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مدخــــــل
ب�ســم اهلل الرحمـن الرحــيم

�حلمد هلل وحده ، و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده .. �أما بعد .

يقول �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم ) كلكم ر�ع ، وكلكم م�سئول عن رعيته : 
فاالمام ر�ع وهو م�سئول عن رعيته ، و�لرجل ر�ع يف �أهله وهو م�سئول عن رعيته. 

) متفق عليه (. 

وهذه �لرعية �مانة ، حذر �هلل عز وجل من ��ساعتها و�لتفريط يف �لقيام 
بحقها ، قال – تعالى : ) �إنا عر�سنا �المانة على �ل�سمـــــــو�ت و�الر�ض و�جلبال 
 ) جهوال  ظلوماَ   كان  �إنـــه  �الإن�سان  وحملها  منها  و�أ�سفقن  يحملنها  �أن  فاأبني 

�الحز�ب : 72

قال بن �لقيم – رحمه �هلل : ) فمن �أهمل تعليم ولــــــده ما ينفعه ، وتركه 
�سدى ، فقد �أ�ساء غاية �ال�ساءة ، و�أكرث �الوالد �إمنا جاء ف�سادهم من قبل �الباء 
و�إهمالهم لهم ، وترك تعليمهم فر�ئ�ض �لدين و�سننه ، فاأ�ساعوهم  �سغار�ً ، 

فلم ينتفعو� باأنف�سهم ، ومل ينفعو� �بائهم كبار�ً  (.

– كما �أخرب �هلل  – عليهما �ل�سالم  وهذ� �لدعاء من �بر�هيم و�إ�سماعيل 
للمتقني  �أعني و�جــعلنا  �أزو�جنا وذرياتنا قرة  لنا من  : ) ربنا هب  عن عباده 

�إماماً  (  �لفرقان : 74  

فم�سئولية تعليم وتدريب �لطفل تقع على عـــــــاتق �لو�لدين ، وعليهما بذل 
�جلهد وتقدمي �ل�سرب و�لرعاية ، و�تباع تو�سيات �لقائمني على رعاية �لطفل 

حتى ي�سبح قرة عني لهما .. �إن �ساء �هلل .     

د. طارق العي�سوي 
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مقـــدمــــة
   عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )من نف�س 

عن موؤمن كربة من كرب الدنيا نف�س اهلل عنه كربه من كرب يوم القيامة, ومن 

ي�رس على مع�رس ي�رس اهلل عليه يف الدنيا والآخرة, ومن �سرت م�سلمًا �سرته اهلل يف 

الدنيا والآخرة, واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون اأخيه, ومن �سلك طريقًا 

يلتم�س فيه علمًا �سهل اهلل به طريقًا اإلى اجلنة, وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت 

اهلل تعالى يتلون كتاب اهلل ويتدار�سونه بينهم اإل نزلت عليهم ال�سكينة وغ�سيتهم 

الرحمة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده, ومن بطاأ به علمه مل ي�رسع به 

ن�سبه( وراه م�سلم. 

ي�سرين �أن يكون بني يديكم كتابي ) �لتاأهيل �لنف�سي حلاالت �ل�سلل �لدماغي( ويتناول 
�لكتاب بال�سرح �ملب�سط �لو��سح �لتعريف باالعاقات �حلركية و�ل�سلل �لدماغي و�أنو�عة 
وت�سنيفه باالإ�سافة �لى �مل�سكالت �مل�ساحبة له كاالعاقة �لذهنية و�ل�سعوبات �لتعليمية 
و�مل�سكالت �لكالمية ونوبات �ل�سرع . وقد خ�س�ض ف�سل من �لكتاب حول �سبل �لتعرف 
على �ل�سلل �لدماغي من خالل جدول يو�سح �لعالمات و�ل�سمات و�ملوؤ�سر�ت �لتى يعاين 
منها �مل�ساب بال�سلل �لدماغي. باالإ�سافة �إلى �لتاأهيل �لنف�سي حلاالت �ل�سلل �لدماغي 

وحاالت �العاقة �حلركية عمومًا.

و�لبحوث  �لدر��سات  �أنه  جند  بالتاأهيل  �خلا�ض  �لعلمي  �لرت�ث  ��ستعر��ض  ومن 
�خلا�سة بالتاأهيل �لنف�سي قليلة ونادرة وغري و�فية ، وعادة ما يتم �لرتكيز على �لتاأهيل 
�لطبي و�ملهني و�ملوؤ�س�سي ويتم �غفال �لتاأهيل �لنف�سي رغم ما ميثلة من دعم وم�ساندة 

للحالة �مل�ساب و�الأ�سرة وكل �ملحيطني باحلالة .  
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وينق�سم الف�سل اخلا�ص بالتاأهيل النف�سي الى : 

- خطو�ت �لتاأهيل �لنف�سي )�الطالع على �لتقارير، و�لتقييم �حلركي، و�لتعرف على 
�ملهار�ت �حلركية و�لريا�سية للم�ساب و�أنو�ع �لريا�سات �لتي ميكن �أن يقوم بها، 
و�لقيا�ض �لعقلي ،و�لتقييم �لرتبوي و�لنف�سي، و�لتعليم و�لتدريب �خلا�ض، و�ل�سعوبات 

�لتي تعرت�ض تعليمهم ودور �ملعالج �لنف�سي يف �لتغلب على تلك �مل�سكالت(.

-   فنيات �لتاأهيل �لنف�سي )عالج �مل�سكالت �لنف�سية �لتى يعاين منها �مل�ساب بال�سلل 
من  �ملرتتبة  �الثار  من  �لتخفيف  يف  �لدين  ودور  �لذ�ت،  مفهوم  وتنمية  �لدماغي، 
بامل�ساعر  و�لتمتع  �ل�سدقات،  وتكوين  �مل�ستقبل،  يف  �لتفكري  وعمليات  �ال�سابة، 

�الإيجابية( .

د. طـــــارق العي�ســـــوي
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 الف�سل االأول 

مدخـــــل تعريفـــــــي 
مقدمـــــة :

   تنطوي �الإعاقة على �لعديد من �ل�سعوبات و�مل�سكالت �لطبية و�لنف�سية و�الجتماعية 
و�للغوية و�لرتبوية و�الجتماعية وهذ� يتطلب تقدمي �لعديد من �خلدمات �لتي تعتمد على 
فريق متعدد �لتخ�س�سات و�ملهام نرى �أن من �ل�سرورة تعاونه وتفاعله مع بع�سه �لبع�ض 
و�ل�سعادة  و�ال�ستقالل  �الندماج  �إلى  ويوؤهله  �حلالة  على  و�لتقدم  بالفائدة  يعود  مما 
و�ل�سحة �لنف�سية ، كما يعود بالفائدة على �أ�سرته و�ملجتمع ككل . كما يجب �أن تت�سافر 
لتقدمي  �أمكن  �إذ�  بع�سها  مع  وتتعاون  و�خلا�سة  و�الأهلية  �لر�سمية  �ملوؤ�س�سات  وجهود 

�لتاأهيل �ل�سامل باعتبار �أن �ل�سخ�ض وحده و�حده متكاملة ولي�ض �أجز�ء متفرقة .

   وعملية �لتاأهيل Rehabilitation  ت�سري عرب خطو�ت ومر�حل تبد�أ بالتاأهيل 
و�لتحاليل  �جلر�حات  ويت�سمن  �ل�سحي   Medical Rehabilitation �لطبي 
 Family �الأ�سري  �لتاأهيل  �إلى  ذهابا  و�لطبيعي  �لوظيفي  و�لعالج  و�الأ�سعات 
�ملهني   و�لتاأهيل   Social Rehabilitation و�الجتماعي   Rehabilitation
Vocational Rehabilitation �لوظيفي �إ�سافة �إلى �لتاأهيل �لنف�سي و�لذي ال يقت�سر 

و�أ�سرته  للحالة  و�لتثقيف  و�لتوعية  �الإر�ساد  ولكن  و�لت�سخي�ض  �لعقلي  �لقيا�ض  على 
و�ملجتمع �ملحيط به ، و�لتعرف على �الأبعاد �لنف�سية لالإعاقة ، وم�ساعدته لالندماج يف 
�ملجتمع و�لتغلب على ما يف �لبيئة من �سعوبات ، و�لتدريب على �لتفكري �ملنظم �لو�قعي 
وعالج �مل�سكالت و�الأمر��ض �لنف�سية �مل�ساحبة وهذ� عرب مر�حل �حلياة �ملختلفة بد�ية 

من �لطفولة وحتى �لر�سد ومرحلة كبار �ل�سن . 
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وللتاأهيل �لنف�سي دوره �لهام و�ملوؤثر و�لذي ال يقل عن �أدو�ر ومهـام �لتاأهيل �الأخرى. 
و�لدر��سة �حلالية تو�سح �لتاأهيل �لنف�سي و�أهميته و�دو�رة وخطو�ته .

م�سكلة املو�سوع  :-

و�أهميته  �لنف�سي  �لتاأهيل  و�فيه حول  مر�جع  �أو  در��سات  �إلى  �لعلمي  �لرت�ث  يفتقر   -
بوجة  �لدماغي  �ل�سلل  وحاالت  عام  ب�سكل  �الإعاقة  ذوي  �حلاالت  تاأهيل  يف  ودوره 

خا�ض.

-  كما ال يوجد �أدو�ر و��سحة للتاأهيل �لنف�سي �أ�سوة باأنو�ع �لتاأهيل �الأخرى . 

اأهمية املو�ســــــوع :-

�أنو�ع �الإعاقات �جل�سمية �سيوعًا بني �الأطفال وتقدر  �أكرث  �ل�سلل �لدماغي من  -  يعد 
ن�سبته عامليًا بنحو من )2 - 4( �أطفال يف كل )1000( طفل. وت�سري در��سات �أخرى 
�أنه ميثل �ل�سبب �الأكرث �سيوعًا لالإعاقة �حلركية يف �لعديد من �لدول وي�ساب به 

�سو�ء قبل �لوالدة �و بعدها طفل و�حد من بني كل ) ثالثمائة ( طفل .

�لنمائية  �ملظاهر  على  يوؤثر  �لتلف  وهذ�  �لدماغ  تلف يف  �لدماغي عن  �ل�سلل  ينتج    -
�حلركية وعدد من �ملظاهر و�الأمر��ض �الأخرى �مل�ساحبة لل�سلل �لدماغي مثل:

�لب�سرية،  و�مل�سكالت   ، �لتعلم  و�سعوبات   ، �ل�سرع  �لنوبات  و  �لذهنية،  �الإعاقة 
يتطلب  وهذ�  �لنف�سية.  و�مل�سكالت   ، �لنطقية  و�ل�سعوبات   ، �ل�سمعية  و�مل�سكالت 
ت�سافر وجهود عدد من �لتخ�س�سات وتوفري �لعديد من �خلدمات �لتاأهيلية للتغلب 

على �آثاره بهدف دمج �حلالة �لطبيعي باملجتمع .

- ن�سبة كبرية من �الأطفال �مل�سلولني هم �أطفال لديهم تعدد يف �الإعاقات �أو �مل�سكالت 
�مل�ساحبة ومن هذ� �ملنطلق فهم يف حاجة �إلى فريق عمل متعدد �لتخ�س�سات يقدم 
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لهم خدمات �لت�سخي�ض و�لعالج و�لتعليم و�لتدريب و�لتاأهيل. وهذ� يتطلب �إمكانات 
�قت�سادية ، ومهنية تخ�س�سية، و�جتماعية )توفري جمله من �ملتطلبات (.

 التعريف بامل�سطلحات :-

   نقدم عدد من التعريفات الواردة يف الدرا�سة وي�سمل م�سطلحات : 

   �ل�سلل ، و�ل�سلل �لدماغي ، و�ل�سلل �له�ستريي ، و�ل�سلل �ملخي ، و�له�سرتيا �لتحولية، 
و�لتاأهيل، و�لتاأهيل �لنف�سي، و�لتاأهيل �الجتماعي ، و�لعالج �لتاأهيلي .

 تعريف ال�سلـل :-

  �ل�سلل Paralysis   يعنى وجود خلاًل يف �ال�ستجابة �الإدر�كية �حل�سية و�حلركية 
و�للغوية ، وقد يكون �ل�سلل نتيجة عو�مل ع�سوية توؤدي �إلى �إتالف �أو تعطيل �أجز�ء �أو 
�أو  بجلطة  �الإ�سابة  �أو  �لدم  ل�سغط  �لكبري  �أو  �ل�سريع  �الرتفاع  ب�سبب  �ملخ  من  مناطق 
�ن�سد�د �أحد �ل�سر�يني �ملغذية الأجز�ء �أو منطقة �أو خاليا من �ملخ مما يوؤدي �إلى �الإ�سابة 
بال�سلل �لن�سفي . وقد يرجع �ل�سلل �إلى م�ساعفات �الأمر��ض �ملعدية �لتي ت�سيب �جلهاز 
�لع�سبي و�ملخ �أو م�ساعفات �لت�سمم يف �لدم و�لذي يوؤدي �إلى تلف �أجز�ء من �ملخ يوؤدي 

�إلى �الإ�سابة بال�سلل . 

   وقد يكون �ل�سلل �أحد �الأعر��ض �ملر�سية لبع�ض �الأمر��ض �لوظيفية ويف هذه �حلالة 
ال يكون هناك تلف �أو �إ�سابة يف �لبناء �لن�سيجي للمخ ،  ولكن يكون �ل�سلل ناجت من تعطل 
يف وظيفة �لع�سو ولي�ض �لع�سو نف�سه.   ويكون هذ� مبثابة �أ�سلوب دفاع يحمي �ملري�ض به 
نف�سه لف�سله يف مو�جهة ذ�ته �أو �الآخرين باأ�ساليب منا�سبة ويظهر هذ� ب�سكل مميز يف 

حاالت �ل�سلل �له�ستريي.  
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-:Hysterical  Paralysis    ال�سلـل اله�ستريي

�الإتيان  عن  عاجزً�  يجعله  �أو  �جل�سم  �أطر�ف  من  كاماًل  طرفًا  ي�سيب  �سلاًل  وهو 
وال متار�ض  معينة  �أن متار�ض حركة  �مل�سابة ميكن  �لع�سالت  �أن  كما   . معينة  بحركة 
رد  �إلى  ويرجع   . �لع�سوية  �لناحية  �سليم من  ويكون �جلهاز �حلركي   ، �أخرى  حركات 
على  النف�سي  العالج  يعتمد  ولهذا  ال�سخ�ص  لها  تعر�ص  �سديدة  نف�سية  ل�سغوط  فعل 
جتاوز �ل�سخ�ض �ل�سر�عات �لنف�سية �لتي يعاين منها . وهناك كذلك ما ي�سمى بالعمى 

�له�ستريي  Hysterical Blindness  �أو �لعمى نف�سي �ملن�ساأ.

-: Conversion hysteria     اله�ستريية  التحولية

نف�سيا  �لنا�سجني  غري  �ال�ستعر��سية  �مليول  ذوي  لالأ�سخا�ض  حتدث  ما  وعادة 
و�نفعاليا وعاطفيًا ويظهر تاريخهم �ملر�سى �أنهم د�ئما ين�سدون �لهروب من �ل�سر�ع 
�النفعايل �إلى �الأمر��ض �جل�سمية و�لنف�سية . ويندلع �ملر�ض لديهم ب�سبب عامل م�ساعد 
ك�سدمة �أو �سر�ع �نفعايل يهدد �لفرد ويظهر يف �سورة فقد�ن موؤمل للوظائف �حل�سية 
وفقد�ن  �ل�ساق  �أو  �لذر�ع  يف  و�سلل  �جل�ســم  ح�سا�سية  وفقد�ن  �لعمــى  �أو  �حلركية  �أو 

�لقدرة على �لكالم .

و�ل�سلل  �لع�سبي  �جل�سمي  �لع�سوي  �ل�سلل  بني  فروقًا  هناك  �أن  يت�سح  هنا  ومن 
�لوظيفي �لنف�سي . ونفيد �أن �لعالج و�لتنبوؤ يكون �أف�سل لدى حاالت �ل�سلل �لوظيفي منه 
لدى حاالت �ل�سلل �لع�سوي �جل�سمي �لذي يتطلب عالجًا �سريعًا وطويال ومنوعًا لوقف 

�لتدهور �ل�سحي و�لنف�سي �مل�ساحب لالإ�سابة �لع�سوية . 

-:Cerebral Paralysis     ال�سلل املخـــــــــي

لدى  دموية  جلطة  حدوث  �أهمها  من  عديدة  الأ�سباب  نتيجة  يحدث  ع�سوي  �سلل 
�ل�سخ�ض، و�إذ� حدث �ل�سلل يف �جلهة �ليمنى من �جل�سم فان هذ� معناه �أن �لن�سف 
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�الأي�سر من كرة �ملخ هو �لذي تاأثر الأنه �جلزء �مل�سيطر عند �أغلب �الأفر�د ويحتوى على 
عن  يعرب  هذ�  فان  �جل�سم  من  �لي�سرى  �جلهة  يف  �ل�سلل  حدث  و�إذ�   . �لكالم  مر�كز 

�الإ�سابة يف �جلزء �الأمين من �ملخ وهو �أقل خطورة و�أف�سل يف �لتنبوؤ بالعالج . 

وهذه �حلاالت �لتي ت�ساب بال�سلل نتيجة �إ�سابة باملخ �أو جللطة حتتاج �إلى �لعالج 
�لطبي �لع�سبي وقد تتطلب تدخاًل جر�حيا يف بع�ض �الأحيان ويلي �لعالج �لطبي �لعالج 

.  Physical Therapy  لطبيعي�

    :    Cerebral Palsy ) C. P ( ال�سلل الدماغي

�أو  �أو �سعف  �إلى �سلل  �ل�سلل �لدماغي م�سطلح ذو مدلول و��سع ي�ستخدم لالإ�سارة 
عدم تو�زن حركي ناجت من تلف دماغي . وهو �إ�سابة مزمنة ولكن ال تزد�د مبرور �لوقت 

و�لزمن ، ومن �أكرث �مل�ساكل �لوظيفية �لتي ت�ساحبه : 

- �سعوبات حركية متنوعة ، و�سعوبات يف �لتو�زن .

-  م�سكالت ع�سبية .

-  �سعوبات يف �لتو��سل �للفظي ) �للغة �لتعبريية (. 

- وقد ي�ساحبه م�ساكل يف �لقدر�ت �لذهنية . 

- م�سكالت �سمعية �أو ب�سرية .

�حلركية   �الإعاقة  مظاهر  من  رئي�سًا  مظهرً�  �لدماغي  �ل�سلل  حاالت  ومتثل       
�أ�سكال  من  �سكال  ولكنها متثل  �ملعدية  باحلالة  لي�ست  وهي     Motor disability
�ل�سلل �حلركي �ملرتبط بتلف يف �لدماغ ،  وهو حالة ��سطر�ب ع�سبي ع�سلي مزمن 
�لدماغي  �ل�سلل  وينتج عن    . بعدها  �أو  �إثناءها  �أو  �لوالدة  قبل  �لدماغ  تلف  ينجم من 
��سطر�بات متنوعة يف حركة �جل�سم وو�سعه وتو�زنه. وكان �ال�سم �ل�سائع �سابقا لل�سلل 
�لدماغي ��ســم مر�ض لتل Littlem’s Disease ويعرفه �حلفنـــــي ) 1994م(  ب�سلل 
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�ملخ Cerebral Palsy or Paralysis  ويو�سح �أن �أعر��سه �جل�سمية ترت�وح من 
�سعوبات  يف �حلركة و�سعوبات يف �لكالم ، ويرجعه �لعلماء �إلى حدوث تلف مبكر يف 
حياة �جلنني د�خل �لرحم يوؤدي �إلى �سمور يف ق�سمي �ملخ وقد يرجـع �ل�سبب �إلى نزيف 

�أو �ختناق عند �مليالد .

Bibath( على �نه ��سطر�ب ح�سي حركي يحدث نتيجة عدم  ويعرفــه )1980  
اكتمال منو الدماغ وقد ي�ساحبه م�سكالت يف النطق والأب�سار وال�سمع واأمناط متعددة 
 Epileptic Seizures من ��سطــر�بات �الإدر�ك و�لتاأخر �لذهني ونوبات �ل�ســرع
. ويعرفـــه �ستانلي )Stanlly  1982( �أنه جمموعة من �الأعر��ض �لتي حتدث نتيجة 
تلف �أو خلل �أثناء منو �لدماغ ومن نتائجه عدم �ل�سيطرة على �حلركة و�الأو�ساع �جل�سمية 

�لغريبة .

�جل�سم  وو�سعيه  �حلركة  على  توؤثر  �إعاقة  �لدماغي  �ل�سلل  �أن  �سبق  مما  ويت�سح 
فقط  منه  باأجز�ء  بل  كله  بالدماغ  �ل�سرر  يلحق  وال   ، بالدماغ  حلق  �سرر  عن  وتنتج 
وخا�سة �الأجز�ء �ملرتبطة باحلركة وهي ال ت�سفى كما �أن �ال�سابة ال تزد�د وال تتفاقم 

مع �لزمن.

ا�ستنتاجات من التعاريف ال�سابقة مل�سطلح ال�سلل الدماغي :-

- �ل�سلل �لدماغي ينتج من تلف يف �لدماغ ، �أو �سمور يف ق�سمي �ملخ.  

-  �ل�سلل �لدماغي يحدث ب�سبب �إ�سابة مناطق �حلركة يف �لدماغ ، �أو عدم �كتمال منو 
�لدمــاغ .  

-  حالة من �ال�سطر�ب �حلركي �لع�سبي �ملزمن ينجم من تلف �لدماغ قبل �لوالدة �أو 
�إثناءها �أو بعدها، �أو ب�سبب نزيف �أو �ختناق عند �مليالد.

-    عدم �ل�سيطرة على �حلركة �أو �الأو�ساع �جل�سمية �لغريبة.
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-    حالة مر�سية ثابتة ال تزد�د �سوءً� مع �الأيام .

-    ي�ساحبه عدد من �مل�سكالت �ل�سمعية و�لكالمية و�لب�سرية و�لذهنية و�لتعليمية. 

:  Psychological Rehabilitation التاأهيل النف�سي

 Psychology ت�ستخدم �الأدبيات �لتاأهيلية م�سطلحي علــم �لنف�ض �لتاهيلي     
يف  �لنف�ض  علم  تطبيقات  �إلى  لالإ�سارة  �لنف�سي  �لتاأهيــل  �أو   of Rehabilitation
�لتاأهيل  يف  و�لعقلي  �لنف�سي  �لقيا�ض  فنيات  �لتطبيقات  هذه  وت�سمل   . �لتاأهيل  جمال 

و�الأبعاد �لنف�سية لالإعاقة و�أ�ساليب �الإر�ساد و�لعــالج وغريها .

  Psychological وجتدر �الإ�سارة �إلى �أن �أحد فروع �جلمعية �الأمريكية لعلم �لنف�ض
�الأبعاد  ��سم  ويحمل  �لتاأهيلي  �لنف�ض  بعلم  تخت�ض   ِAmerican Association

�ل�سيكولوجية لالإعاقة .

�لبيئة  مع  للتو�فق  �الإعاقة  ذوي  �حلاالت  م�ساعدة  �لنف�سي  �لتاأهيل  �أهد�ف  ومن 
و�قعي  ب�سكل  �لتفكري  على  و�لتدريب   ، الإعاقته  �حلالة  وتقبل  طبيعي  ب�سكل  �ملحيطة 
�أو �الختالف وما  بالنق�ض  �ل�سعور  �الإعاقة دون  �مل�ستقل مع  �لعي�ض  ومنطقي يف كيفية 

ي�ساحبهما من �سعور بالقلق و�حلرية و�حلزن .

     وتعرفه �سقري )1999( �نه �إعادة تكيف �لعميل من �لناحية �لنف�سية وهي مهمة 
و�خ�سائي  و�لكالم  �لنطق  و�خ�سائي  �الجتماعي  �الأخ�سائي  و  �لنف�سي  �الأخ�سائي 
�ال�ستعانة  �الأمر  يتطلب  وقد  �لتاأهيل  و�أخ�سائي  �لوظائفي  و�لعالج  �لطبيعي  �لعالج 

بالطبيب �لنف�سي .

: Social Rehabilitation التاأهيل االجتماعي

فيمثل جزءً� هامًا يف عملية �لتاأهيل �ل�سامل ويركز على فهم �سخ�سية �حلالة ذوي 
�الإعاقة يف �سوء تاريخه �الجتماعي وبيئته �الجتماعية �لر�هنة ويركز على تدريب ذوي 
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�الإعاقة على �لتكيف مع متطلبات �حلياة �الأ�سرية و�الجتماعية . ويرتكز على عدد من 
�ملرتكز�ت ينفذها كل من �الأخ�سائي �الجتماعي و �الأخ�سائي �لنف�سي وت�سمل :

و�لتعليمية  و�ملر�سية  و�القت�سادية  و�الأ�سرية  و�لنف�سية  �الجتماعية  �حلالة  در��سة     -
و�لنطقية .

-  �لتقييم �لنف�سي و�الجتماعي للحالة .

-   حت�سني م�ستوى �الأد�ء �الجتماعي لل�سخ�ض �مل�ساب .

كال�سمان  �ملجتمع   يف  �الجتماعية  �خلدمات  على  للح�سول  و�أ�سرتة  م�ساعدته    -
طبيعة  ح�سب  �خلدمات  من  وغريها  �لطبي  و�لعالج  �ملجاين  و�لتعليم  �الجتماعي 
كل دولة وم�ساعدته يف �يجاد �لوظيفة �ملنا�سبة بعد �لتخرج �أو �النتهاء من �لتدريب 

�ملهني )حماية  حقوقـــه (.

-  �مل�ساركة يف تطوير وحتديث �لرب�مج �لتاأهيلية �لفردية .

-  م�ساعدته لالندماج يف �ملجتمع .

-   �إز�لة �حلو�جز �الجتماعية ، و�لعمل على تعديل �الجتاهات �الجتماعية �ل�سلبية. 

-   �إعد�ده للعي�ض بني �أفر�د �أ�سرته وجمتمعه وتغلبه على �لعو�مل  و�مل�سكالت �الجتماعية 
�لتي توؤدي �إلى رف�سه �أو عدم قبوله من  قبل �أفر�د �أ�سرته �أو �ملحيطني به .

-   �لعمل على �إعادة �لتو�فـق، وتغيري �الجتاهات بينه وبني �الأطـر�ف �الجتماعية �الأخرى 
. Mental Health و�أحد�ث �لتو�زن �ملطلوب ل�سالمة �سحته �لنف�سية

-   �لتدريب لال�ستفادة من �أوقات �لفر�غ وممار�سة �الأن�سطة �لرتفيهية �لهادفة �لفردية 
�أو �جلماعية بهدف �إدخال �ل�سرور و�ل�سعور بال�سعادة و�ملرح لديه.

�الأ�سدقاء  وزيارة  �الجتماعية  �حلفالت  وح�سور   ، �لريا�سية  لالألعاب  ممار�سة    -



17 التأهيل النفسي لحاالت الشلل الدماغي

وممار�سة الهوايات ، وت�سجيعه لالنخراط يف الأن�سطة الجتماعية مع م�ساركته يف 
�الأعمال �لتطوعية ، و�ملناق�سات �لعامة .   

- �لتن�سيط و�لتدريب من خالل م�ساركته يف �لدور�ت وور�ض �لعمل  و�ملحا�سر�ت بعد 
�لتوظف ، ومتابعته �لدورية بعد �إيجاد �لعمل و�لوظيفة.

العالج التاأهيلــــــــــــــي  :

تاأهيل  يف  ت�ستخدم  �لتي  �لهامة  �ملهنية  �لتخ�س�سات  من  �لتاهيلي  �لعالج  يعترب 
�حلاالت ذوي �الإعاقة ، ويعتمد على نظريات خمتارة من خمتلف فروع �لعلم من �جل 
تقييم قدر�ت �حلالة للقيام باأد�ء �أن�سطة ومهار�ت خمتلفة و�لتعرف على مدى ��ستيعابه 

للمعلومات و�ملهار�ت و�الجتاهات �لالزمة للقيام بتلك �لن�ساطات .

و�ملعالج �لتاأهيلي يهتم بالبيئة �لتي يعي�ض فيها �حلالة بو�سفها �ملجال �حليوي �لذي 
يتعامل فيه و�ملوؤثر �لهــام يف م�ستوى �أد�ئه و�أن�سطته �ليومية و�لعامل �مل�ساعد يف تنمية 

�ملهار�ت �حل�سية و�لعقلية و�حلركية و�الجتماعية . 

كما يهتم �ملعالج باالأ�سخا�ض �لذين يعانون من نق�ض �أو تاأخر يف �لقدر�ت �لذهنية 
  Daily  Living   وتاأهيلهم للقيام باالأن�سطة �ملختلفة خا�سة �ملهار�ت �حلياتية �ليومية

. Self   Care  Skills ومهار�ت �لعناية بالذ�ت  Skills

 Comprehensive �ل�سامل  �لتاأهيل  على  �العتماد  �لتاهيلي  �ملعالج  وعلى    
 ، �أبعاد منفردة  �أو  �أجز�ء  ولي�ض  �الإن�سان كل متكامل  �أن  باعتبار   Rehabilitation
وهذه �الأبعاد تتفاعل فيما بينها ، و�لتاأهيل لن يكون موؤثر� �إذ� مل يكن �ل�سخ�ض كاماًل 
يحقق  حتى  �لتخ�س�سات  متعدد  فريق  تقدميها  على  يقوم  متنوعة  خدمات  له  ويقدم 
ذوي �الإعاقة �أق�سى ما لديــهم من �لقدر�ت و�ملو�هب �لتي تعينهم على �لعي�ض �مل�ستقل 

و�سط �ملجتمع .
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ويعتمد �لتاأهيل على ��ستعادة قدرة �أو قدر�ت مفقودة بعد �أن كان قد ��سابها �ل�سوء. 
وهي بر�مج تعمل على تنمية وم�ساعدة �مل�ساب على �لنمو �لى �ق�سى حد ممكن من 

�لناحية �جل�سمية و�لعقلية و�لرتبوية و�ملهنية وتت�سمن بر�مج �لتاأهيل �التي:

.Medical Rehabilitation                                                لتاأهيل �لطبي� -

.Vocational Rehabilitation                                         لتاأهيل �ملهني� -

.  Social Rehabilitation                                         لتاأهيل �الجتماعي� -

.Occupational Therapy                            )لعالج بالعمل )�لوظائفي�  -

.  Independent Living Rehabilitation      لتاأهيل للعي�ض �مل�ستقل� -

.  Psychological Rehabilitation                             لتاأهيل �لنف�سي� -  

.Family Rehabilitation                                         لتاأهيل �الأ�سري� -
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الف�ســــل الثاين

اأنـــواع ال�شــــلل الدماغي  

اإلى  ، وقد تو�سل اخلرباء واملخت�سون  الدماغي من طفل الآخر  ال�سلل  يختلف 
اأ�ساليب خمتلفة لتو�سيفه ، من املفيد التعرف ال�سريع علي نوع ال�سلل بهدف االإ�سراع 

يف عملية التدريب والتاأهيل . ومن اأنواع ال�سلل الدماغي مايلي :- 

الت�سنيف ح�سب املظهر اخلارجــــي :

�سنف هلنان وكوفمان Hallahan and Kuaff man 1981 ال�سلل الدماغي 
اإلى اأنواع ح�سب املظهر اخلارجي للحالة وهي :-

-   �ل�سلل �لن�سفي �لطويل Hemiplegia  وميثل �سلل �جلزء �الأمين �أو �الأي�سر من 
�جل�سم . 

�ل�سفلى من  �أو  �لعلوي  �لن�سف  �سلل  Diplegia وميثل  �لعر�سي  �لن�سفي  �ل�سلل     -
�جل�سم  . 

-   �سلل �الأطر�ف quadriplegia  وميثل �سلل �الأطر�ف �الأربعة للج�سم .

 الت�سنيف ح�سب االأطراف امل�سابــــــــة :

ي�سنف ال�سلل الدماغي وفقاً للأطراف امل�سابة اإلى االآتي :-

-   �سلل طريف Monoplegia  وتكون �الإ�سابة يف طرف و�حد .

-   �سلل ثنائي  Diplegia  وتكون �الإ�سابة يف �الأطر�ف �ل�سفلى مع �إ�سابة ب�سيطة يف 
�الأطر�ف �لعليا .
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-   �سلل ثالثي Triplegia  وتكون �الإ�سابة يف ثالثة �أطر�ف .

-  �سلل رباعي qaraplegia  وفيه تكون �ال�سابه يف �الأطر�ف �الأربعة.   

-   �سلل ن�سفي Hemiplegia وتكون �الإ�سابة طولية يف �لطرف �لعلوي و�ل�سفلى من 
�جل�سم يف �حد جانبي �جل�سم .

 -   �سلل ن�سفي مزدوج Double  Hemiplegia  وي�ساب جانبي   �جل�سم ولكن 
تكون �الإ�سابة �أكرث �سدة يف �حد �الأجناب .

-    �سلل �الأطر�ف �ل�سفلى Paraplegia   وفيه تكون �الإ�سابة يف  �لرجلني فقط .

الت�سنيف ح�سب  التقل�ص :

تفيد الدرا�سات اأن ال�سلل الدماغي التقلي�سى ميثل نحو )70% ( من اأنواع ال�سلل 
الدماغي وينتج من اإ�سابة املنطقة امل�سوؤولة عن احلركة يف املخ ، ومن اأنواعه :- 

-   �ل�سلل �لدماغي �لتقل�سى �لثنائي ، حيث تكون �الأطر�ف �ل�سفلى م�سابـة      �أكرث 
من �الأطر�ف �لعليا وهو ي�سيب �الأطفال �خلدج و�لذين مل يكتمل منو      �لدماغ 

لديهم.

�أو �الأي�سر من  �ل�سلل �لدماغي �لن�سفي ، حيث تكون �الإ�سابـة يف �جلــزء �الأمين     - 
�جل�سم .

-   �سلل طرف و�حد ، وهو ��سطر�ب نادر جدً� .
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الف�سل الثالث

امل�شكالت امل�شاحبة لل�شلل الدماغي   

جتدر االإ�سارة اأن ال�سلل الدماغي ي�ساحبه عدد من امل�سكلت النف�سية والتعليمية 
امل�ساكل امل�ساحبة  اأكرث  واحل�سية والعقلية والكلمية واالجتماعية وغريها . ومن 

لل�سلل الدماغي االتي  :-

: Mental  Retardation االإعاقة العقلية  -

قدر�تها  �ل�سلل  من  تعاين  �لتي  �حلاالت  من   )%50( حو�يل  �أن  �لدر��سات  ت�سري 
�لعقلية يف �مل�ستوى �لطبيعي ون�سبة من ) 5-10% ( منهم  قدر�تهم فوق �ملتو�سط �أي 
ن�سبة ذكائهم من ) 90 -119 ( درجة، وهناك ن�سبة من )40-45% ( منهم تعاين من 

�إعاقة عقلية . 

�لذكاء  �ختبار�ت  الن  �لدماغي  بال�سلل  �مل�سابة  �حلالة  ذكاء  قيا�ض  �ل�سعب  ومن 
�أو �لذكاء �للفظي و�مل�ساب بال�سلل �لدماغي عادة ما  تقي�ض �لذكاء �لعملي  �الأد�ئي ، 
�ختبار�ت  تطبيق  �ل�سعب  يجعل من  نطقية مما  وكالمية  يعاين من م�سكالت حركية 

�لذكاء، ونادرً� ما تطبق �ختبار�ت �ل�سلوك �لتكيفي �أو �لذكاء �الجتماعي.

:   Learning disabilities ) LD (  سعوبات التعلم�  -

   نتيجة �إلى ما يعانيه �أطفال �ل�سلل �لدماغي من �سعف يف �الإح�سا�ض و�الإدر�ك و�النتباه 
و�لرتكيز و�لتو��سل يوؤدي �إلى معاناتهم من بع�ض �أ�سكال �سعوبات �لتعلم وهذ� بن�سبة من 
) 40-50% ( تقريبًا. و�سعوبات �لتعلم ��سطر�ب يف �لعمليات �لنف�سية �الأ�سا�سية كاالنتباه 
ومن   . �حل�سابية  و�لعمليات  و�لكتابة  �لقر�ءة  على  يوؤثر  و�الإدر�ك مما  و�لتفكري  و�لتذكر 

�ملعروف �أن ن�سبة �نت�سار �سعوبات �لتعلم لدى �أفر�د �ملجتمع حو�لـــي ) 3 - %5 ( .
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:    Epileptic  Seizures   نوبات ال�ســـــــــــرع  -

ي�ساب حو�يل ) 50% ( من حاالت �ل�سلل �لدماغي بنوبات �سرع . وهو ��سطر�ب 
يف �جلهاز �لع�سبي يظهر يف �سكل نوبات على فرت�ت غري منتظمة   حيث ي�سقط �ملري�ض 
معها على �الر�ض وقد متلكته ت�سنجات ع�سلية فاقدً� للوعي وقد �رغي فمة �ثناء �لنوبة 
�ل�سرعية �ل�سديدة . ويف �ل�سرع �خلفيف يفقد �ملري�ض وعيه لفرتة ب�سيطة من �لزمن، 
وبعد   Epileptic Furor �ل�سرعي  �لهياج  �ملري�ض  بع�ض �حلاالت يظهر على  ويف 
�لنوبة كثريً� ما يح�ض بحالة تفقده �لقدرة على �حلركة ويبقى يف �سبة وعي وتعرف هذه 

�حلالة بالذهول �ل�سرعي . ومن �سمات �ل�سخ�سية �ل�سرعية :

�الندفاعية و�لتلقائية و �حل�سا�سية �لز�ئدة و�ل�سلف و�سهولة �ال�ستثارة و�لعدو�نية 
القل ��ستثارة و�لتوهم و�النفعال و�لت�سميم على �لر�أى و�النتباة ب�سدة للتفا�سيل و�لرثثرة 
وبطء �لتفكري و�لتفكري غري �لو��سح و�لتمركز حول �لذ�ت و�مل�ساك�سة و�سرعة �لغ�سب. 

-  امل�سكالت الكالميــــــــــــــــة  :-

    يوجد حو�يل )65% ( من �الأطفال �مل�سابني بال�سلل �لدماغي تعاين من درجات 
متفاوتة من �سعوبات �لنطق ترت�وح من �سعوبات ب�سيطة �إلى عدم �لقدرة على �لنطق . 
كما �أن عدم �لتحكم يف �لر�أ�ض وعدم �لقدرة على �لبلع و�سيالن �للعاب ي�ساعد�ن على 

زيادة م�ساكل �لنطق و�لكالم . 
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الف�سل الرابع

�شبل التعرف على ال�شلل الدماغــــــــي 
نعم – ال �ملظاهر و�لعالماتم
بعد �لوالدة يكون �لطفل لينا ومرتنحًا يف �أكرث �الأحيان.1
لون �لب�سرة مييل �إلى �للون �الأزرق .2
ال يتنف�ض بعد �لوالدة مبا�سرة  3
عدم قدرته تثبيت ر�أ�سه الأعلى .4
ال ي�ستخدم يديه . 5
ي�ستخدم يد و�حدة فقط  .6
عدم قدرته على ��ستخد�م �ليدين معًا .7
�سعوبات يف �مل�ض و�لبلع) تظهر عند �لر�ساعة �لطبيعية (.8
�الختناق و�لقيء �أثناء �لر�ساعة.9

�سد وتيب�ض �جل�سم عند �حلمل �أو �لرفع من �الأر�ض �أو 10
تغيري مالب�سه �أوعند �غت�ساله و�أثناء �للهو و�للعب .                

�سرعة وكرثة ال�سقوط على الأر�ص ب�سبب التيب�ص وعدم 11
مرونة �جل�سم.

�سرعة �لغ�سب .12
كرثة �لبكاء .13
 �ل�سلبية وعدم �لرغبة يف �مل�ساركة، و�لهدوء �ل�سديد. 14
 ال تظهر عليه عالمات �ل�سعادة و�لفرح  ، �أو �حلزن .15
عدم �لقدرة على �لتحكم يف ع�سالت �لوجه  .16
�سعوبات �لنطق ، وبطء �لكالم .17
�سيالن �للعاب ل�سعف ع�سالت �لوجه .18
تاأثر �لقدر�ت �ل�سمعية .19
 تاأثر �حلالة �لب�سرية �أحيانا.20
بطء �ال�ستجابة .21
�لتاأخر يف �لفهم و�ال�ستيعاب و�لتفاعل .22
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يعاين من نوبات �سرعية .23
ومن 24 �لبكاء  �إلى  �ل�سحك  من  �ملز�جية  �حلالة  يف  �لتغري 

�ل�سعادة �إلى �حلزن .
�كت�ساب �ملهار�ت بال�سرب وكرثة �لتكر�ر و�الإعادة .25
�لقيام بحركات غري طبيعية )�رتعا�ض �لركبة ، و�لقفز من 26

�ملكان  وتوتر �لع�سالت (.
و�سع �لر�أ�ض غري طبيعي ، وحركات ال�ر�دية يف �الأطر�ف 27

بدون �سبب  مثل حركة �أ�سابع �ليدين �أو �لقدمني .
 بطء وغر�بة �حلركات خا�سة عند ��ستثارته �أو عند غ�سبه 28

و�سيقه  �أو توتره .
حاجاته 29 وق�ساء  �ل�سرب  �أو  �الكل  يف  نف�سه  على  يعتمد  ال 

�ال�سا�سية .
يخجل من �الأكل �أو �ل�سرب �أمام �الأخرين.30

  و�جلدول �ل�سابق يو�سح عدد من �ملظاهر و�ل�سمات �ملميزة حلاالت �ل�سلل �لدماغي، 
وت�سمل �ل�سمات �حلركية و�لع�سبية و�لكالمية و�لنف�سية مبر�حل منو خمتلفة وتهدف 

�إلى �لتعرف على حاالت �ل�سلل �لدماغي و�لتفرقة بينه وبني حاالت �الإعاقة �الأخرى.  
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الف�سل اخلام�ص

التاأهيل النف�شي حلاالت ال�شلل الدماغي 

�أو  �لتاأهيل  �أخ�سائي  يتبعها  �أن  يجب  �لتي  و�الإجر�ء�ت  �خلطو�ت  من  عدد  يوجد 
�لتكيف  �إلى  للو�سول  �حلالة  م�ساعدة  بهدف    psychologist �لنف�سي  �الأخ�سائي 
�لبيئة  تنظيم  على  و�لعمل  و�سعوباته  م�ساكله  على  و�لتغلب  و�ال�ستقاللية  و�لنمو 
�ملحيطة. ومن �ملعروف �أن جناح عملية �لتاأهيل يتوقف على توفري جمموعة من �لعو�مل 

و�ملتغري�ت.

: التاأهيل  عملية  جناح  • عوامل 

عوامل تتوقف على احلالــــة :  .1

-  مدى رغبة �حلالة يف �ال�ستقاللية و�لتقدم .

 -  درجة وم�ستوى �الإ�سابة �جل�سدية . 

-  هل �الإ�سابة م�ساحبة مل�سكالت �أخرى ؟.

- مدى قدرة �أع�ساء �جل�سم �حلركية يف �الإتيان باحلركات  �ملنا�سبـة  مبعنى 
�أو  �لقلم   ��ستخد�م  ي�ستطيع  هل  الآخر؟  مكان  من  �النتقال  ي�ستطيع  هل   (

�مللعقة؟ هل ي�ستطيع �ال�ستحمام مبفردة ؟ (

-  مدى قوة ومتانة ع�سالته ؟وقدرته على �لتعامل مع �لبيئة .

-  �لقدر�ت �لعقلية وم�ستو�ها ودرجتها .

-  قدرته على فهم وحتليل �ملعلومات وحل �مل�سكالت .

-  قدرته على �لتعلم و�كت�ساب �ملعارف و�لثقافة .
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- طبيعة �مليول و�ال�ستعد�د�ت و�لرغبات لدى �ل�سخ�ض �مل�ساب .

-  �مل�ستوى �لتعليمي و�لثقايف لي�ض للحالة فقط ، ولكن الأفر�د �الأ�سرة وخا�ســة 
�لو�لدين .

- مدى دعم �الأ�سرة وم�ساعدتها وتفاعلها مع �حلالة ، وتوفري �حتياجاته .

�لتاأهيل   كان  وهل  ؟  و�لرعاية  و�لتاأهيل  �لتدريب  بد�أ  ومتى  �لزمني،  �لعمر    -
�سامـاًل ومتنوعًا ؟

-  �ل�سحة �لنف�سية ، ويق�سد بها مدى متتع �حلالة بالقدرة على �لتكيف و�ل�سعور 
باالأمن و�الإنتاجية و�لقيام باالأدو�ر �الجتماعية �ملختلفة،   و�التز�ن �النفعايل 

وتنا�سب �ال�ستجابة مع �ملثري، و�ال�ستقر�ر �لنف�سي و�لثقة بالنف�ض .

�إقامة  على  وقدرته  و�مل�ستمرة،   و�مل�ستقرة  �لفاعلة  �الجتماعية  �ملهار�ت    -
عالقات �جتماعية �سوية مع �الآخرين .

�الأن�سطة  يف   و�مل�ساركة  �لنا�ض،  بني  �النفعالية  �مل�ساعر  تبادل  على  �لقدرة    -
و�ملنا�سبات �الجتماعية .

و�لتوتر          و�الكتئاب  كالقلق  �لنف�سية  �ال�سطر�بات  بع�ض  من  معاناته  مدى    -
قدر�ته  وبخ�ض  لذ�ته،  �حرت�مه  وعدم  بالثقة،  �ل�سعور  وفقد�ن  و�ل�سر�ع 

ونظرته �ل�سلبية للحياة .  

ومع �العرت�ف باحتمال تخطى �ملعاق �أو �ساحب �الإ�سابة الإعاقته �أو �إ�سابته وجناحه 
و�أنها ت�سعر �سعورً� خا�سا ب�سبب  �لغالبية �لعظمى البد  �أن  �إال   . �لتعوي�ض �الإيجابي  يف 
�الإعاقة �أو �الإ�سابة ،  كذلك تلعب �الإ�سابة بال�سلل دورً� رئي�سًا يف �حلياة �لنف�سية للم�ساب 
وحتد من طموحاته ومن حركاته وتنقالته وتفاعله ، وقد �أ�سبحت �حلاجة ملحة الإجر�ء 
�لدر��سات عن �سلل �الأطفال poliomyelitis  و�ل�سلل �لدماغي وعالقتهما بالقدر�ت 
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�لعقلية و�ملوهبـة .عالوة على ذلك فاإن عددً� كبريً� من �الأطفال ذوي �الإعاقة �حلركية 
نتائج نف�سية  ، وبع�ض �لعقاقري لها  يتناولون عقاقري طبية ملعاجلة م�ساكلهم �ل�سحية 
�سلبية مثل الن�ساط الزائد اأو انخفا�ص م�ستوى النتباه ، والفو�سى ، والكتئاب ، وعدم 

�لرتكيز و�مليل �إلى �خلمول وعدم �مل�ساركة .

2- عوامل تتعلق بالبيئة املحيطة :

وتتمثل يف �لبيئة �لثقافية �ملحلية �ملحيطة باحلالة بكل ما فيها من عاد�ت وتقاليد 
�الجتماعي   و�ملوقف   ، �الجتماعية  �لبيئة  وكذلك     ، متنوعة  ثقافية  وخلفيات 
يوؤثرون  �لذين  و�الآخرين  �حلالة  ت�سم  �لتي  �لبيئة  �أي   Social Situation

فيه، ومن �لعو�مل �لبيئية �لتي توؤثر على �حلالة:  

- �مل�ستوى �لثقايف و�لتعليمي و�القت�سادي الأ�سرة �حلالة وخا�سة �لو�لدين، فت�سري 
�الحتياجات  توفري  �إلى  �الآباء  يدفع  �لتعليمي  �مل�ستوى  �رتفاع  �أن  �لدر��سات 
وتاأهيل  لتدريب  و�ملتو��سل  �جلاد  و�لعمل  �لتاأهيل  موؤ�س�سات  عن  و�لبحث 

�حلالة لي�سل �إلى م�ستوى من �ال�ستقاللية .

 ، �حلالة  �إقامة  مكان  يف  �لتاأهيل  �أو  �خلا�سة  �لرتبية  موؤ�س�سات  توفر  مدى   -
فبطبيعة �حلال يختلف نوع �لتاأهيل �ل�سامل يف �ملدن �أو �ملحافظات �لكربى 

عن �لقرى و�ملناطق �لبعيدة .

- مدى ��ستمر�ر �الأ�سرة يف تاأهيل �حلالة عرب مر�حل نـموه �ملختلفة ، و�النتقال 
و�ملهني  و�لنف�سي  �الجتماعي  �لتاأهيل  �إلى  �لطبيعي  و  �لطبي  �لتاأهيل  من 

و�حلياتي .

- مدى نقاء ونظافة �ملدينة �لتي يقيم فيها �حلالة ، وكذلك منزله فمن �ملعروف 
�أن �ملدن �مللوثة �لهو�ء و�ملاء و�لرتبة لها تاأثريها �ل�سلبي على �حلالة .
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-   مدى توفري �خلدمات �لبيئية �لتي تقدمها �لدولة لعي�ض �حلالة يف بيئــة �سهلة 
)خالية من �لعو�ئق ( .

�لتي يعي�ض فيها �ملعوق  �لبيئة  �لنف�سي الإعادة ترتيب  وكثري� ما يتدخل �الأخ�سائي 
�أثاث  ترتيب  �إعادة  على  يعمل  فقد  بنف�سه  نف�سه  وخدمة  �حلركة  على  قدرته  لزيادة 
�أو �خل�سب على  �أو �ملنزل ب�سكل معني و�لتو�سية برتكيب ق�سبان من �حلديد  �حلجرة 
�جلدر�ن ، ود�خل دورة �ملياه لتمكني �حلالة من �النتقال ، و�لتدريب كذلك على ��ستخد�م 

�ملو��سالت �لعامة وقيادة �ل�سيارة وغريها .

يبحث  عندما  النف�سي  املعالج  اعتبار  يف  تكون  اأن  يجب  التي  والعوامل 
امل�ساب االآتـــي :-

-  �حلالة �لنف�سية و�ملز�جية. -  �مل�ستوى �لعقلي للحالة.    

-  �ل�سفات �لبدنية .     -  �مليول و�لرغبات .

-  �خلرب�ت �ل�سابقة .              - �ال�ستعد�د �ل�سخ�سي.

و�لعمل  �الأ�سرة،  فيها  ويدخل   ، عليه  وتاأثريها  ومالب�ساتها  �لبيئة  ظروف     -
و�الأ�سدقاء، وظروف �ملعي�سة ، و�مل�ستوى �القت�سادي.

اأ�ساليب العـــــــــــالج التاأهيلي :

 ويوجد اأ�سلوبان �سائعان من اأ�ساليب العلج التاأهيلي هما :-

-   العـــــــلج الفــردي Individual Therapy : ويعتمد على مالحظة �سلوك 
�لفرد و�أوجه �ل�سعف و�لقوة لديه ، ثم �لعمل على �لتغلب على �أوجه �ل�سعف �أو 

�لق�سور عن طـريق �جلل�سات �لعالجية �لنف�سية �أو �الأن�سطة و�لرتفية.

-  العلج اجلماعي  Group Therapy  :  ويتم عن طريق ��ستخد�م جمموعة 
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�مل�ساكل  بع�ض  على  للتغلب  �حلاالت  من  عدد  مل�ساعدة  �مل�سممة  �الأن�سطة  من 
م�ستوى  من  �لرفع  �أو  �أ�سياء جديدة  و�كت�ساب   ، تخ�سهم جميعًا  �لتي  �لنف�سية 

�الأد�ء و�ملحافظة على �مل�ستوى �لذي حققوه من تقدم . 

و�لت�سخي�ض  �لعمر  حيث  من  متجان�سة  تكون  بحيث  �جلماعة  �ملعالج  ويختار 
و�خل�سائ�ض �لعامة و�لتنبوؤ ب�سري �ملر�ض . و�لعالج �جلماعي يي�سر جوً� من �لتلقائية 
عن  وينف�ض  لتوتر�ته  �لعنان  ويطلق  بالعزلة  �ملري�ض  �سعور  ويحطم  و�حلرية  و�حليوية 

�نفعاالته �ملوؤملة .

تباين حاالت ال�سلل الدماغـــي :
�لتباين  من  �لكثري  بها  يوجد  خا�سة  �لدماغي  و�ل�سلل  عامة  �جل�سمية  �الإعاقات 
و�الختالف فهي ت�سمل ��سطر�بات ع�سبية متنوعة و�إعاقات ع�سلية وعظمية خمتلفة 
و�أمر��سا مزمنة غري متجان�سة . فهل من �ملمكن ت�سور منهاج موحدة و�أ�ساليب تدري�ض 
عن  �حلديث  �ملمكن  من  وهل  ؟  �لفئات  هذه  ملثل  حمدد  تاأهيل  برنامج  �أو  ؟  موحدة 

��سرت�تيجيات تنظيمية �أو �أو�ساع �سفية منا�سبة لهم جميعا ؟ 

وبالرغم من هذ� �سوف نحاول بعون �هلل ��ستعر��ض �الإطار �لعام �لذي يجب �عتماده 
يف تطوير وتنفيذ �ملناهج و�الأ�ساليب �لتعليمية �لتاهيلية �لالزمة لهذه �لفئات �ملتباينة 
موؤكدين على �أهمية تكييف وتعديل تلك �لرب�مج و�خلطو�ت ح�سبما تقت�سيه خ�سو�سيات 
�حلالة �لتي يعاين منها �مل�ساب . و�حلقيقة �أن �لربنامج يتطلب من �ملعالج �أو �ملدرب �أن 
يدر�ض �أهد�ف �لربنامج وطبيعة �ملجموعة �لتي �سوف ت�ستفيد منه و�خلطو�ت �الإجر�ئية 

�أو �الأعمال �ملطلوب �لتدرب عليها .

 خطوات التاأهيل النف�سي :-

�لطبية  �لتقارير  على  باالطالع  �لنف�سي  �ملعالج  يقوم    : الطبيـــــة  التقارير   -
و�سع  يف  ي�ساعد  مما  �لنف�سي  �لتاأهيل  قبل  �حلالة  �أجر�ها  �لتي  و�لفحو�سات 
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خطة �لتاأهيل و�لتدريب و�الإر�ساد و�لتوعية للحالة و�أ�سرته . ويقوم بتحويله �إلى 
�إلى  �أن �حلالة يف حاجة  �كت�سافه  �الأطباء يف حالة  �ملختلفة من  �لتخ�س�سات 
فحو�سات �إ�سافية مثل ) ر�سم �ملخ �أو �الأ�سعة �أو �لتحليل �لكروموزومي( وغريها 
من �لفحو�سات. �أو �لتحويل لتلقى جل�سات يف �لعالج �لطبيعي �أو �لطب �لطبيعـي 
physical medicine  �لــذي ي�ستخدم �لتدليـك و�لعالج باملــاء و�حلر�رة 

و�لكهرباء وال ي�ستخدم �لعقاقري �لطبية �أو �جلر�حة . 

و�لتوجيه.    و�لتوعية  �الإر�ساد  �ملرحلة  هذه  يف  �لنف�سي  للمعالج  �الأ�سا�سي  و�لـدور 
وال   ، �لطبي  و�لعالج  �لتاأهيل  مع  جنب  �إلى  جنبا  نف�سيا  �حلالة  تاأهيـل  يتم  �أن  ويجب 
يجب �أبدً� تاأجيل �أنو�ع �لتاأهيل �الأخرى وخا�سة �لتاأهيل �لنف�سي �إال يف حاالت قليلة جدً� 
مثل وجود ��سطر�بات �سديدة يف �لقلب تتطلب عدم حركة �حلالة ، �أو �الإ�سابة بنوبات 

�سرعية �سديدة ومتكررة .

قدرة �حلالة على  �لتعرف على مدى  �لنف�سي  �ملعالج  :  على  التقييم احلركـــي   -
حتريك ع�سالت معينة الأزمة لوظيفة ما كامل�سي ، و�لقب�ض ، و�مل�سك و�لكتابة، 
و�لعناية �لذ�تية . لهذ� يجب عليه �الطالع على �لتقييم �حلركي للحالة ومعرفة 
مدى قدرته على حتريك جزء معني من �لطرف �مل�ساب وتقييم قوة �لع�سالت 
و�لتدريبي  �لتاأهيلي  برناجمه  و�سع  �ملعالج  ي�ستطيع  حتى  �مل�ساب  �لطرف  يف 
�ملنا�سب ، وتقدمي �الإر�ساد و�لتوعية ، و�لتعاون مع �الأخ�سائيني �الآخرين  و�ال�سرة 

بهدف �سرعة تقدم �حلالة .

- املهارات احلركية والريا�سية :  ت�سكل �ملهار�ت �حلركية و�لريا�سية �أ�سا�سا جيدً� 
لبناء �لعديد من مهار�ت �حلياة �ليومية و�الجتماعية و�الأكادميية و�ملهنية ومن 
هنا جاءت �أهمية �لتعرف على �ملهار�ت �حلركية و�لريا�سية وقيا�سها وحتديدها. 

وتنق�سم �ملهار�ت �لريا�سية �إلى ق�سمني :-
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    . General  Motor Skills    املهارات احلركية العامـــة   -

          .Fine  Motor Skills            املهارات احلركية الدقيقــة   -

و�الأكادميية  و�للغوية  �ال�ستقاللية  �ملهار�ت  من  عدد  �حلركية  �ملهار�ت  وتت�سمن 
و�ملهنية و�الجتماعية ومهار�ت �ل�سالمة . 

وال يخفي علينا �أن  للريا�سة �أثرها �لفاعل يف تقوية ع�سالت �جل�سم و�ملحافظة على 
�لتو�فق و�لتنا�سق �حلركي باالإ�سافة �إلى ما لها من فو�ئد �جتماعية ونف�سية. وتختلف 
ممار�سة �الأن�سطة �لريا�سية ح�سب طبيعة �الإعاقة وعلى �لعاملني باملجال �بتكار �أنو�ع 
من �لريا�سات تنا�سب كل حالة و�رى �أنه من �ل�سروري ممار�سة �حلالة للريا�سة على 
�لنادي  يف  وكذلك  حجرته  ود�خل  باملنزل  و�ملمار�سة  �جلماعي  �أو  �لفردي  �مل�ستويني 
و�ملدر�سة ومر�كز �ل�سباب. ومن �لتدريبات �لريا�سية �لتي ت�سلح للحاالت �لتي تعاين 

من �إعاقة حركية �الأتــــي:

مهار�ت �لتحكم بحركة �لر�أ�ض ، ومهار�ت �ال�ستلقاء و�ال�ستد�رة ، ومهار�ت �لدحرجة 
والزحف ، ومهارات امل�سي والهرولة ، ومهارات الوثب واحلجل ، ومهارات التقاط الكرة 
�أو  �لرمح  ، ورمى  �ل�سباحة  �لريا�سية  �الألعاب  . ومن  �لكرة   ، ومهار�ت ركل  �أو رميها 
�جللة �أو �لقر�ض ، وتن�ض �لطاولة ، وبع�ض �سباقات �جلري ، و�ألعاب �مليد�ن كالرماية 

وغريها من �لريا�سات كال�سطرجن و�لبولنج.

- القيا�س العقلي : من �الأدو�ر �الأ�سا�سية للمعالج �لنف�سي �لقيام بالقيا�ض �لعقلي 
و�لنف�سي للحالة بهدف �لت�سخي�ض �لدقيق لو�سع برنامج تاأهيلي وتدريبي يتنا�سب مع 
قدر�ته. وي�ستخدم �ملعالج عدد من �الختبار�ت و�الأدو�ت �لر�سمية وغري �لر�سمية بهدف 

�لو�سول �إلى �لت�سخي�ض �لدقيق .                              

كان �حلالة  فاإذ�  وموقعها  و�سدتها  �الإ�سابة  لطبيعة  تبعا  �الختبار�ت  تختلف  كما    
�أدو�ت  ت�ستخدم  فال  �ليدين  وخا�سة  �الأطر�ف  يف  �سديدة  حركية  �سعوبات  من  يعاين 
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�لقيا�ض �لتي تعتمد على �لر�سم و��ستخد�م �لقلم �أو �لفك و�لرتكيب و�لت�سنيف. و�إذ� 
تكملة  �أو  �للفظي  �لذكاء  �ختبار�ت  ي�ستخدم  فال  كالمية  بات  ��سطر�  من  يعاين  كان 

�جلمل �لناق�سة �أو �الختبار�ت �لتى تعتمد على �لقر�ءة.

 التقييم الرتبوي: ويعترب حجر �الأ�سا�ض يف عملية تدريب وتعليم �الأطفال �مل�سلولني 
دماغيًا ومن خالله يتم حتديد مدى حاجة �لطفل �إلى خدمات �لرتبية �خلا�سة وحتديد 
. ومن  �لتاأهيل  �ملرجوة من  �الأهد�ف  لتحقيق  توفريها  ينبغي  �لتي  �ملنا�سبة  �خلدمات 

�إجر�ء�ت �لتقييم �لرتبوي :

-  و�سع �لربنامج �لرتبوي �لفردي

Individualized Education Program )IEP(     

 -  حتديد �لبديل �لرتبوي �ملنا�سب.

-  تقييم فعالية �لربنامج .

-  �قرت�ح �لتعديالت �لالزمة .

- �لعمل على تفريد وحتليل �ملادة �لدر��سية ، و��ستخد�م �لو�سائل �لتعليمية �ملعينة 
و��ستخد�م �أي من �لطريقة �لفردية �أو �لكلية عند �لتدريب .

- على �ملعلم معرفة كيفية بناء وتطبيق مناهج هذه �لفئات وخا�سة مناهج �ملهار�ت  
�حلركية .

�الإعاقة �حلركية  �أن كثري من ذوي  �ملعروف  : من  والتدريب اخلا�س  التعليم   -  
وبخا�سة �مل�سابني ب�سلل �الأطفال ، وبع�ض فئات �ل�سلل �لدماغي يتلقون تعليمهم باملد�ر�ض 
�أن قدر�تهم  تاأثر قدر�تهم �لعقلية وباعتبار  �لعادية ) �لدمج �الأكادميي ( وهذ� لعدم 
�لعادية ود�خل  يوؤهلهم للدر��سة و�لتعليم باملد�ر�ض  �لعقلية يف �مل�ستوى �لطبيعي �لذي 

�ل�سف �لعادي .
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 ولكن هناك بع�ص ال�سعوبات التي تعرت�ص تعليمهم :-

-  عدم وجود موؤ�س�سات تعليمية يف حميط �سكن �حلالة مما يعر�سه لكثري من �ل�سعوبات 
و�مل�سقة يف �النتقال من قريته �أو مدينته �لبعيدة �إلى مدينة �أخرى �أو �لعا�سمة لتلقى 

�لتدريب و�لتعليم . 

-   �لبيئة �ملدر�سية غري مهيئة ال�ستقبال حاالت �الإعاقات �حلركية ، فبع�ض �ملد�ر�ض ال 
�أو  �أو�مللعب  �إلى �ل�سف �لدر��سي  يتوفر بها دور�ت مياه خا�سة ، و�سعوبة �لو�سول 

غرف �مل�سادر ، �أو �ملعامل وغريها .       

-  عدم تنا�سب بر�مج �لتاأهيل مع طبيعة �إعاقة �حلالة حيث ال ميار�ض بع�ض �حلاالت 
لعدم  �لزخرفة  و�أعمال  �لتطريز  �أو  و�لرتيكو  �خلياطة  �أو  �ملنزيل  �لتدبري  �أن�سطة 
على  فيه  �ملبالغ  �خلوف  �أو  �ملعلمني  تدريب  لعدم  �أو   ، و�الأمان  �الأمن  و�سائل  وجود 
احلالة ، اأو عدم ال�ستعداد النف�سي للحالة للم�ساركة يف الن�ساط املهني اأو احلريف 
�لذي ميار�ض د�خل �ملدر�سة مما يفقده �لكثري من �ملهار�ت ويوؤثر �سلبًا على حالته 

�لنف�سية و�لتعليمية .

 -  عدم توفر �ملو��سالت �ملنا�سبة الإعاقة �حلالــة ، �أوعدم وجود �أي نوع من �ملو��سالت 
باملوؤ�س�سة �لتعليمية.

�لتي  ت�سجيل �حلالة و�خلدمات  تو�سح �جر�ء�ت  لو�ئح وقو�نني و��سحة  توفر   - عدم 
يجب �أن تقدم له باملدر�سة . وقلة �خلربة لدى بع�ض �لكو�در �لعاملة باملدر�سة مما 

ي�سع �سعوبات على �الأ�سرة و�حلالة . 

�حلالة  ت�سجيل  �لعادية  �الأهلية  �خلا�سة  �ملد�ر�ض  ��سحاب  �أو  �ملدر�ء  بع�ض  رف�ض   -
. كما يوجد  �لت�سجيل  باملدر�سة ملا يحتاجه �حلالة من خدمات متنوعة بعد عملية 
لدى بع�ض �لعاملني باملد�ر�ض �جتاهات �سلبية نحو �لطالب ذوي �العاقة وعادة ما 
يرددون �أن مكانه لي�ض هنا وعلى �الأ�سر ت�سجيله يف مر�كز �لرتبية �خلا�سة رغم ما 
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يتمتع به �حلالة من قدر�ت عقلية طبيعية توؤهلة للدر��سة باملدر�سة �لعادية ، وعادة 
الينظرون �لى قدر�ته ولكن �إلى �عاقته �حلركية �و �حل�سية .

للتعليم  املنا�سبة  البيئة  لتوفري  احلالة  مدر�سة  مع  التعاون  النف�سي  املعالج  على 

ويقدم التو�سيات االآتية :-

-   عدم �لت�سجيل باملدر�سة �إال بعد �لتدريب �جليد على �ملهار�ت �ال�ستقاللية �لذ�تية.  
و�لتعرف على مر�فق �ملدر�سة �ملختلفة .

-  �إعد�د تقارير نف�سية وعقلية عن �حلالة كل �ستة ��سهر تت�سمن :

  ت�سخي�ض �حلالة من �لناحية �لعقلية و�ل�سلوكية و�لتعليمية ، ويو�سح �حتياجاته  

  وقدر�ته ومو�هبه وهو�ياته . كما ي�سمل �لتقرير �لنف�سي عدد من �لتو�سيات 

  و�الر�ساد�ت �خلا�سة باملدر�سية يقوم بتنفيذها �ملعلم و�الإد�رة �ملدر�سية . 

- �إر�ساد �إد�رة �ملدر�سة بطبيعة �حلالة ، كذلك �لهيئة �لتعليمية و�الأخ�سائيني 

   و�مل�سرفني و�ملوجهني و�ملن�سقني باملدر�سة.

- متابعة �مل�ستوى �لتعليمي للحالة باملدر�سة ، وعدم �النتقال �إلى �مل�ستوى �الأعلى �إال بعد 
�إتقان �مل�ستوى �الأقل . 

- �إدخال بع�ض �لتعديالت على �لربنامج �لدر��سي �لتعليمي بالتعاون مع معلمي �لطالب 
باملدر�سة . 

-  �العتماد على حتليل وتفريد �لتعليم ، و�لتدريبات �لعالجية .

�د�رة   مع  بالتعاون  �حلالة  �إعاقة  مع  يتنا�سب  مبا  �ملدر�سية  �لبيئة  تنظيم  �إعادة    -  
�ملدر�سة، و�لق�سم �لهند�سي بالوز�رة �ملعنية .
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 - �الإعد�د للجان �خلا�سة لالمتحانات �لتحريرية �أو �ل�سفهية ح�سب طبيعة �حلالة وعادة 
ما ت�سمل �للجان �خلا�سة وجود مر�فق يكتب عن �حلالة �مل�ساب �ذ� كانت   �ال�سابة 
�ال�سئلة  وقر�ءة     �لزمن  زيادة  �لى  باال�سافة   . كتابته  من  حتول  و  �الطر�ف  يف 
تدريجيًا وب�سوت و��سح ، مع �لت�سجيع و�حلث على �الجابة و يجب �أن يرت�سم على  
وجة �ملر�فق عالمات �حلب و�لعطف و�لقبول . ومن �القرت�حات �لبد�ية باال�سئلة  
نف�ض   يف  �لثقة  بث  بهدف  �الخرى  �ال�سئلة  �لى  �النتقال  ثم  �لكتابة  قليلة  �ملبا�سرة 
�لطالب �ثناء �المتحان. ومن �ملمكن �ن يقوم �ملر�فق باطالع �لطالب على ما قام به 

من �جابة مما يدخل �ل�سعادة على نف�سه.

 - ار�ساد وتوجية اال�سرة والعمل من خالل فريق ي�سم كل من : 

�ملعالج �لنف�سي – �ملعلم باملدر�سة - �الإد�رة �ملدر�سية – و�الأ�سرة خا�سة �لو�لدين. 

- امل�سكالت  النف�سية لذوي ال�سلل الدماغي :

يتعر�ض احلالة لعدد من امل�سكالت وال�سغوط النف�سية Stress ترجع اإلى االآتي:

-  تغري �سكل �جل�سم ) �الإعاقة �حلركية ( يوؤدي عادة �إلى حالة من �لهدوء وعدم 
القدرة على الإتيان بالن�ساط املنا�سب ، وعدم امل�ساركة يف املنا�سبات الجتماعية 
و�الأن�سطة �لريا�سية و�سعوبات متنوعة مرتبطة بالتعليم و�لدر��سة مما ي�سيب 
�لفرد بحالة من �الكتئاب Depression   وما يرتبط به من هبوط يف الن�ساط 
 Aggression كالعدو�ن   متنوعة  �سلوكية  مبظاهر  ي�سعره  مما  �لوظيفي. 
و�الإحلاح يف طلب م�ساعر �حلب من �ملحيطني ، �أو �ل�سعور بالرغبة يف �لهروب 
�النطو�ء  كذلك  �حلالة  ت�سيب  �لتي  �مل�سكالت  ومن  �الجتماعية.  �ملو�قف  من 

ب�سبب �ل�سعور بالنق�ض وفقد�ن �لثقة.

-   ترتبط �سعوبات �لنطق و�لكالم لدى ذوي �الإعاقة �حلركية بالعديد من �مل�سكالت 
�لنف�سية كامليل �إلى �لعزلة ، وعدم �لرغبة يف �مل�ساركة و�مليل �إلى �ل�سمت و�لبعد 
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عن �ملو�قف �لتي يوجد بها تبادل �الآر�ء �أو �الأحاديث ، وبع�سهم ي�ساب بال�سمت 
�لتي  �ل�ساغطة  �لنف�سية  �ملو�قف  من  هروبًا  �له�ستريي  �خلر�ض  �أو  �الختياري 
يتعر�ض لها ب�سبب ما يعاينه من �سعوبات وم�ساكل كالمية . ودور �ملعالج �لنف�سي 
هنا يعتمد على �لتعرف على ما لدى �حلالة من م�سكالت كالمية و�لتحويل �إلى 
و   . �لكالمية  قدر�ته  من  تنمي  �لتى  �لرب�مج  بع�ض  وو�سع  �ملخت�سة  �جلهات 
يو�سح لالأ�سرة دورها يف عملية �لتاأهيل �لتخاطبي ، و�عد�د �لتقارير و�لتو�سيات 

للمدر�سة و�ملعلمني وغريهم .

-  تنمية مفهوم الــــــذات :

مفهوم �لذ�ت ) Self - Concept )S-C  يعني تقدير �لفرد لقيمته ك�سخ�ض 
ويحددة �إجناز�ت �لفرد �لفعلية . ويظهر من خرب�ت �لفرد �ملرتبطة بالو�قع و�حتكاكه 
�النفعالية  �الأهمية  ذوي  �الأ�سخا�ض  من  يتلقاها  �لتي  باالأحكام  كبري�  تاأثري�  ويتاأثر  به 
و�لد�ه ويحقر�نه د�ئما قد  يوبخه  �لذي  �ملرتفع  �لذكاء  �لطفل ذو  يف حياته - مثال - 
يتولد لديه مفهوم عن ذ�ته �نه �سخ�ض غري كفء عاجزً� عن حتقيق �إمكاناته . ومن 
هذ� �ملنطلق مفهوم �لذ�ت ينمو لدى �لطفل وفقًا لنوع �ملعاملة و�لرتبية �لتي يتلقاها من 
و�لعقاب.  �لثو�ب  يلقاه من  ملا  وتبعًا  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سة  �الأ�سرة وحتى  و�أفر�د  �لو�لدين 
تقبلهم  وعدم  برف�سهم  ي�سعرون  عندما  �الأطفال  �أن  �لدر��سات  من  �لعديد  وت�سري 
توجه  �لتي  �لد�ئمة  �النتقاد�ت  وي�سمعون  �حلرمان  �أو  �لعزلة  �إلى  يتعر�سون  وعندما 
�إليهم. وعندما يكال لهم �ل�سباب و�الإهانات وعبار�ت �لتحقري وعندما ميرون بخرب�ت 
فاأنهم  �لتعبري عن م�ساعرهم  تقييد حرياتهم وحرمانهم من فر�ض  �إلى  توؤدي  مريرة 
ي�سعرون يف هذه �حلالة �أن �لعامل كله �سدهم مما يجعلهم يفتقدون �لرغبة يف �سحبة 

الآخرين اأو الختالط بهم حتى لو كانوا من اأفراد اأ�سرتهم . 



37 التأهيل النفسي لحاالت الشلل الدماغي

ومن هذا املنطلق لتنمية الذات لدى احلالة نقرتح الفنيات االآتية :-

- توفري �حلب و�الأمان و�لدفء للحالة ، و�لو�لدين .        

و�الحرت�م  �حلب  على  قائمة  �إن�سانية  عالقات  وتوفري  و�النتماء  �ل�سحبة  توفري   -
كالو�لدين  بالطفــل  و�ملحيطني  �ملقربني  خالل  من  �إال  يتم  ال  وهذ�  و�لتقدير 

و�الأخوة و�الأخو�ت و�الأهل .  

-  �أن ي�سعر �مل�ساب �نه م�سدر �ل�سرور وفخر �لو�لدين .

-  �لعمل على توفري و�سط بيئي ي�ساعد على تنمية قدر�ت �حلالــة �لنف�سيــة و�جل�سمية 
و�لعقلية .  

-  �أن تت�سف عالقتنا بالطفل منذ �ل�سغر بالدفء و�لود و�حلماية وتوفري حاجاتــه 
حتى ي�سعر باالطمئنان ، فالطفل مهما كانت �أعاقته �أو قدر�ته يحتاج �إلى �ل�سعور 

باأنه مبعث فخر و�سرور �لو�لدين و�نتمائه �إليهم .

على         و�الإجابة   ، ورغباته  و�آماله  �إلى طموحاته  و�ال�ستماع  لالإن�سات  وقت  - منحه 
ت�ساوؤالته مهما كانت غريبة �أو مزعجة و�لتحلي  بال�سرب عند مناق�سته و�عتباره  

)حاله( يف حاجة �إلى �لدعم و�مل�ساعدة و�لعالج  .

و�لعمل على  �سخ�سية �حلالة  �مل�سيئة يف  �اليجابية  �إبر�ز �جلو�نب  �الأ�سرة  - على 
�لتاأخر  �أو  �ل�سعف  مظاهر  لعالج  و�لرب�مج  و�حللول  �خلطط  وو�سع  تنميتها  

و�ال�سطر�ب.  

-  الوازع الديني : - 

�الإميانية  �جلو�نب  نحو  و�أ�سرته  �حلالة  بتوجية  �الهتمام  �لنف�سي  �ملعالج  على    
و�ل�سرعية وهذ�  من خالل �الإر�ساد بان �هلل هو �ل�سايف �ملعافى من كل مر�ض �أو ��سابة. 
Theo therapy وي�ستخدم �ملعتقد�ت �لدينية يف  وهناك ما يعرف بالعالج �لديني 
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�أن ينظم  عالج �الأمر��ض �لنف�سية و�جل�سمية ويعتمد على �إميان �ملر�سى . كما ميكن 
�أو رجال �لدين  للحديث عن كيفية  �أو �مل�سايخ  جل�سة للحالة و�أ�سرته مع �حد �لفقهاء 
عو�مل  وهي  بالذنب  و�ل�سعور  و�لغ�سب  و�لنكر�ن  و�الكتئاب  �لياأ�ض  حالة  من  �خلروج 
ترتبط باحلالة و�أ�سرته عند �كت�ساف �الإعاقة ومعرفة �أثارها . كما ال نغفل دور �لدعاء 
و�الإكثار من �ل�سالة و�سماع �لقر�ن �لكرمي وتالوته ،  فكلها عو�مل ت�ساعد على �لتغلب 
على �لياأ�ض وتدفع  �حلالة لل�سعي نحو �لعالج  و�لتدريب  و�لتاأهيل  و�لبعد  عن �حلزن  
�الأمثال  و�سرب  لالأمور  �ل�سود�وية  �لنظرة  عن  �لبعد  ويجب   . �لنف�ض  ورثاء  و�الأ�سى 
�لعلمية  �لدرجات  �أعلى  �إلى  و�لو�سول  و�أثارها  �الإعاقة  قهر  ��ستطاعو�  باأ�سخا�ض 

و�لوظيفية على �مل�ستويني �لعربي و�لعاملي . 

ومن االأحاديث ال�سريفة التي ميكن اأن ت�سعد احلالة وتعينه : 

-  عن ابي �سعيد وابي هريرة ر�سي اهلل عنهما عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: 
)ما ي�سيب امل�سلم من ن�سب وال و�سب، وال هم وال حزن ، وال اأذى وال غم حتى 

ال�سوكة ي�ساكها اإال كفر اهلل بها من خطاياه (متفق عليه . والو�سب: املر�س. 

-   قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم) اإن عظم اجلزاء مع عظم البلء، واإن اهلل تعالى 
اإذا اأحب قوما ابتلهم ، فمن ر�سى فله الر�سا ، ومن �سخط فله ال�سخط(. رواه 

الرتمزي.

-   عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال : قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم :) ما يزال 
وما عليه  تعالى  اهلل  يلقى  وولده وماله حتى  نف�سه  واملوؤمنة يف  باملوؤمن  البلء 

خطيئة ( رواه الرتمذي.

-   عن ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه قال : دخلت على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وهو 
يوعك ، فقلت : يا ر�سول اهلل ، اإنك توعك وعكاً �سديداً ، قال : ) اأجل اإين اأوعك 
كما يوعك رجلن منكم ( قلت : ذلك اأن لك اأجرين ، قال: ) اأجل، ذلك كذلك ، 
ما من م�سلم ي�سيبه اأذى : �سوكة فما فوقها اإال كفر اهلل بها �سيئاته ، وحطت عنه 



39 التأهيل النفسي لحاالت الشلل الدماغي

ذنوبه كما حتط ال�سجرة ورقها ( متفق عليه . والوعك: احلمى . 

- عن اأبي يحيى �سهيب بن �سنان ر�سي اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم :) عجباً الأمر املوؤمن اإن اأمره كله له خري ، ولي�س ذلك الأحد اإال للموؤمن، 
اإن اأ�سابته �سراء �سكر فكان له خرياً له ، واإن اأ�سابته �سراء �سرب فكان خرياً له(. 

رواه م�سلم                                                                     

- ما يقال اإذا اأح�ص وجعا ً يف ج�سده : 

   ) �سع يدك على الذي تاأمل من ج�سدك وقل �سبع مرات : اأعوذ باهلل وقدرته من            

      �سر ما اأجد واأحاذر ( م�سلم .

 - كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا اأتاه االأمر ي�سره قال :

)  احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات (  

 واإذا اأتاه االأمر يكرهه قال : 

 ) احلمد هلل على كل حال(.

  - عن النوا�س بن �سمعان ر�سي اهلل عنه قال : �ساألت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
عن الرب واالإثم ؟ فقال:)الرب ح�سن اخللق ، واالإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت 

اأن يطلع عليه النا�س (. رواه م�سلم .

 - عن اأبن عبا�س ر�سي اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم الأ�سج عبد 
القي�س :) اإن فيك خ�سلتني يحبهما اهلل : احللم واالأناة (رواه م�سلم .

لي�س   ( قال  و�سلم  عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  اأن  عنه  اهلل  ر�سي  ابي هريرة  - وعن 
ال�سديد بال�سرعة , اإمنا ال�سديد الذي ميلك نف�سه عند الغ�سب(متفق عليه.

-  ويقول اهلل تعالى ) واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون اأخيه (.
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- التفكري يف امل�ستقبل :-

كثريا ما يوجه ويردد احلالت اأو الأ�سرة بع�ض الأ�سئلة للمعالج النف�سي خالل 
جل�سات املقابلة والقيا�س اأو التقييم ومن هذة االأ�سئلة على �سبيل املثال :

 هل �أبني ي�ستطيع �لتعلم و�لدر��سة باملدر�سة �لعادية ؟  هل �سوف يدخل �جلامعة ؟ 
هل هو طفل طبيعي ؟ هل هو طفل خمتلف عن �الأطفال �الآخرين ؟ هل من ير�ه يقول 
من  ؟هل  �مل�ستقل  �لعي�ض  ي�ستطيع  هل  ؟  ما  مر�ض  لديه  �أو  معوق  �أو  مري�ض  �نه  عنده 

�ملمكن له �لزو�ج وتكوين �أ�سرة ؟ .

     وعلى �ملعالج �أن يكون �سادقا وحكيما وهادئا ومبت�سما عند �سماع ودر��سة م�سكلة 
�حلالة وعليه �أن ير�سم خطة مبدئية للم�ستقبل �لقريب ، و�الأ�سرة ت�سعر بالر�حة �لنف�سية 
و�الطمئنان عندما تعرف من متخ�س�ض ما هو �ملطلوب منها وما هي �خلطو�ت �لقادمة 
و�أين �سوف تذهب للتدريب �أو �لعالج �أو �لتاأهيل ، وعلى �ملعالج �أن يو�سح وي�سرح �جلهات 
�لتي تقدم خدمات للحالة و�لتكاليف �ملادية و�ملكان ، ومن �ل�سروري �أن تعرف �حلالة 
و�الأ�سرة �أن بد�ية �مليل تبد�أ بخطوة و�ن �لذهاب للمدر�سة �لعادية �أو �جلامعة �أو �لنادي 
و�لعمل �مل�ستقل كلها �آمال ن�ستطيع حتقيقها �ذ� متتعنا بال�سرب ونفذنا �إر�ساد�ت وخطط 
�ملعالج �ملتابع وعملنا على �لتاأهيل �ل�سامل �ملتكامل  . وعلى �ملعالج �أن ير�عي �لتفا�سيل 
و�ملعلمني  و�الأخو�ت  و�الأخوة  و�الأ�سرة  �حلالة  من  كل  دور  ويحدد  �ملعلومات  ويب�سط 

و�الخ�سائني �الآخرين وكل من يحيط باحلالة حتى �خلادم و�ل�سائق و�جلري�ن .

- تكوين ال�سداقات : -

�أو  وبالنادي  وخارجها  �ملدر�سة  دخل  للحالة  �سد�قات  تكوين  �لنف�سي  �ملعالج  على 
�ل�سلوك �جليد  �لتدريبي بهدف �كت�ساب �حلالة  �أو  �لتاأهيلي  �أو �ملركز  �ل�سبابي  �ملركز 
�ملتزن وتعبريه عن م�ساعره ، وممار�سة �للعب و�الأن�سطة �جلماعية و�كت�ساب �ل�سلوك 
�جلمعي مما ي�ساعد على �سعوره بالر�حة �لنف�سية . ومن �ملفيد كذلك تكوين �سد�قات 
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�أ�سر خمتلفة لديهم حالة تعاين من  �أ�سرته ، وتكوين �سد�قات بني  بني �حلالة و�أفر�د 
�إعاقة مماثلة ��ستطاعت �لتغلب على ما يرتبط باالإعاقة من �سعوبات وم�ساكل وحققت 

طموحات و�إجناز�ت مما يدفع �حلالة �إلى �ل�سعي ملو��سلة �لتدريب و�لكفاح و�لتاأهيل .

 - امل�ساعر االإيجابية :-  

   تكوين �جتاهات �إيجابية بني  �حلالة  ومدر�سته  و�سفه  �لدر��سي  و�ل�سادة �ملعلمني 
و�الأخ�سائيني باملدر�سة و�لهيئة �الإد�رية ويتو��سل معهم من حني  الآخر ويقدم لهم �ل�سكر 
و�لتقدير لرعايتهم وخدماتهم ، ويعرب لهم عن م�ساكله �آماله ويطلب �لعون و�لن�سيحة 
بعيد� عن �لتوتر  و�مل�ساعر  �ل�سلبية  و�ختيار �لكلمات �لطيبة �حل�سنة �ملعربة عن �اللتز�م 
باالأدب، وهذ� يتم بالتعاون مع �ملعالج �لنف�سي �ملتابع للحالة و�الأ�سرة و�ملحيطني باحلالة 

من �ملعلمني و�ملدربني وغريهم .

وي�ستطيع �أي من �لو�لدين �إ�سافة �أو �بتكار �لعديد من �الأ�ساليب و�لفنيات �لتي تدعم 
�الأبن نف�سيًا و�سلوكيًا وتبث �لثقة يف نف�سه وتدفعه �إلى �الأمام ويحقق كل �الأمنيات.
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قائمة بامل�شطلحات الواردة بالكتاب

) التاأهيل النف�شي حلاالت ال�شلل الدماغي(

Aggression �لعدو�ن                                                              

American Association Psychological �لنف�ضِ  لعلم  �الأمريكية  �جلمعية 

 Self    Care  Skills بالذ�ت                                     �لعناية  مهار�ت 

Cerebral Paralysis �ملخـــــــــي                                 �ل�سلل 

Cerebral Palsy )C. P  ( �لدماغي                                     �ل�سلل 
Cerebral Palsy or Paralysis �ملخ                                     �سلل 

              Comprehensive Rehabilitation �ل�سامل            �لتاأهيل 

Conversion hysteria                                               له�ستريية  �لتحولية�

  Daily Living Skills �ليومية                                  �ملهار�ت �حلياتية 

 Depression �الكتئاب                                                              

          Diplegia �لعر�سي                                                     �لن�سفي  �ل�سلل 

Double  Hemiplegia �سلل ن�سفي مزدوج                                      

Epileptic Seizures �ل�ســرع                                          نوبات 

Family Rehabilitation �الأ�سري                          �لتاأهيل 

Fine Motor Skills �لدقيقــة              �حلركية  �ملهار�ت 
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General Motor Skills �لعامة               �حلركية  �ملهار�ت 

 Group Therapy �جلماعي                     �لعالج 

Hysterical Paralysis                                     له�ستريي� �ل�سلل 

Hemiplegia                                            لطويل� �لن�سفي    �ل�سلل 

Individual Therapy                                                 لعـــــــالج �لفــردي�

�لربنامج �لرتبوي �لفردي 

Individualized Education Program )IEP(  

 Learning   disabilities                                                 سعوبات �لتعلم�

  Littlem’s Disease لتل                                                    مر�ض 

Mental Health �لنف�سية               �ل�سحة 

          Mental  Retardation                                             الإعاقة �لعقلية�

   Motor disability �حلركية                       �العاقة 

Paralysis �ل�سلل    

  Paraplegia �الأطر�ف �ل�سفلى                                                   �سلل 

  poliomyelitis �الأطفال                                                         �سلل 

   Physical Therapy �لعالج �لطبيعي                                              
  psychologist �الأخ�سائي �لنف�سي                                                   

  Psychological    Rehabilitation                                 لتاأهيل �لنف�سي�
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 Psychology  Rehabilitation علم �لنف�ض �لتاأهيلي                         

 qaraplegia �لرباعي                                                            �ل�سلل 

     quadriplegia                                                                   سلل �الأطر�ف�

Rehabilitation �لتاأهيل                                                           

           Medical Rehabilitation �لتاأهيل �لطبي                                       

Self - Concept )S-C  ( �لذ�ت                     مفهوم 

       Social Rehabilitation �لتاأهيل �الجتماعي                                          

  Social Situation �ملوقف �الجتماعي                                    

Theo therapy �لديني                                                      �لعالج 

  Triplegia                                                                            ل�سلل �لثالثي�

      Vocational Rehabilitation �لتاأهيل �ملهني                                  
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