعهد
اخلدمات  من  جمموعة  بتوفري  املعهد  يقوم 

والن�ضاطات والفعاليات اأهمها ما يلي:

تقدمي اخلدمات التعليمية الأكادميية وتوفري  •	
الكتب املدر�ضية بطريقة برايل ح�ضب املناهج 
دولة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  املتبعة 

البحرين. 

 - )�ضكن  ال�ضاملة  املوؤ�ض�ضية  الرعاية  توفري  •	
من  للطلبة  موا�ضالت(   - غذاء   - �ضحة 
واململكة  البحرين  دولة  لأبناء  اجلن�ضني 
التعاون  جمل�س  ودول  ال�ضعودية  العربية 

لدول اخلليج العربية. 

ومو�ضيقية  ومهنية  ريا�ضية  برامج  تنفيذ  •	
لدى  واملهني  الفني  احل�س  تنمية  بهدف 
ورفع  احلركية  املهارات  واإك�ضابهم  الطلبة 

م�ضتوى لياقتهم البدنية. 

بالإ�ضافة  تطبيقية  علمية  برحالت  القيام  •	
والرحالت  الداخلية  الن�ضاطات  لربامج 

الرتفيهية. 

املدار�س  مع  املدر�ضية  الزيارات  تبادل  •	
يف  وال�ضرتاك  ال�ضالت  لتوثيق  العادية 

الربامج الأكادميية والن�ضاطات امل�ضرتكة. 

والدينية  الوطنية  باملنا�ضبات  الحتفال  •	
والجتماعية. 

املدر�ضية.  الإذاعة  برامج  تقدمي  •	
مبا  احلكومية  املدر�ضية  املناهج  تكييف  •	
الطلبة  وقدرات  اإمكانيات  مع  يتالءم 

املكفوفني من خالل جلنة متخ�ض�ضة. 

يف  املعهد  من  اخلريجني  الطلبة  متابعة  •	
الدولة  اأنحاء  كافة  يف  اجلديدة  مدار�ضهم 
مل�ضاعدتهم على التكيف الرتبوي والجتماعي 

وتذليل ال�ضعوبات التي تواجههم. 

أهداف المعهد 
أهداف المعهد وخدماته :

يهدف املعهد ال�ضعودي البحريني للمكفوفني اإىل تاأهيل املكفوفني والكفيفات من 
اأبناء مملكة البحرين واململكة العربيه ال�ضعوديه واأبناء دول منطقة اخلليج العربية 
علميا وتربويا وثقافيا وتقدمي الرعاية لهم والعناية بهم اجتماعيا و�ضحيا ومعي�ضيا 
وطاقاتهم  بقدراتهم  املجتمع  ولي�ضاركوا  نافعني  اأع�ضاء  ليكونوا  لإعدادهم  وذلك 
بالقدر الذي ت�ضمح ظروفهم اجل�ضمية الب�ضرية وليحظوا بالتمتع مب�ضتقبل اأف�ضل .

يقوم المعهد بتقديم الخدمات التالية :
اخلليج  دول  مواطني  من  اجلن�ضني  من  املكفوفني  الطلبة  تعليم  •	
والتعليم  الرتبية  وزارة  منهاج  ح�ضب  الإ�ضالمية  والدول  العربية 
بحيث يتم اإعدادهم اأكادمييًا اإىل نهاية مرحلة التعليم الإعدادية، 
الثانوية  املدار�س  يف  تعليمهم  ملتابعة  بعدها  انتقالهم  يتم  ثم 
مع زمالئهم  الدمج  ملفهوم  تطبيقًا  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة 

املب�ضرين.
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يف  واملعلمني  الأمور  اأولياء  جمل�س  ت�ضكيل  •	
برامج  وم�ضاندة  دعم  بهدف  �ضنويًا  املعهد 

املعهد وعامل فعال لتحقيق اأهدافه. 

واملجتمع  الطلبة  اأهايل  مع  ال�ضالت  توثيق  •	
املحلي. 

لطلبة  امليداين  التدريب  فر�س  توفري  •	
اجلامعات واملعاهد وكليات املجتمع. 

عقد الدورات التدريبية للمدر�ضني وامل�ضرفني  •	
لتطوير مهاراتهم واإك�ضابهم ما هو جديد. 

املوؤمترات  حل�ضور  املعهد  مدر�ضي  ابتعاث  •	
بهدف  املماثلة  املعاهد  وزيارة  العمل  وور�س 

الطالع وال�ضتفادة ونقل ما هو جديد. 

 : منهجية  وبرامج  ن�ضاطات  •	
تعليمية وتدريبية ويتوىل املعهد تزويد الطلبة مبا 
تعليمية  وو�ضائل  واأدوات  اأجهزة  من  يحتاجونه 

متقدمة وكتب درا�ضية مطبوعة بطريقة بريل . 

 : المنهجية  وبرامج  ن�ضاطات  •	
والندوات  كالرحالت  وثقايف  اجتماعي  ن�ضاط 
الثقافية  وامل�ضــــــــابقات  واملحا�ضــــــــــــرات، 

واحلفالت وغريها . 

 : ريا�ضية  ن�ضاطات  •	
امل�ضاركة يف بع�س امل�ضابقات الداخلية مع مدار�س 

املب�ضرين والأندية. 

 : خارجية  ن�ضاطات  •	
بني  تنظم  التي  ال�ضنوية  املخيمات  يف  امل�ضاركة 

فرتة واأخرى ويف منا�ضبات خمتلفة . 

 : اأخرى  ن�ضاطات  •	
عقد دورات تدريبية للمدر�ضني وامل�ضرفني باملعهد 
من حني لآخر لتطوير كفاءتهم واطالعهم على ما 

ا�ضتجد يف جمال املكفوفني . 

تخرجهم  بعد  للطلبة  املتابعة  بعملية  الهتمام 
اإيجاد الوظائف و الأعمال  بهدف م�ضاعدتهم يف 
والتاأكد  اأحوالهم  على  والطمئنان  لهم  املنا�ضبة 
يف  واإ�ضتقرارهم  واإندماجهم  تكيفهم  من 

جمتمعهم . 

املوؤمترات  بع�س  حل�ضور  املعهد  مدر�ضي  ابتعاث 
لالطالع  اخلارج  يف  املماثلة  املعاهد  وزيارة 

وال�ضتفادة من تاربهم . 

تدريس مادة التربية 
الموسيقية بالمعهد 

تقرير موجز عن تدري�س مادة الرتبية املو�ضيقية 
امل�ضتقبل؟  يف  �ضتكون  وما  اإليِه  و�ضلت  وما 
والأهداف املرجوة من هذه املادة وطرق تدري�ضها 
واأهم النواحي اأو اجلوانب النظرية والعملية التي 
تلقاها طلبة املعهد ال�ضعودي البحريني للمكفوفني 

مبملكة البحرين.

عرفتها  التي  الفنون  اأرقى  من  فن  املو�ضيقى  اأن 
الب�ضرية منذ بداية اخلليقة ، ولذا فقد وهب اهلل 
كثريا من النا�س مبوهبة هذا الفن الرائع والبع�س 
من هوؤلء جدوا واجتهدوا حتى ا�ضبحوا من ا�ضهر 
الغرب  من  علماء  فمنهم  العلم  هذا  فى  علماء 
ومنهم علماء من ال�ضرق. وقد ذكرنا ان املو�ضيقى 
والأحلان  الأ�ضوات  تاأتلف  عندما  فن  فهي  فن 
املو�ضيقية وتقع على ال�ضمع موقع ح�ضن. وهي علم 

عندما تكون منطبقة على القواعد والأ�ضول. 

املادة  هذه  لتدري�ض  اخلا�ضة  واالأهداف 
وخا�ضة بالن�ضبة للمكفوفني هي كاالآتي:

اإك�ضاب الطالب املهارات اليدوية يف ا�ضتعمال  •	
وذلك  الأذن  ا�ضتخدام  على  عالوة  الآلت 
املراحل  جلميع  املو�ضيقية  املعرفة  بدعم 

الدرا�ضية البتدائية والإعدادية والثانوية . 

الثقافة  وتنمية  البتكار  على  القدره  تنمية  •	
املو�ضيقة العامة وتاأكيد حب النظام وال�ضلوك 
ال�ضوي وحب اجلمال وال�ضتجابة اليه وتو�ضيع 
ال�ضعادة  من  جو  يف  عنه  والتعبري  املجالت 

والبهجة . 

امل�ضاهمة يف تكامل ال�ضخ�ضية وبث ال�ضكينة  •	
ودعم التوازن النف�ضي. 

ذوي  والك�ضف عن  واملهارات  القدرات  تنمية  •	
املواهب وال�ضتعدادات اخلا�ضة وثقلها. 

والديني  والجتماعي  القومي  الوعي  تنمية  •	
وامل�ضاهمة يف تكوين املثل العليا للطالب. 

املرحلة  لكل مرحلة من  و�ضع منهج مدرو�س  •	
جميع  ينا�ضب  بحيث  ال�ضفية  او  العمرية 

امل�ضتويات. 

من التمهيدي إلى الصف 
السادس :

من التمهيدي اإىل ال�ضف ال�ضاد�ض :
ا- الهتمام باجلانب الن�ضادي من خالل القيام 
الدرا�ضية  الكتب  اأنا�ضيد  من  كثري  بتلحني 
التي روعي فيها بدقة اللغة العربية الف�ضحى 
واللفاظ  احلروف  مبخارج  والهتمام 

والعراب اللغوي. 

الأوىل  املراحل  يف  وخا�ضة  الأذن  تربية  ب- 
لتدري�س هذه املادة. 

ج- مناذج من تدري�س منهج املرحلة البتدائية:

- التدريب على عزف الآلت املختلفة الأنواع وكال 
على ح�ضب قدراته وموهبته اخلا�ضة. 

د- قراءة النوتة املو�ضيقية بطريقة برايل بطريقة 
متدرجة وذلك ل�ضعوبتها بع�س ال�ضيء. 

باللغتني  النا�ضيد  حفظ  اكت�ضاب  حماولة  هـ- 
العربية والجنليزية. 

و- تدري�س املو�ضيقى النظرية او القواعد النظرية: 

املو�ضيقى  ا�ضول  علم  هي  النظرية  فاملو�ضيقى 

وقواعدها، ومن دعائم هذا العلم معرفة تركيب 
والتدوين  �ضياغتها،  واحكام  والأوزان  الحلان 
املو�ضيقى الذي بدونه ي�ضعب الو�ضول اىل معرفة 

املو�ضيقى.

فاملو�ضيقى يف كل اأرجاءالعامل التى ن�ضمعها 
على اختالف الوانها تتكون من نوعني:

ا- �ضوتية.

ب- اآلية. 

ال�ضوتية وهي التي ت�ضدر عن ال�ضوات الب�ضرية.

الآلية وهي التي ت�ضدر عن الآلت املو�ضيقة على 
اختالف اأنواعها. 

ز- التذوق املو�ضيقي:

نبذة موجزة عن الفرق املو�ضيقة وتطورها والآلت 
الآورك�ضرتا  وبني  بينها  والفرق  منها  تتكون  التي 
وا�ضماعهم مناذج لبع�س �ضيغ التاأليف املو�ضيقي 
العامليني  املو�ضيقيني  بع�س  على  والتعرف 

وال�ضتماع اىل مناذج لأعمالهم . 

تفوقه  على  الكفيف  قدرة  مدى  الآتي  يو�ضح 
وا�ضتعداده النف�ضي واملهاري على مناف�ضة الطلبة 
العاديني يف بع�س مدار�س وزارة الرتبية والتعليم 

مبملكة البحرين : 

وزارة  مدار�س  مع  الطلبة  بع�س  ا�ضرتاك  •	
�ضنة  من  العلم  عيد  حفل  اقامة  يف  الرتبية 

1990  -  1984

البحريني على درع  ال�ضعودي  املعهد  ح�ضول  •	
عام  الرتاثية  والأغنية  املو�ضيقى  مهرجان 

 .1984
املقطوعة  يف  الأول  املركز  على  احل�ضول  •	

املو�ضيقية يف 1988 للمرحلة البتدائية. 

ا�ضرتاك بع�س من طالب املعهد يف م�ضابقة  •	
املعوقني  مراكز  مع  التعبريية  الأغنية 
املعهد  ح�ضل  وقد   1996 �ضنة  بالبحرين 

على درع م�ضابقة الأغنية التعبريية. 

لكبار  املعهد  داخل  متعددة  حفالت  اإقامة  •	
له  املغفور  بينهم  ومن  اململكة  �ضخ�ضيات 
عام  خليفة  اآل  �ضلمان  بن  عي�ضى  ال�ضيخ 

 .  1992
الطفولة  تنمية  ال�ضرتاك يف حفالت جمعية  •	

واحل�ضول على درع املهرجان . 

اأقيم  الذي  الطفل  مهرجان  يف  ال�ضرتاك  •	
العهد  ويل  ال�ضمو  �ضاحب  حرم  رعاية  حتت 
ح�ضلت  وقد  هالة  ال�ضيخة  اهلل  حفظهما 

اإحدى الطالبات على املركز الأول . 

للمواهب  الثاين  احلفل  يف  ال�ضرتاك  •	
الطالب  بع�س  مع  بال�ضرتاك  املو�ضيقية 
عام  يف  الرتبية  مدار�س  من  املوهوبني 

 .  2004  -  2003
الوطني  العيد  انا�ضيد  من  كثري  ت�ضجيل  •	
على  اذيعت  وقد  البحرين  ململكة  املجيد 

التلفاز مرات عديدة . 

للن�ضاط امل�ضموع  الأول  احل�ضول على املركز  •	
يف  البحرين  مملكة  مدار�س  م�ضتوى  على 

عام 2001 -  2002 . 

الأول  املركز  على  الطالبات  بع�س  ح�ضول  •	
 -  2003 عام  الوطن  حب  احتفالية  يف 

 .  2004
على  والطالبات  الطلبة  بع�س  ح�ضول  •	
وزارة  من  عينية  وجوائز  تقديرية  �ضهادات 
ال�ضهادات  بت�ضليم  قام  وقد  ولتعليم  الرتبية 

�ضعادة وزير الرتبية والتعليم. 

احل�ضول على املركز الثاين يف بع�س انا�ضيد  •	
 -  2002  -  2001 عام  الوطني  العيد 

 .  2003
املرحلة  يف  وهو  الطلبة  اإحدى  ح�ضول  •	
من  وهي  الكمان  اآلة  على  ويعزف  الثانوية 
العامل  م�ضتوى  على  املو�ضيقية  الآلت  ا�ضعب 
الإعدادية  املدار�س  على  الأول  املركز  على 

والثانوية لهذا العام 2004. 

البحريني  ال�ضعودي  املعهد  ح�ضول  •	
املقطوعة  يف  الأول  املركز  على  للمكفوفني 

املو�ضيقية:

 . 2004 - 2003 - 2002 - 2001  

وكل هذه المتيازات التي ح�ضل عليها املعهد اأو طلبة 
املعهد فهي دليل على املوهبة اخلا�ضة جدا بهوؤلء 
الطالب واهتمام اإدارة املعهد بالأن�ضطة التي تعل 
من الطالب الكفيف اإن�ضان متميز ومرموق بني اأرجاء 

املجتمع املدر�ضي  واملجتمع العام.

موؤ�ص�صاتي موؤ�ص�صاتي
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ت�شتخدم الكثري من التطبيقات  التي جندها على اأجهزة الهواتف الذكية Smartphone وكذلك 
اأجهزة الكمبيوتر اللوحية مل�شاعدة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف اأعمار خمتلفة ، فبع�ص هذه التطبيقات 
ت�شاعد ذوي الإعاقة يف عملية التوا�شل مع املحيطني بهم مثل امل�شابني بعجز عن الكلم نتيجة ال�شلل 
امل�شابني  مثل  التوا�شل  يف  عجز  لديهم  الذين  او   ، ال�شمع  فقدان  او  الراأ�ص،   اإ�شابات  او  الدماغي،  
بالتوحد، او الإعاقة الذهنية ، كما اأنها ت�شاعد فاقدي الب�شر على قراءة ال�شا�شة اأو املعرو�ص عليها ، 

وغري ذلك من التطبيقات التي ميكن ا�شتخدمها يف م�شاعدة ذوي الإعاقة.
اأن الكثري من هذه التطبيقات �شممت يف الأ�شا�ص ل�شتخدام الأ�شخا�ص غري املعاقني،   وبالرغم من  
الكلم  او  ال�شوت  على  التعرف  تطبيق  املثال  �شبيل  فعلى   . الإعاقة  لذوي  جدا  مفيدة  كانت  انها  اإل 
الأ�شخا�ص  كامل  ب�شكل  منه  ي�شتفيد  فاإنه  مطبوع،   لن�ص  وحتويله   Speech recognition
الذين يجدون �شعوبة يف الطباعة على لوحة املفاتيح مثل مبتوري الأ�شابع او امل�شابني ب�شلل او عجز 

عن حتريك الأ�شابع واليدين وكذلك ذوي الإعاقة الب�شرية  وامل�شابني بعجز عن الكتابة .

اأجهزة الكمبيوتر اللوحية 
كاأدوات عالجية 

ا�ضطرابات  بعالج  املخت�ضني  من  الكثري  اأ�ضبح 
معينة  تطبيقات  على  يعتمدون  والكالم  اللغة 
يف  اللوحية   الكمبيوتر  اأجهزة  على  متواجدة 
الفردية  للخ�ضائ�س  وذلك  العالجية  اجلل�ضات 
التي متتاز  بها  هذه الأجهزة مثل �ضهولة احلمل 
و�ضهولة  ال�ضورة،  ودقة  والو�ضوح،   والنقل، 

ال�ضتعمال.

ي�ضمى  تطبيق  التطبيقات   هذه  من   نذكر 
تطبيق  وهو    »  Speak for Yourself  «
اللغة  با�ضطرابات  املخت�ضني  من  اثنان  �ضممه 
بديلة  و�ضائل  ا�ضتخدام  على  ويعتمد  والكالم،  
عدد  احلايل  الوقت  يف  وي�ضتخدمه  التوا�ضل  يف 
كبري جدا من امل�ضابني بال�ضلل الدماغي والتوحد 
 Apraxia of speech احلركي  والعته 
يف  املعاقني  غري  الأطفال  كذلك  وي�ضتخدمه 
املراحل الدرا�ضية الأوىل وذلك يف التدريب على 
هذا  ميكن  حيث  اجلمل  بناء  او  الكلمة  اإيجاد 
حوايل   اإىل  الو�ضول  من  امل�ضتخدمني  التطبيق 
على  النقر  خالل  من  كلمة  األف   )  13000  (

�ضا�ضة اجلهاز فقط .  

حت�ضني مهارات التوا�ضل عند 
امل�ضابني با�ضطراب التوحد 

يعتمد عدد كبري من اولياء اأمور الأطفال امل�ضابني 
الآيباد  ا�ضتخدام  على  التوحد   با�ضطراب 
اأبنائهم  مل�ضاعدة  اللوحي  والكمبيوتر    iPads
على  الأجهزة  هذه  تعمل  حيث   . التوا�ضل  على 

أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر 
اللوحي لمساعدة ذوى اإلعاقة

Eye co -  ييادة وحت�ضني التوا�ضل الب�ضري
tact  وزيادة احل�ضيلة اللغوية . ولحظ الكثري 
كثريا  ي�ضتمتعون  الأطفال  اأن  الأمور  اولياء  من 
خا�س  وب�ضكل  الأجهزة  هذه  مع  تعاملهم  عند 
املطبوع  الن�س  قراءة  مثل  التطبيقات  بع�س  مع 
واإماكنية اإعادة الكلمات امل�ضموعة )او املنطوقة( 
مرات عديدة، وكذلك الكالم امل�ضموع على نغمة 
ذوي  الأطفال  اأن  كذلك  الأهل  ولحظ   . واحدة 
ا�ضطراب التوحد يكونون اأقل ت�ضتتا واأكرث انتباها 
احلروف  تعليم  يف  الأجهزة  هذه  ا�ضتخدام  عند 
لوحة  مثل  التقليدية  بالأدوات  مقارنة  الهجائية 
وكذلك   . املقوى  الورق  من  امل�ضنوعة  احلروف 
يف  الأجهزة  هذه  ا�ضتخدام  عند  نف�ضه  الأمر 

التوا�ضل من خالل ال�ضور .  

االأجهزة الذكية التي تعتمد 
على مل�ض ال�ضا�ضة 

لقد طورت ال�ضركات العمالقة امل�ضنعة لالأجهزة 
�ضاعدت  التي  التكنولوجيا  من  الكثري  الذكية 
الب�ضر  فقدان  او  ال�ضمع  بفقدان  امل�ضابني 
تقراأ  التي  التطبيقات  مثل  عديدة  جمالت  يف 
ذوي  مل�ضاعدة  ال�ضا�ضة  على  املطبوعة  الن�ضو�س 
الإعاقة الب�ضرية او التطبيقات التي حتول الكالم 
قراءتها  ميكن  مكتوبة  ن�ضو�س  اإىل  امل�ضموع 
للم�ضابني بحا�ضة ال�ضمع . اإل اأن ال�ضا�ضات التي 
تعمل على خا�ضية اللم�س فقط تكون غري منا�ضبة 
من  اجل�ضدية  الإعاقة  ذوي  من  كبرية  فئة  عند 
الذين يعانون من �ضعوبات يف الع�ضالت الدقيقة 
طورت  لذلك   ، الأ�ضابع  حتريك  او  الأ�ضابع  يف 
 iPhone and امل�ضنعة لالأجهزة  ال�ضركات 

الفئة من الأطفال  اأخرى لهذه  iPad’s و�ضائل 
الأ�ضابع  حتريك  عن  عو�ضا  املثال  �ضبيل  فعلى 
زودت  ت�ضغريها  او  لتكبريها  ال�ضورة  فوق 
اأحد طرف  منا�ضبة على  الأحهزة مبفتايح  بع�س 
اجلهاز  ، وهناك تطبيقات جديدة تتيح لل�ضخ�س 
ا�ضتخدام عدة ا�ضابع للنقر على ال�ضا�ضة لتكبري 
على  للنقر  الأ�ضابع  من  اأقل  وعدد  ال�ضورة  
ال�ضا�ضة  لت�ضغري ال�ضورة ) عو�ضا عن الطريقة 
وال�ضاهد  الأبهام  اإ�ضبعي  حتريك   يف  التقليدية 

فوق ال�ضورة (. 

تطبيقات الهاتف الذكي 
على  املوجودة  التطبيقات  من  الكثري  ت�ضاعد 
هذه  من  نذكر  الإعاقة  ذوي  الذكي  الهاتف 
تطبيق  احل�ضر  ل  املثال  �ضبيل  على  التطبيقات 
يدعى Nuance وهو تطبيق ي�ضمح للم�ضتخدم 
حتويل  مبعنى  ينطقها  التي  الر�ضالة  بطباعة 
اي    ، والعك�س  مكتوب  ن�س  اإىل  املنطوق  الكالم 
وجمل  كلمات  اإىل  املكتوب  الن�س  بتحويل  يقوم 
م�ضموعة ، وميتاز هذا التطبيق بخ�ضائ�س كثرية  
�ضوتية  اأوامر  اإىل  الكلمات  حتويل  امكانية  مثل 
النرتنت  يف  البحث  او  اأخرى  تطبيقات  لفتح 
مكان  ايجاد  او   ، مطعم  يف  احلجز   وحتى  بل 
التوا�ضل  �ضبكات  على  الن�ضر  او  اخلريطة،   على 

الجتماعي . 

يدعى  تطبيق  نذكر  الأخرى  التطبيقات  ومن 
 Ldn Access smartphone app
معرفة  يف  حركيا  املعاقني  الأ�ضخا�س  ي�ضاعد 
خدمات  او  ت�ضهيالت  على  حتتوي  التي  الأماكن 
حركيا  للمعاقني  منا�ضبة  الإعاقة  بذوي  خا�ضة 
املطاعم  مثل  املتحركة  الكرا�ضي  م�ضتخدمي  من 
جدا  �ضبيه  تطبيق  وهناك  واحلدائق،  الفنادق 
بهذا التطبيق يدعى Wheelmap، وتطبيق 
م�ضمم  وهو   Help Talk يدعى  اآخر 
يحتوي على عبارات  الكالم حيث  للعاجزين عن 
 . باأمل  ا�ضعر  اأو  اأنا عط�ضان    : �ضلفا مثل  حمددة 
 Zoom Plus اأي�ضا ن�ضري اإىل تطبيق يدعى 
للمعاقني  ي�ضمح  تطبيق  وهو   Magnfier
من  الألوان  روؤية  على  القادرين  غري  او  ب�ضريا 
قراءة الن�ضو�س من خالل تكبري اخلط ،او زيادة 
حدة ال�ضورة ، اأو و�ضع  لون خلفي منا�ضب لزيادة 

الو�ضوح . 

الذكية  الهواتف  التطبيقات يف  الكثري من  هناك 
كبار  الأ�ضخا�س  او  الإعاقة  ذوي  تنا�ضب  والتي 
احلياة  باأن�ضطة  القيام  لهم  ت�ضهل  والتي  ال�ضن 
اليومية، من ال�ضعب ح�ضرها يف الوقت احلايل . 

�أجهزتي �أجهزتي

أ. ناظم فوزي منصور
اخصائي في علم االعاقة
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vOICe: the soundscape headsets that 
allow blind people to ‘see’ the world

Technology scans the environment and translates 
images into whistles and bleeps users can understand

The vOICe equipment is demonstrated by one user. Photograph: Nic Delves-Broughton/Uni-
versity of Bath

Using sound to help blind people 
to create images in their heads can 
prove more effective in enabling 
them to perform everyday activi-
ties, such as picking up a cup or 
even reading, than invasive sur-
gical operations, according to 
groundbreaking new research.

A joint project involving a team 
of psychologists and computer 
scientists at the University of 
Bath is assessing how the brain 
can use sensory substitution to 
help blind and partially sighted 

people to “see”.

The team has been testing a tech-
nology called The vOICe – the 
three middle letters standing for 
“oh I see”. It was developed by 
Dr Peter Meijer, a scientist at 
Philips Research Laboratories 
in the Netherlands. It works by 
translating images from a cam-
era built into a visor into highly 
complex “soundscapes”, a series 
of bleeps, whirrs and whistles 
that are transmitted to the user via 
headphones. The underlying tech-

nology has been around for more 
than a decade. The vOICe app, 
which drives the hardware, has 
been downloaded for free more 
than 100,000 times.

Research by the team at Bath 
suggests that some users are ex-
ceeding the level of visual perfor-
mance often achieved by invasive 
techniques to restore vision, such 
as stem cell implants and retinal 
prostheses. This is partly because, 
even after surgery, many formerly 
blind people have such impaired 

vision that they are unable to 
make out anything more than ab-
stract images. But it is also down 
to the remarkable results pro-
duced by the soundscapes. Some 
long-term users claim they have 
images in their minds that are 
somewhat akin to normal sight 
as their brains become rewired to 
“see” without using their eyes.

The results now being studied 
by Michael J Proulx, associate 
professor at the university’s de-
partment of psychology, and his 
colleague, Dave Brown, have sur-
prised many who have conducted 
trials of the technology.

Proulx gave the example of a man 
in his 60s who had been born 
blind. “He thought the whole idea 
was a joke,” Proulx said. “After 
one hour of training, he was walk-
ing down the hall, avoiding obsta-
cles, grabbing objects on a table. 
He was floored by how much he 
was able to do with it – something 
he had dismissed as a silly sci-fi 
idea.”

With the vOICe system, a camera 
scans a scene. Software then con-
verts the images into the sound-
scapes, a series of noises trans-
mitted to the headphones at the 
rate of roughly one per second. 
Visual information from objects 
to the wearer’s left and right are 
fed into the left and right ears 
respectively. Bright objects are 
louder and the sound frequency 
denotes whether an object is high 
up or low down in the visual field.

Users become familiar with how 
images sound, enabling them 
to identify shapes. The system 
works both for people who have 
become blind and for those born 
blind, who can use it to experi-
ence what vision is like for the 
first time.

The technology could help mil-
lions of people worldwide. While 
stem-cell technology might pro-

vide the literal sensation of sight 
some months after the operation, 
it is expensive and not always 
suitable.

According to the World Health 
Organisation, 40 million people 
in the world are blind, while an-
other 250 million have some form 
of visual impairment. Age-related 
disorders, such as glaucoma and 
diabetes, mean those numbers are 
rising.

The technology can also scan 
words on a page. “Even people 
who are relatively early on in the 
learning process are already able 
to pick up the differences they 
need in order to distinguish be-
tween symbols or basic letters, in 
the same way you do with vision,” 
Proulx said. He added that, in the 
first couple of months after some-
one had received a retinal im-
plant, they could expect to have a 
level of vision that was “20/800” 
– equivalent to being able to see 
the outline of things that were di-
rectly in front of them.

To put this in perspective, a short-
sighted person who removed their 
glasses would have a level of 
vision that was around 20/400, 
meaning that they could see clear-

ly up to a foot away. “We found 
that after just a week’s basic train-
ing, people were able to get to 
levels of 20/250,” Proulx said.

“There is a big problem with ex-
pectation,” he explained, pointing 
out that many blind people “want 
to have the vision they had be-
fore” after they receive stem-cell 
technology or retinal implants, 
with the result that they can ex-
perience severe depression when 
their vision is not fully restored 
and they are left disappointed by 
the results.

But this is not a problem with the 
vOICe system. “Their expecta-
tions going into it are incredibly 
low,” Proulx said. “I haven’t seen 
anyone experience frustration or 
depression, largely because they 
are so shocked that they are able 
to do so much.”

In research funded by the Engi-
neering and Physical Sciences 
Research Council, Proulx and his 
team are examining how much 
information a person needs to re-
ceive in order to “see”. This has 
important consequences for neu-
roscience, but will also help to 
shape future applications of the 
technology.

According to the World Health Organisa-
tion, 40 million people in the world are 
blind, while another 250 million have 
some form of visual impairment. Age-re-
lated disorders, such as glaucoma and 
diabetes, mean those numbers are rising.

�أجهزتي �أجهزتي
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تطبيقاتي تطبيقاتي

  Kurzweil Education �ضركة  قامت 
واإنتاج  تطبــــــــــيق  الأمـــــــــــــــــــريكية  بتطوير 
الأ�ضخا�س  لتمكني    KNFB  Reader
املواد  اإىل  النفاذ  من  الب�ضرية  الإعاقة  ذوي 
حيث  الذكية.   الهواتف  عرب  املطبوعة  
على  العتماد  التطبيق  م�ضتخدمو  ي�ضتطيع 
لت�ضوير  الهواتف   بتلك  اخلا�ضة  الكامريات 
�ضا�ضات  على  مكتوبة  اأو  مطبوعة  مادة  اأي 
اإىل  حتويلها  التطبيق  يتوىل  ثم  ومن  العر�س 
بوا�ضطة   قراءتها  ميكن  اإلكرتونية  ن�ضو�س 
اأو  الهواتف  بتلك  املحملة  الناطقة  الربامج 

عرب اآلة النطق اخلا�ضة بالتطبيق.

التطبيق بخ�ضائ�س عديدة / منها:    ويتميز 
اخلطوط  على  التعرف  على  العالية  القدرة  
حفظ  اإمكانية   املعالج،  دقة  املختلفة، 
الإلكرتوين،   الربيد  عرب  واإر�ضالها  الن�ضو�س 

اإمكانية الرتجمة وغريها من اخل�ضائ�س.

الإجنليزية    مثل  لغات  عدة  التطبيق  ويدعم   
والأملانية والإ�ضبانية وال�ضويدية والفرن�ضية.

ت�ضميم   يف  طويال  باعا  ال�ضركة  ومتتلك 
الأجهزة والربامج التي ت�ضتخدم تقنية امل�ضح 
ال�ضوئي OCR  لتحويل املواد املطبوعة اإىل 

ن�ضو�س اإلكرتونية.

 Kurzweil 1976 حيث اأنتجت يف العام 
Reading  machine  وهو اأول  جهاز 
ن�ضو�س  اإىل  مطبوع  هو  ما  يحول  اآيل  قارئ 
بداية  يف  التقنية  هذه  تطورت  ثم   منطوقة،  
الت�ضعينات من القرن املا�ضي اإىل اأن اأ�ضبحت 
تعمل  التي   يحمل  على احلوا�ضيب  برناجما  
التقنية  كانت  حيث   windows بنظام 

تطبيق KNFB Reader  لتحويل المواد 
المطبوعة  إلى نصوص إلكترونية

 scanners ال�ضوئية  املا�ضحات  تعمل عرب 
التي يتم تو�ضيلها بتلك احلوا�ضيب. 

بتطوير   2007 العام  يف  ال�ضركة  وبداأت   
الهواتف  عرب   ocr بتقنية   يعمل  برنامج  
  sembion بنظام  تعمل  التي  املتحركة  
تطبيق  اإىل  تطور  اأن  اإىل  النوكيا  هواتف  مثل 

يعمل عرب الهواتف الذكية.

دور    KNFB reader لتطبيق  و�ضيكون 
الإعاقة  ذوي  و�ضول  اإمكانية  تعزيز  يف  كبري 
الب�ضرية اإىل املواد املطبوعة، خا�ضة واأن هذه 
و�ضائط  اأي  ا�ضتخدام  دون  من  تعمل  التقنية 
بو�ضع  اأن  يعني  مما  �ضوئية«  اأخرى«ما�ضحات 
املواد  على   التعرف  التقنية  هذه   م�ضتخدمي 
اأنهم   طاملا  وقت  واأي  مكان  اأي  يف  املطبوعة 

يحملون هواتفهم الذكية معهم.

 واجلدير بالذكر فاإن هذا التطبيق يعمل فقط 
مع اأجهزة ios  اأجهزة الآيفون والآيباد، وهو 

موجود يف متجر اأبل وثمنه 99 دولر.

https://itunes.apple.com/us/app/qss-ana-w-akhy/id947338832?ls=1&mt=8

حتتوي املجموعة الق�ض�ضية )اأنا واأخي( على 20 ق�ضة تربوية 
اإطالعهم  بهدف  الدنيا،  العمرية  الفئات  يف  لالأطفال  موجهة 
الأ�ضخا�س  لأخوة  والنفعالية  والجتماعية  النف�ضية  احلياة  على 
لأخوة  التوجيه  وكذلك  وهادف،  مب�ضط  باأ�ضلوب  الإعاقة  ذوي 
من  اأخوتهم،  نحو  لهم  املوكلة  الأدوار  حول  املعاقني  الأ�ضخا�س 
احلياة  يف  اأخوتهم  اإدماج  يف  وامل�ضاعدة  امل�ضوؤولية،  حتمل  حيث 
والنفعالية  النف�ضية  ال�ضغوط  مع  التعامل  وكيفية  الجتماعية، 

التي يعاين منها اأخوة املعاقني من قبل املجتمع واحلياة العامة.

تعترب هذه املجموعة التفاتة هامة اإىل الدور الذي ينبغي اأن يلعبه 
الكلي  العتماد  من  بدًل  الإعاقة،  ذوي  من  اأخوتهم  نحو  الأخوة 
والقيام مب�ضوؤولياتها نحو  الإعاقة  اأعباء  الأم يف حتمل  على دور 
داخل  �ضواء  ومهتمني  فاعلني  اإىل  الأخوة  وحتويل  املعاق،  ابنها 

الأ�ضرة اأو يف نطاق مراكز املعاقني اأو املجتمع ب�ضكل عام.

وزارة الشؤون اإلجتماعية تصدر تطبيقًا 
جديدًا لخدمة ذوي اإلعاقة بعنوان  )أنا وأخي(

لزيارة موقع مجلة كن صديقي إتبع الرابط التالي:
http://sajjel.info/BeMyFriend-final.ipa

جملة »كن �ضديقي« هي من جمالت الأطفال النادرة يف الوطن العربي، والتي تهتم مبا�ضرة باإبراز 
قدرات املعاقني وت�ضلط ال�ضوء على واقعهم الجتماعي والثقايف، وتوجه اهتمامها نحو اأقرانهم 
لتغيري النظرة النمطية نحو الإعاقة، واإحاللها بنظرة تت�ضم بالإيجابية، اإميانًا من اإدارة رعاية 
وتاأهيل املعاقني باأن التغيري ياأتي من امل�ضتويات العمرية ال�ضغرى، فيما تكرب هذه الإتاهات مع 
املعاق  لل�ضخ�س  متقبل  كامل  جمتمع  اإىل  الو�ضول  اأجل  من  اليومية،  حياته  مراحل  عرب  الطفل 

ومرحب بوجوده، وبالتايل اندماجه الكامل يف املجتمع.
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وتت�ضكل هذه  لديه من قدرات و�ضفات،  ملا  الفرد  اإدراك  اأي  نف�ضه،  اإىل  الفرد  اإىل نظرة  الذات  ي�ضري مفهوم 
النظرة من البيئة املحيطة بالفرد وعالقته بالآخرين كالأ�ضرة واملدر�ضة والأ�ضدقاء، والأ�ضرة هي املنبع الأ�ضا�ضي 
لإي�ضال الطفل اإىل مفهوم ذات اإيجابي اأو �ضلبي، لذلك فاإن املعيقات التي يواجهها الأطفال ذوي الإعاقة يف 

حياتهم اليومية ونظرة الأ�ضرة واملجتمع لهم من �ضاأنها اأن حتدد مالمح نظرتهم اإىل ذواتهم.

 ويعد مفهوم الذات Self concept من املفاهيم احلديثة ن�ضبيًا وي�ضمل اإدراك الأطفال لقدراتهم املعرفية 
من قراءة وكتابة وغريها، واأي�ضًا قدراتهم الجتماعية كتكوين ال�ضداقات والتفاعل مع الآخرين، ول يختلف 
الأطفال ذوي الإعاقة عن اأقرانهم يف تكوين هذا املفهوم اإل اأن الظروف املحيطة بهم قد توؤثر �ضلبًا يف نظرتهم 
الداعمة  املجتمعات  فاإن  لذلك  القوة،  جوانب  على  الرتكيز  من  بدًل  ال�ضعف  جوانب  وحت�ض�س  ذواتهم،  اإىل 
لأطفالها ذوي الإعاقة باإمكانها حتفيز قدراتهم واإطالقها للعنان وذلك تبعًا لنعكا�س نظرة ذاتية يتعاي�س معها 

الطفل رغم م�ضكالته ال�ضحية.

مفهوم الذات واالأ�ضخا�ض 
ذوي االإعاقة:

مفهوم  فيها  يت�ضكل  التي  الكيفية  تختلف  ل 
وغري  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س  بني  الذات 
الفرد  تفاعل  نتاج  هو  املفهوم  فهذا  املعاقني، 
املادية  بعنا�ضرها  به  املحيطة  البيئة  مع 
الفرد  به  ي�ضعر  ملا  انعكا�س  وهو  والب�ضرية، 
للذات  تقييم  وهو  الأخرين،  فعل  ردود  جراء 
كافة  على  ميتلكها  التي  واملهارات  وللقدرات 

امل�ضتويات.

اإل اأن ال�ضورة التي ير�ضمها الفرد املعاق عن 
ذاته هي غري ذات ال�ضورة التي ير�ضمها غري 
ج�ضمية  الإعاقة  كانت  اإذا  وخا�ضة  املعاق، 
اليومية  احلياتية  للمهارات  اأدائه  على  توؤثر 
ونتاج  بدنيًا،  جمهودًا  تتطلب  التي  واملهارات 
وما  املحيطة  بيئته  مع  املعاق  هذا  تفاعل 
مفهوم  فاإن  يومية،  احباطات  من  له  يتعر�س 
وخربات  املواقف  لهذه  تبعًا  يتدنى  الذات 
الف�ضل التي ترتاكم عن ذاته، والألفاظ واللغة 
التي ي�ضتخدمها الآخرين نحو والتي يف الأغلب 
ثقة مبا ميكن  انتقا�س يف قدراته وعدم  فيها 

اأن يقوم به.

اأن  وخا�ضة  الذهنية،  لالإعاقة  بالن�ضبة  اأما 

بقية  مع  باملقارنة  متدنية  العقلية  قدراتهم 
الجتماعي  التكيفي  و�ضلوكهم  املجتمع،  اأفراد 
�ضاأنه  من  ذلك  فاإن  اأقرانهم،  من  اأقل  هو 
فغالبًا  لهم،  الآخرين  نظرة  على  ينعك�س  اأن 
خمتلفون  اأنهم  على  الآخرون  لهم  ينظر  ما 
الأطفال  وخا�ضة  اجل�ضدي  املظهر  حيث  من 
داون  متالزمة  مثل  الوراثية  املتالزمات  ذوي 
وعدم  الغرابة  ومعامل  اخللقية،  والت�ضوهات 
النا�س  وجوه  على  ترت�ضم  التي  اأحيانًا  التقبل 
عندما يقابولونهم، اإ�ضافة اإىل نظرة الآخرين 
لقدراتهم املعرفية وعلى اأنهم غري قادرين على 
واإدراك  والنتباه،  والرتكيز  التفكري  مهارات 
ن  يكوِّ اأن  �ضاأنه  من  ذلك  كل  العامة.  املفاهيم 
املعاق ذهنيًا �ضورة معرفية وج�ضمية وانفعالية 
عن نف�ضه تت�ضم بالدونية وعدم القدرة وعدم 

التقبل للذات يف بع�س الأحيان.

ماذا ن�ضتفيد من قيا�ض مفهوم 
الذات عند ذوي االإعاقة؟

الإعاقة  الإعاقة، وخا�ضة  اأغوار ذوي  اإن �ضرب 
عظيمة  فوائد  يقدم  اأن  �ضاأنه  من  الذهنية 
للعاملني معهم وخا�ضة املعلمات والأخ�ضائيني 

النف�ضيني واأولياء الأمور اأي�ضًا، ومن اأهمها:

التعرف على جوانب القوة وال�ضعف عند  •	
جوانب  تنمية  من  ميكننا  مبا  الطفل، 

ال�ضعف، واحلفاظ على جوانب القوة

التي  ال�ضلوكية  امل�ضكالت  على  التعرف  •	
يواجهها الطفل والحباطات وال�ضراعات 

الداخلية التي مير بها جراء اإعاقته

من  بالقبول  الطفل  اإح�ضا�س  قيا�س مدى  •	
اأ�ضرته  تتقبله  مدى  اأي  واإىل  الآخرين، 
والبيئة  املجتمع  يف  به  املحيطني  اأو 

املدر�ضية.

عدة  يف  واجلدارة  بالكفاءة  اإح�ضا�ضه  •	
جمالت، كاملجالت املعرفية اأو اجل�ضدية 
ال�ضلوكية، فهناك بع�س املهارات التي  اأو 
تعترب م�ضدر  والتي  املعاق  الطفل  يتقنها 

فخر بالن�ضبة لها

يف  ي�ضاعدنا  اأن  �ضاأنه  من  ذلك  كل  •	
تبعًا  لالأطفال،  العالجية  الربامج  و�ضع 
على  بناء  وذلك  الفردية،  لقدراتهم 
ينفذ  حيث  الذات،  مفهوم  مقيا�س  نتائج 
النف�ضي  الأخ�ضائي  العالجية  اخلطة 
مبركز تاأهيل املعاقني بالتعاون مع الكادر 
رفع  اأجل  من  الأمور،  واأولياء  العامل 

م�ضتوى الثقة بالذات عند الطفل.

"الشؤون" تطّور اختباراً لقياس 
مفهوم الذات عند ذوي اإلعاقة

يعتبر األول من نوعه في دولة االمارات
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ملاذا يحتاج املعاقون اإىل 
مفهوم ذات اإيجابي؟

مبجموعة  يوميًا  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س  مير 
من الحباطات وخربات الف�ضل، والتي �ضببها 
البيئة الجتماعية واملادية غري الداعمة لهم، 
املوؤهلة  غري  البيئة  تخلق  املثال،  �ضبيل  فعلى 
لأن  نظرًا  بالحباط  �ضعورًا  ج�ضديًا  للمعاقني 
العتبار  بعني  ياأخذ  ول  بهم  يهتم  ل  املجتمع 
الو�ضول  من  ذلك  ومينعهم  احتياجاتهم، 
اإليها غريهم ب�ضهولة  اإىل الأماكن التي ي�ضل 
للمعاق  املجتمع  تقبل  عدم  فاإن  كذلك  وي�ضر، 
ال�ضفوية  العبارات  طريق  عن  ذلك  واإظهار 
ولغة  والإمياءات  املبا�ضرة،  غري  اأو  املبا�ضرة 
الأن�ضطة  يف  الكايف  اإ�ضراكه  وعدم  اجل�ضم، 
يف  له  الكامل  الندماج  وحتقيق  املجتمعية 
اأن  �ضاأنه  من  ذلك  كل  احلياة،  اأوجه  خمتلف 
ن مفهوم �ضلبي للذات، والح�ضا�س بدونية  يكوِّ
بع�س  يف  وتهمي�ضها  وطم�ضها  بل  القدراتن 

الأحيان.

�ضاأنه  من  الذات،  عن  ال�ضلبي  املفهوم  وهذا 
ومينعه  املجتمع،  عن  املعاق  عزلة  يزيد  اأن 
ي�ضتخف  واأن  الطبيعية،  حياته  ممار�ضة  من 
واملبادرة  املحاولة  من  ومينعه  بقدراته، 
الف�ضل  من  خوفًا  معينة  مهارات  اأو  باأن�ضطة 

وردة الفعل املجتمعية ال�ضلبية نحوه.

فالعالقة تكاملية بني اندماج ال�ضخ�س املعاق 
يف املجتمع وبني تكوين �ضورة عن الذات، وكل 
منهما يوؤثر يف الآخر، ففي الوقت الذي تدعم 
لهم  وتتيح  معاقيها  املتقدمة  املجتمعات  فيه 
امل�ضاركة وتهيئ لهم البيئة الداعمة، فاإن ذلك 
وميلهم  بذواتهم  ثقتهم  على  بو�ضوع  ينعك�س 
نحو النخراط املجتمعي ب�ضال�ضة وي�ضر، وعلى 
عك�س ذلك املجتمعات التي حتد من م�ضاركة 
وبنيتها  ت�ضاميمها  يف  تراعي  ول  املعاق 
التحتية احتياجاته، ول تتعامل معه با�ضت�ضعار 
عنده  ينتج  مما  وقدراته،  وانفعالته  دوافعه 
اإحباطًا و�ضعفًا يف الثقة بالذات، وهذا بدورة 
الندماج  نحو  دافعيته  اإىل �ضعف  يقود  �ضوف 

املجتمعي.

العالقة بني مفهوم الذات 
واملفاهيم االأخرى:

الذات  مفهوم  عالقة  الباحثون  در�س  لقد 
الأطفال  يعانيها  التي  ال�ضلوكية  بامل�ضكالت 
وجه  على  الإعاقة  ذوي  والأطفال  عام  ب�ضكل 
برامج  باتباع  بع�ضهم  قام  لذلك  اخل�ضو�س، 
اأجل  من  الأطفال  لهوؤلء  تاأهيلية  �ضلوكية 
بالذات  الثقة  ورفع  املجتمعي  تكيفهم  تنمية 
ال�ضعوبات  مواجهة  يف  قدرة  اأكرث  وجعلهم 
يحتم  الذي  الأمر  تواجههم،  التي  والعقبات 
اإعداد برامج تدريبية �ضلوكية خا�ضة  �ضرورة 
للتخفيف  واإمكاناتهم  قدراتهم  مع  تتنا�ضب 
م�ضتوى  ولرفع  ال�ضلوكية  م�ضكالتهم  حدة  من 
اكت�ضاب  على  ي�ضاعدهم  ومبا  بالنف�س،  الثقة 
مواجهة  على  تعينهم  التي  الذاتية  املهارات 
مع  والتكيف  اليومية  احلياتية  املتطلبات 

املجتمع. 

التوافق  ب�ضوء  عالقة  اأي�ضًا  الذات  وملفهوم 
الفرد  ي�ضبح  حيث  والجتماعي،  النف�ضي 

امل�ضكالت  اأقل تكيفًا مع ذاته من حيث ظهور 
النفعالت،  يف  التكم  �ضبط  وعدم  ال�ضلوكية 
يف  للمجتمع  امل�ضادة  ال�ضلوكيات  اإىل  اإ�ضافة 
بع�س الأحيان نظرًا لعدم انتمائه القوي بهذا 

املجتمع الذي مل يقدم الدعم الكايف له.

نحو  الفرد  دافعية  على  الذات  مفهوم  ويوؤثر 
الناز  على  قادر  باأنه  قدرته  وتعزيز  التعلم، 
متدين  الطلبة  اأن  لوحظ  فيما  والنجاح، 
حت�ضيلهم  درجات  كانت  بالذات  ال�ضعور 
لعدم  منخف�ضة،  التعلم  ودافعيتهمنحو  اأقل 
اإحيمانهم بقدراتهم، ولأنهم يفرت�ضون الف�ضل 

قبل حدوثه.

يف  النف�ضيات  الأخ�ضائيات  عمل  فاإن  لذلك 
مراكز املعاقني على رفع م�ضتوى مفهوم الذات 
دافعيتهم  من  يزيد   اأن  �ضاأنه  من  عندهم، 
نحو التعلم، وقلة غيابهم املدر�ضي، وتفاعلهم 
املراكزن  يف  التعليمية  والبيئة  اأقرانهم  مع 
وم�ضاركتهم يف الأن�ضطة الداخلية واخلارجية 
يف  اأكرب  ب�ضكل  ورغبتهم  تنظيمها،  يتم  التي 
والريا�ضية  الفنية  امل�ضابقات  يف  امل�ضاركة 
وا�ضتعدادهم  النجاح  لتحقيق  والتعليمية 

للمناف�ضة مع الآخرين والتميز.

مقيا�ض مفهوم الذات امل�ضور:
عند  الذات  مفهوم  قيا�س  يف  �ضعوبة  هناك 
لعدة  نظرًا  الذهنية  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س 

اأ�ضباب، اأهمها:

التعبريية،  اللغوية  قدراتهم  �ضعف   -
وبالتايل �ضعوبة قدرتهم على التعبري عن 
دوافعهم و انفعالتهم وما يجول بداخلهم 
بطريقة �ضفوية وا�ضحة لالآخرين، فتبقى 
التمكن  دون  الذات  حبي�ضة  امل�ضاعر  هذه 

والو�ضول  اأعماقهم  من  ا�ضتخراجها  من 
لها.

�ضعف املهارات املعرفية كالنتباه والرتكيز   -
يوؤدي  الذي  الأمر  والتحليل،  والذاكرة 
ذهنيًا  املعاق  ال�ضخ�س  حكم  �ضعوبة  اإىل 
واإدراك  بالآخرين،  ومقارنتها  ذاته  على 
التي  املثالية  ال�ضخ�ضية  واأبعاد  عنا�ضر 

ن�ضبو لها.

والتفاعل  الجتماعية  املهارات  �ضعف   -
الذي  الأمر  الآخرين،  مع  الجتماعي 
يوؤدي اإىل عدم اإدراك املعاق ذهينًا ملعايري 
ال�ضلوك الجتماعي املقبول، وحدود ال�ضواء 
يف ال�ضلوك، وبالتايل عدم اإح�ضا�ضه بقيمه 
�ضورة  على  واحلفاظ  له،  الآخرين  نظرة 
يظهر  اأن  يريد  ذهنية  يف  متكاملة  ذهنية 

فيها اأمام الآخرين واحلفاظ عليها.

املفهوم  هذا  قيا�س  عملية  جاءت  لذلك، 
هذا  خالل  من  ال�ضور  طريق  عن  النف�ضي 
ذهنيًا  املعاق  على  تجُعر�س  حيث  الختبار، 
جمموعة من ال�ضور، متثل كل لقطة معرو�ضة 
�ضلوكني اأحدهما اإيجابي والآخر �ضلبي، بحيث 
ذاتي  ملفهوم  انعكا�ضًا  الإيجابي  ال�ضلوك  ميثل 
من  العك�س  على  ال�ضخ�س،  عند  اإيجابي 
ال�ضورة ال�ضلبية التي تعرب عن تدين يف مفهوم 
الذات عند �ضاحبها، ويجُطلب من الطفل املعاق 
ذهنيًا اأن ي�ضع نف�ضه مكان اأي من ال�ضورتني، 
مغزاهما،  الأخ�ضائي  له  ي�ضرح  اأن  بعد 
اأنها  ي�ضعر  التي  ال�ضورة  مع  الطفل  فيتماهى 
اليومية، وكاأنه بذلك  تعرب عنه، ومتثل حياته 
التي  ال�ضورة  على  الداخلية  م�ضاعره  اأ�ضقط 
يجُعربِّ  اأن  ي�ضتطيع  ل  الذي  اإح�ضا�ضه  عن  تعرب 

عنه باللغة املنطوقة. 

اأبعاد املقيا�ض:
اأبعاد  خم�ضة  من  املقيا�ض  يتكون 

رئي�ضية:

مفهوم الذاتي اجل�ضمي: ويعك�س اإح�ضا�س   -
وقدرته  البدنية،  باإماكاناته  املعاق  الفرد 
الأعمال  من  مبجموعة  القيام  على 
ومظهره  العامة  و�ضحته  احلركية، 

اجل�ضدي مقارنة بالآخرين من حوله.

مفهوم الذات ال�ضتقاليل: وتعك�س نظرته   -
القيام  على  قادر  ك�ضخ�س  ذاته  اإىل 
مبهاراته ال�ضتقالليه والعتماد على ذاته 
املرافق  وا�ضتخدام  واللب�س  الطعام  يف 

ال�ضحية والتنقل اأمان وي�ضر.

عن  وتعرب  الجتماعية:  الذات  مفهوم   -
اجتماعي  ككائن  لذاته  املعاق  نظرة 
وقادر  به،  املحيط  الو�ضط  مع  بتوا�ضل 
الأ�ضرة  مع  والتفاعل  اأ�ضدقاء  تكوين  على 

واملدر�ضة واملجتمع املحيط.

مفهوم  وتعك�س  املعرفية:  الذات  مفهوم   -
ذاكره  من  الذهنية  قدراته  عن  املعاق 
للبئه  واإدراكه  وتفكري،  وتركيز  وانتباه 
وتف�ضري  حتليل  على  وقدرته  به،  املحيطه 
اإىل  اإ�ضافه  يوميًا،  تواجهه  التي  الظواهر 
والكتابة  كالقراءة  الأ�ضا�ضية  املفاهيم 

واحل�ضاب.

الفرد  نظرة  ويعك�س  ال�ضلوكية:  الذات   -
�ضبط  على  قادر  ا،ه  حيث  من  لذاته 
حالت  ويف  والقلق  كاخلوف  انفعالته 
تبعًا  �ضلوكه  يف  والتحكم  والفرح،  احلزن 
لل�ضواب  ومعرفته  النفعالت،  لهذه 

واخلطاأ وت�ضرفه تبعًا لذلك.
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http://disability-studies.leeds.ac.uk/library/

مو�قعيمو�قعي

There is little doubt that 
Disability Studies should be 
rooted in the work of disabled 
people and their organisations. 
An understanding of history is 
vital if we are to engage with the 
present and influence the future. 
But all too often we have little or 
no knowledge of the concerns and 

The Disability Archive UK

insights of those who went before.

The aim of the Disability Archive 
UK is to provide disabled people, 
students and scholars with an 
interest in this and related fields, 
access to the writings of those 
disability activists, writers 
and allies whose work may no 

longer be easily accessible in the 
public domain. It is hoped that 
the documents available via the 
Archive will help to inform current 
and future debates on disability 
and related issues. The Archive 
will be periodically expanded 
to include other material as and 
when it becomes available.

http://www.techgyd.com/best-way-translate-sign-language-
speech-google-gesture-app/11836/

Best Way To Translate Sign Language 
to Speech: Google Gesture App

We all use gestures as a part of 
our communication to show love, 
anger, joy or sadness. They make 
our communication complete, 
more interesting and enhances it. 
For some of the people among us 
these gestures are not just a tool 
for communication but a must.

They rely on sign language to 
communicate. Most of the people 
do not understand sign language 
so there becomes a gap with which 
many interesting conversations 
cannot take place.

Google has tried to make a 
way out to make information 

reach everyone regardless of 
any borders. A very interesting 
Android app is underdevelopment 
to bridge the gap between people 
who understand sign language 

and those who do not.

Before getting to know more 
about this App, please watch the 
video first and see what Google is 
trying to do.
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آخر الكالم

أنا وشعبي ال نرضى إال بالمركز األول
د اجنازات حامليها  جِّ دور، وكوؤو�ٍس تجُرفع عاليًا فوق روؤو�ٍس منت�ضبة، و�ضهاداٍت متجُ تتوجه الأنظار  يف كل حمفٍل نحو بريِق ميدالياٍت ي�ضطعجُ على ال�ضُّ
وجهودهم، ولكن هذه املرة.. للتويج نكهة خا�ضة، ممزوجة بحبِّ المارات يف يومها الوطني )43( لأبنائها املخل�ضني، الذين �ضاروا على طريق 

موا لوطنهم ما ي�ضتحقه من اإجنازات، وعلى طريقتهم اخلا�ضة. الآباء الأوائل املوؤ�ض�ضني، وقدَّ

عت  �ضَّ رمَ الذين  الأبطال  الريا�ضيني  واأوائل  الدكتوراة  درجة  على  يح�ضل  كفيٍف  اأول  المارات،  اأوائل  تتويج  من�ضة  اإىل  يمَرقى  اأن  الغريب  من  لي�س 
اأنا و�ضعبي ل نر�ضى اإل  دين مقولة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد حفظه اهلل »  �ضِّ اأ�ضماوؤهم قائمة املبدعني الأوائل من اأبناء الوطن،  جمجُ

باملركز الأول ».

ها بقدر حبهم للمركز الأول، ويجُحب الأ�ضخا�س ذوو الإعاقة هذه املكانة املتميزة، كونهم ن�ضيج طبيعي يف جمتمع يع�ضق التميز  ب المارات اأبناءمَ حتجُ
مِلمَ ل..؟! وقد اأولتهم الدولة بكل اأ�ضكال الرعاية الدعم، واأخذت بيدهم كالأم الروؤوم  والريادة، �ضغوف باقتحام جمالت جديدة مل ي�ضبقه اإليها اأحد. ومَ

التي تقودجُ اأبنائها نحو النجاح، ول تر�ضى لهم بغري ذلك، رغم املجُعيقات التي ارتبطت باأج�ضادهم، ل باأرواحهم املمتلئة حما�ضًا وا�ضتعاًل ل يخبو. 

داعبة  اإن وجود الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة على من�ضة التكرمي ك�ضخ�ضياٍت وطنيٍة من اأوائل الإمارات يف خمتلف املجالت، لي�س من قبيل املجاملة اأو مجُ
الأوائل  األف م�ضاركة، مت خاللها تر�ضيح املئات من   85 اأكرث من  اإىل  امل�ضاركات والرت�ضيحات  لت فيها  �ضمَ ومَ نتاج مناف�ضة قوية  واإمنا هو  امل�ضاعر، 

واملتخ�ض�ضني واملبدعني، يف املجالت الجتماعية، والقت�ضادية، والعلمية، والتعليمية، والطبية، والأدبية.

 واإن احلفل الوطني الكبري الذي اأجُقيم تكرميًا لهم، عرب منحهم ميدالياٍت وطنية خا�ضة بهم ت�ضمى ميداليات »اأوائل الإمارات«، اإ�ضافة اإىل تخليد 
اأر�ضفة حكومية وكتاب �ضنوي خا�س بهم، كل ذلك؛ هو تعبري �ضريح من قيادتنا الر�ضيدة بالهتمام بكل فئات  اأ�ضمائهم يف ذاكرة الإمارات عرب 

و�ضرائح املجتمع، والنظر اإىل اجلميع بعني امل�ضاواة يف العطاء والجنازات، مبا فيهم الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة.

تلفًا ملجتمعهم،   لقد كان الأ�ضخا�س ذوو الإعاقة من اأوائل املواطنني يف جمالتهم، والأوائل املنجزين الذين برزوا واأبدعوا وقدموا �ضيئًا جديدًا وخمجُ
وهو ما يوؤكد قدرتهم على الإندماج وامل�ضاركة، والعطاء للمجتمع ،ولي�س جمرد انتظار اخلدمات وتلقيها. واإن تاوزهم لكل التحديات والعقبات بكل 
عزميٍة واإ�ضرار، وحتويلها اإىل عطاء مبدع ومتيٍز نالوا به املراكز املتقدمة، هو در�س لنا جميعًا، ومثال يجُقتدى به ل�ضق طريق النجاح الطويل نحو املزيد 

من الجنازات، ا�ضتلهامًا ملقولٍة اأخرى حكيمة من مقولت �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد حفظه اهلل:

»نفرح بالإجناز، ولكن ل نركن اإليه . . لأننا ل ننظر للوراء اأبدًا . . لأن امل�ضتقبل والإجناز القادم اأمامنا«.

وفاء حمد بن سليمان
مدير التحرير






