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  ����ـــــ� .1

اھ�)��� ��>ا	�ا ��)�01 ا�)�Iب'+  ،أ!MN ا���	� �+ دول ا����� /Kل ا���� ا�)�I6م

  ���!�)� بPن ��ض ا� ،ا�0 ا�6)� ا�$�	" ��$��ن ا�)$6'+ ،و	��د ھOا ا�ھ�)�م �7 ا�)��م ا;ول،���ب��

� 	S'I ا�)R�7 +'6$ دون Q'�ھ� ،بCP�ا!.، �T	ب أ��Vا� S'I	 )�+ أن	ب  .ب� �I	 يOا� W�Vان ا�


�ر	-'� .
و	��ن ب(�� �E�� �%�)$�!�ة !��  .و �G	�Iب ب�Z'�ات 7'>	� '� ��)ودة ،بOXا ا��(ض 	?�� ذا=�

 R��6(+ ا�� �	ا�6?$'� ،ا�'��'�ا��� .�!��� +� �Qن ،وھ� ب�����	در �Gاع ا�����ت ا���  ا�C�7دة �+ أ�!�0 ا


����X �. ا�)����.  

ا�)$^��'+ !+  - ھ� �VC ا��!� �7 ا�)����ت، وب'+ ا�)6X''+  ،إن ا��Zض �+ ھOه ا\ر��دات

و
��	?�X ب����	� �+  ،وأ�X �G�3 ���وأھ� ا�)�Iب'+ ب�� ،وب'+ �63ع ا�$'��Eت ا����� ،-ر!�	� ھOه ا�?^�

  . ��X وا���7'� ،و
�7'� ا�)��� ،وا��� 
$�!�ھ� !�0 
R'V6 ا�Oا=�ة ،و��XN��6 ا����3 ب�X ،/���ت ا�)����

ا�)��RE 	)�+ أن 	$�?'�وا �+ �Gاءة ا;دب   ���أن ا;���ص ا�O	 +	��C�ن �+ ا� ،و	F=� ا����اء


(?'> ا���� !�6 ھOه و
��م ��H ھOه ا;د .و
(I'� ا�)�����ت ��E W�
�� ا\ر��د	� 
�3'�ت و
�%'�Xت 


I)'� ا�����ت  ،ا�?^�، وا\�7دة �+ /���ت ا�)���� ��E ل��و
�V)� ھOه ا\ر��دات !�0 ������ت 

��X%�(رك .�)���ھ'+ا��(Cا�)����ت ا����� �7 ا�� +� O/F
�� ����Z7 �6ا�)���رة ھ ��H�;أ�� ا.  


ا��Iدرة !+  ،%>ء �+ �E$�� �+ ا���%'�Xت ا�����ھ�  ،ا�ر��دات أن ،)'�ھOه ا��ر�G ا��� F=�و


(�د ا��و�� ��)����ت K� ( ا��-�6 ا��ا )� K7+ ) ا	ر�Tص )1(وا����3 ب����ت ا;���ص ا�)��Iب�

��'�%�ت ا����3 ( ا;���ص ا�O	 +	��C�ن �+ !->�� �و	)�+ ا�طKع !�0 
�%'�Xت ھOه  ،)ذوي ا

   .�X	� ھOا ا���ضC �7 ،ا��-�6

( 1 ) Libraries Serving Disadvantaged Persons ( LSDP ) 

ويمكن  .إن واضعي هذه اإلرشادات، يمكنهم الرد عن األسئلة التي تردهم من الزمالء حول العالم

   .ايجاد وسائل االتصال بهم في نهاية هذا العرض أيضا
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  ��ــــ� و����ــــ� .2

الذين أسهموا في اصدار   هذه التوجيهات  ،واألفراد  ،الى المؤسسات يتقدم المؤلفون بخالص الشكر

 )األستاذ برورترونباك: أعضاء اللجنة الدائمة لألشخاص المتضررين وعلى رأسهم  ،وبخاصة منهم

BrorTronbacke ) والمركز  ،وٕالى المركز الدنماركي في أجينج ،في السويد" سهل أن تقرأ " مدير مركز

 )ويتقدم المؤلفون بالشكر أيضا الى السيد فيبيك ليمان  .كز تطوير خدمات المتخلفين عقلياومر  ،الدنماركي

Vibeke Lehmann )لتفضله بمراجعة أسلوب النص وقواعده.   

3.    )ا����� ا�����( ���ا���ھ

وعندما يعاني  .هو قضية مرضية) العته( فإن الخبل  ،بموجب تعريف منظمة الصحة العالمية

 ،أو من اضطرابات عقلية أخرى ذات الصلة ،كالخرف ،من شكل واحد من أشكاله المتعددة ،لالمريض بالخب

ومن مشكالت أخرى في  ،فإنه بطبيعة الحال  يعاني في الوقت نفسه من أعراض واضحة من ضعف الذاكرة

مع صعوبات في  ،مثل مشكالت تذكر األحداث الجديدة ،وهناك إشارات مبكرة للمرض .والتصرف ،التفكير

أو تغير في  ،ويمكن للشخص المصاب  أن تظهر عليه عالمات االرتباك .أداء المهام اليومية المألوفة

أو توقف  ،إلى جانب صعوبة إيجاد األلفاظ للتعبير ،مع ضعف في التحكم ،أو في السلوك ،الشخصية

  .أو توهان في االتجاهات ،تفكيرال

أو  ،فهوال يعرف الحدود االجتماعية ،ءا مرتبطا بالشيخوخةليس جز ) التخلف العقلي ( والخبل  

كما أن  ،فإنه يصيبه بطريقة خاصة ،فكل شخص يتعرض للخرف ،أو الجغرافية ،أو العرقية ،االقتصادية

بل يحتاجون للمساعدة في مختلف جوانب حياتهم  ،المصابين بالعته يكونوا غير قادرين على رعاية أنفسهم

 ،التي يمكن أن تبطئ تطور المرض ،غير المعالجة الدوائية ،أي عالج للخبل ،حتى اليوميوجد  وال .اليومية
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جاء بسبب تعاطي المخدرات   إذاأما  ،جاء على شكل مرض أو عطب إذا ،كما أنه يكون غير قابل للشفاء

  .يكون قابال للشفاءنه فإ ،الكحول  أو بسبب االختالالت الهرمونية أو الفيتامين  أو الضغوط النفسية إدمانأو 

�ت ��ض  .4�� �  ���ا�أھ

  ��ض ا���ف  1.4

من % 60إذ أن حوالي  ،هو أكثر أمراض الخبل شيوعاAlzheimer )(يعد مرض الخرف 

واللغة من  ،الجزء الذي يراقب التفكير، والذاكرة وهو يصيب ،هي من نوع الخرف ،إصابتهم ،المصابين بالخبل

   .الدماغ

وتنكمش بما يؤثر سلبا  ،تصاب الخاليا العصبية في مناطق معينة من الدماغ  ،خالل دورة الخرف

   .واتخاذ القرارات ،والتفكير،والحديث ،على قدرة المصابين به على التذكر

 - حتى اليوم - وتعتبر أسباب المرض غير معروفة  .ويتطور ببطء ،يبدأ المرض بصورة تدريجية

 ،بل يمكن أن يصيب الناس من مختلف األعمار ،علمًا بأن المرض غير مقتصر على كبار السن فقط

جنس معين  أو  وال على ،فهو غير مقتصر على طبقة اجتماعية معينة دون غيرها ،والبيئات االجتماعية

   .يصيب كبار السن أكثر من غيرهم أن الخرف غالبا ما أو مناطق جغرافية  إال ،مجموعات معينة

بالحياة التي  ،يرتبط ألنه يرتبط أكثر ما ،ويصيب المرض كل شخص بطريقة مختلفة عن اآلخر

ويمكن فهم سياق الخرف عبر ثالثة  .نموذج حياته ،ظروف حياته ،شخصيته: عاشها هذا الشخص  مثل 

فإن مرضى الخرف   ،وكما سبق ذكره .والمتأخرة ،والمتوسطة ،المبكرة: مراحل أساسية من مراحل تطوره 

  .ليس شرطا أن يعانون جميعهم من مختلف هذه المراحل بل يختلف األمر من شخص آلخر

  ا�"�!� ���ا���ض   2.4



6 
 

��V	 ا��  ،ا��!� ���� ا� ��ض�� ��$C20 %ب'+ ب���I(ا� +����، �N�
 S�$ب PV6	اد   –و�$Cا

d7ن  ،	�>ود ا����غ ب���)'� ا��� 	(��%�X �+ ا;ُ=$-'+ ����7 � ،ا;ُ=$-'+ و��%��X إ�0 ،ا;و!'� ا����	�

ا���  ،	��د إ��E 0$�� �+ ا��eP'�ات ا�$��'��)�  ،ا;�� ا�Oي 	�$�S ب$��� د��Q'� ب$'K/، �N	�ه 
)�ت

�X���3 S'I
  .ا����� ا����� ا��!� �: �� 	$)0 وھ�  ،


g?�6  ،و
�h أ!�اض ا�)�ض �eب�� ��	�X �?��ة �� ،ا��!� �ب�g ا��6س 	�Iب�ن ب������  �e

و�7 ب�.  g	�H= "� 8?'� �+ ��01 ا���ف و
-�رب�X وھ� أ�� � ،C�e'� ب$����E S د��Q'� أ/�ى

=)� 	)�+ أن  ،و��01 ا����� ا����� ا��!� � ،ا�(��ت 
��ن ھ�6ك �3�ب� �7 ا��)''> ب'+ ��01 ا���ف

  )1( .ب'X6)� 	��ن ھ�6ك 
eP'� ����دل

  �) أ'&�م �$ي ���ا�  3.4

أكثر األنواع شبهًا  وهو ،من المرضى% 20ونسبته حوالي  ،وهو النوع الثالث من أنواع الخبل

وقد أخد تسميته هذه من . ويسببه انحطاط الخاليا العصبية للدماغ وموتها،( Alzheimer )بالخرف 

ويمكن ظهور هذا النوع  .أجسام ليوي: علميا تحت اسم  المجموعات غير االعتيادية من البروتين المعروفة

 )2(لألسباب السابقة الذكر نفسها  ،من مرض العته

  ��ا�� ا�(�ض .5

  : يمكن أن تظهر على المريض األعراض التالية  ،في المرحلة المبكرة

  .صعوبات في اللغة •

 .على المدى القصير ،وبخاصة منها ،ضياع الذاكرة •

  .المريض ظهور تشويش في الوقت عند •

                                                 
1-Alzheimer Disease : Help for Caregivers WHO. www.alz.co.uk 
2- Alzheimer’s Disease : Help for Caregivers. WHO.www.alz.co.uk/adi/pdf/  Help forgivers 
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  .)العائلية ( ضياع عن األماكن المألوفة  •

  .ظهور صعوبات في اتخاذ القرارات •

  .ضعف المبادرة والتحفيز •

  .ظهور عالمات االكتئاب والعدوان •

  .فقدان الرغبة في ممارسة الهوايات والنشاطات •

  : ربما يعاني المريض من  ،في المرحلة المتوسطة

  .وأسماء األشخاص ،وبخاصة منها األشياء الحديثة ،ظهور ضعف في تذكر األشياء •

 .عدم القدرة على العيش المنفرد بدون مساعدة •

  .والشراء ،والتنظيف ،عدم القدرة على الطبخ •

  .زيادة حب االعتماد على اآلخرين •

  .المساعدة في النظافة الشخصية إلىالحاجة  •

  .ظهور صعوبات في الكالم •

  .والعادات الشخصية األخرى ،ظهور مشكالت تخص التجول •

  .وفي المحيط المألوف من قبل ،ظهور عالمات التوهان داخل المنزل •

  .ظهور عالمات الهلوسة •

  :ربما تظهر العالمات التالية  ،في المرحلة المتأخرة

  .واألشياء المألوفة ،ضعف التعرف على األصدقاء .ظهور صعوبات في األكل •

 .الحوادثوتعليل  ،ظهور صعوبات في الفهم •
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  .عدم معرفة المريض طريقه داخل البيت •

  .ظهور صعوبات في المشي •

  .القيام بتصرفات غير الئقة في األماكن العامة •

 (1) .3والسرير ،اقتصار حياة المريض فيما بعد على الكرسي المتنقل •

  ���ا��(,� ��ر��$� "* أ��اض  .6

: مركبة من لفظتين هما  ،الخبل لفظة عربية مأخوذة عن لفظة أجنبية مشتقة من أصل التيني 

   .أو ضعف القوى العقلية  بسبب المرض وتعني  خسارة ،العقل= رجال + خارج 

يعرفون أمورا تخص  ،قبل الميالد) 1000 – 2000( وقد كان المصريون واليونانيون القدماء مابين

كما ) التخلف العقلي(للخبل  ( Zhi Dai Zheng )أما الصينيون فقد استخدموا تعبير  .اضطرابات الذاكرة

الذي تم توصيفه لكبار  ،وهو نوع من الخرف ،لنوع الخبل ( Lao RenZhi Dai Zheng )عرفوا تعبير 

  .ومن ضعف االستجابة والجنون ،وبخاصة لألشخاص الذين يعانون من الخرس ،السن

هذا المرض منذ  4وكالوديوس جالين ،آولوسكورنيليوس: عرف العالمان  أما عند الرومان  فقد

االضطرابات النفسية المزمنة المعروفة بضعف الذاكرة  إلىعندما أشاروا  ،القرنين األول والثاني بعد الميالد

ب بينيل أما العالم الفرنسي الدكتور فيلي .5المرضية القوية اإلصابةبسبب  ،دواء له وال ،رجعة فيه الذي ال

 Dementia وهو أول من استخدم مصطلح  ،فهو مكتشف العالج النفسي الحديث)  1826 – 1754( (4)

 .م 1797وذاك عام ) (

                                                 
3 www.als.co.uk./adi/helpforcaregiver 
4 Aulis Cornelius Celsius and Claudius Galen. 
5 www.searo.who.int/en/section 1174 section 1199 / sectio 1567 
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وهو طبيب مختص 6)  1915 – 1864( م وصف الدكتور ألويس آلزهايمر  1906وفي عام 

 ،واالرتباك ،فقدان الذاكرة بسبب ،سنةإصابتها بمرض غير طبيعي 55حالة وفاة امرأة عمرها  ،بعلم األمراض

( بدأ هذا المرض يأخذ اسم  ،حاالت تغير الدماغ غير الطبيعية ومنذ أن وصف الدكتور آلزهايمر .والهلوسة

  .)مرض آلزهايمر

  ا��,���ت أ��م ا�(����ت ا����� �/�ه ا���-  .7

مليون شخص  24ويوجد حوالي  ،)الشيخوخة ( يعاني العالم اليوم من ازدياد األفراد المسنين 

مليون شخص  81 إلىوهو عدد مرشح للزيادة ليصل  ،ثلثيهما يعيشون في الدول المتقدمة ،مصابين بالعته

 ،وجنوب آسيا ،والصين ،الهند: والدول المكتظة بالسكان مثل  ،أكثرهم في الدول المتقدمة ،2040عند عام 

 .7وغرب الباسيفيك

 ،أن الخدمات العامة ايبدو  فانه ال ،كبيرة من المرضى المصابين بالخبلوبالرغم من هذه األعداد ال

وتزايد  ،بحاجاته المتنامية  ،تواجه تحديات  هذا المرض ،في معظم دول العالم ،واالجتماعية ،والصحية

  .لمواجهة حاجات المتزايدة ،وهو أمر يتطلب تكاتف جهود المجتمعات  بمسؤولية أكبر ،األمراض المتصلة به

ويتركز  .حتى اآلن لم تدخل المكتبات المحيط المهني لخدمة األشخاص المصابين بهذا المرض

علمًا بأن معظم المكتبات  ،أكثر من التحفيز الذهني  ،العالج اليوم بصورة أساسية على الرعاية الفيزيائية

قديم الخدمات المناسبة  أن من واجبها ت ،بينما تدل وظائفها ،ليس لديها خدمات خاصة لمرضى الخبل ،العامة

  وأن حق  .لجميع أفراد الشعب في المجتمعات الديمقراطية

                                                 
6 Dr. Philip Pinel 
7    Alzheimer’s Disease International.  www.alz.co.uk 
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ان مستوى الحياة هو  .هو حق للجميع  بما فيهم العجزة،المعلوماتي و ،واألدبي ،التحصيل الثقافي

وكل شخص  له كامل الحق في المشاركة الكاملة بالنشاط داخل  ،جانب هام  من اهتمامات المجتمع

   .ألطول مدة ممكنة،عالمجتم

وبخاصة المصابين  ،لها بطبيعة الحال  طرق مختلفة  للتعامل مع الناس ،إن الثقافات المختلفة

وبغض  .سواء كان هؤالء يعيشون في المنازل، أو في مؤسسات الرعاية الصحية واالجتماعية ،منهم بالخبل

ومجموعات  ،السبيل إليجاد خدمات معينة إيجادفان المكتبة العامة تستطيع  ،النظر عن اختالف الثقافات

ويوجد في الدول االسكندنافية  وبعض الدول الغربية األخرى  فهمًا متزايدا لهذه . قرائية خاصة لهذه الفئة

   .ولضرورة مواجهة تحدياتها ،الفئة

أن القراءة   .وأن توفر المتعة والتسلية ،الذاكرة ان المواد القرائية والموسيقى ـ يمكن أن تساعد

لم تستخدمه   ما: " والمثل الشعبي يقول  ،يمكن أن تحفز مختلف الوظائف الدماغية ،الموسيقى إلىواالستماع 

قدرتهما على   ،والغناء التأملي ،الموسيقى الهادئة إلىوقد أثبت االستماع  .وهو مثل مطابق للواقع ،"تفقده 

   .تقليص التوتر والقلق

بل ان  ،يمكنهما وحدهما مواجهة الخبل ال ،الدافئوالقلب  ،الحس السليم وينبغي هنا التأكيد أن

تساعد على  ،وبتعبير آخر أن المعرفة الكافية بالخبل ،تشكل جزءا هاما من الحل ،والخبرة  ،البصيرة المهنية

   .تخفيف وطأته

بصورة  أن تؤثر ،ولمواد معينة فيها ،ويظهر فيما يلي من صفحات كيف يمكن لخدمات المكتبة

  .وتخفف عنهم وطأة المرض  ،ايجابية على األشخاص المرضى بالخبل

   ��������3ت ا�(�12 0 .8
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 ،أن تكون لديهم معرفة بهذا المرض ،يجب على الموظفين المهتمين بتقديم الخدمات لمرضى العته

من األدب وهناك قدر هام . ومعرفة كيفية تأثيرها على المصابين ،وباألمراض ذات الصلة به  ،وأنواعه

االتصال  ،أن على موظفي المكتبة المعنيين ،وينبغي التأكيد .)انظر قائمة المراجع ( حول الموضوع  المتوفر

وٕان  ،وفي مؤتمرات تعقد له ،والمشاركة في دورات تأهيلية تخص هذا المرض ،بمهنيين مختصين بهذا الحقل

 ،وحتى تكون خدمتهم ناجحة .الجتماعيةيوجدون في مراكز الرعاية ا ،قضاء وقت مع مصابين به ،أمكن

  .يجب أن يقيموا عالقة تعاون مع المهتمين بهذا الخصوص

التعاون مع أسر  ،والمسؤولين عن رعايتهم ،يجب على المرضى ،وحتى تكون الخدمة ناجحة

  .وحول أفضل الطرق للعناية بهم ،للتشاور حول المرضى ،ومع جهات أخرى تهتم بهم ،المصابين

ومع أسر المصابين  ،ينبغي التعاون مع الجهات المختصة  أيضا ،اح الخدماتولضمان نج

  .أفضل الطرق للعناية بهمللتشاور حول  ،أنفسهمومع المرضى  ،والمسؤولين عن رعايتهم

  �����ا��ا�4 �) ا�(�12 0 .9
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كما  ،من مستوى الدعم للمؤسسات المعالجةيمكن للكتب و األوعية المكتبية األخرى  أن تحسن 

من خالل استحضار ذكريات ممتعة لهم عبر هذه   ،يمكن أن تساعد المرضى على استعادة الشعور بأنفسهم

وهنا يمكن للكتب  ،خالل حياتهم قبل المرض ،و رغبات معينة ،ربما كان لهم هوايات محددة.  األوعية

  :ومن هذه األوعية  .حياة األسرةكريات الطفولة والشباب و وتعيد لهم ذ ،والموسيقى أن تذكرهم بها

وبخاصة منها  ،الكتب ذات الرسوم الواضحة والكبيرة إلى  ،يميل المرضى بالخبل: الكتب المصورة  •

 ،المدن ،األطفال ،األزياء ،الزهور ،الحيوانات: الصور ذات الموضوعات األكثر شعبية مثل 

  .وتثير اهتمامهم ،الخاصة باألطفال أن تفيدهمويمكن للكتب  ،،السيارات القديمة

وهنا  .بسماع النصوص المقروءة لهم بصوت مرتفع ،يستمتع المرضى بالعته:  الكتب المسموعة  •

وبخاصة لألشخاص الذين  ،والكتب السهلة ،أنه ينبغي أن يكون النص قصيرا كالقصة البسيطة ،نقول

 ،ولها حبكة غير مكتملة ،وهؤالء تناسبهم القصص ذات الجمل القصيرة ،يعانون صعوبة في القراءة

 ،كذا كتب النكت واألناشيد ،والقصص القصيرة ،ويمكن أن نقدم لهؤالء المقاالت والقصص الخيالية

 .وهذه أظهرت شعبيتها لديهم  ،جانب األحاجي السهلة جدا إلى ،واألشعار المقفاة من الزمن القديم
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وهم في الغالب يقبلون على الغناء  ،الشعر والغناء إلىته  يحبون االستماع بعض المرضى بالع

ويمكن استكمال هذه  ،ومثل هؤالء  يمكن أن تساعدهم كتب األطفال ،ويرغبون في تذكر النصوص

  .النشاطات في جلسة واحدة

ين هم الذ ،من المفيد تقديم بعض الكتب لموظفي الرعاية االجتماعية: متخصصة للموظفين  كتب •

ويمكن  ،عيد الميالد ،عيد الفصح: على اتصال بمرضى الخبل أو يتصلون بهم في األعياد مثل 

الزخرفة  ،مثل الحديث عن طعام األعياد ،استخدام هذه الكتب للمحادثة حول العادات القديمة

طاولة " ويفضل استخدام الكتب المصورة مثل كتب  .وغيرها من مختلف الموضوعات ،والتزيين

  .من دول مختلفة" قهوة ال

أو بيوجرافيات  ،ببليوجرافيات: مثل  ،و هي تحظى بشعبية بين المرضى: كتب التاريخ المحلي  •

وهي مناسبة جدا  ،وكتب عن الماضي ،المكتوبة بلغة سهلة مفهومة) كتب السير ( المشاهير 

 .لمجموعات المحادثة

ويمكن استخدامها أيضا  ،لهم بسرعة بطيئةوهذه الكتب يمكن قراءتها : الكتب السمعية للخرسان  •

  .لمرضى الخبل

 

 ان االتصال اللفظي مع هؤالء  غالبا ما .وهي وسيلة هامة للتفاعل مع مرضى الخبل: الموسيقى  •

وتعد الموسيقى لمرضى  .هي بدائل حسنة ،واالستماع للموسيقي ،ولكن الغناء والرقص ،يكون صعبا

التعبير  ،تذكر الماضي ،للتفاعل مع األشخاص اآلخرين ،المشاعرللتعبير عن : العته  مناسبة لهم 
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شرط  ،ويمكن استخدام الموسيقى داخل المجموعات الصغيرة .وتخفيف القلق واألرق ،عن الشخصية

  : مثال ذلك  ،أن تكون مألوفة

 ،تموسيقى موزار : مثل  ،خاصة منها لمرضى الخبل إصداراتوهناك  ،الموسيقى الكالسيكية الهادئة -

 8.. .موسيقى الربيع الخ

 . الحب أو الخسارة الخ ،الزهور ،كالمواسم: الموسيقى واألغاني في مجاالت خاصة  -

 .وهي موسيقى مخصصة لالسترخاء:  الموسيقى التأملية -

األشخاص الذين  أيضاو   ،يرغب في مشاهدة الفيلم الجيد إنسانكل  ( DVD )الفيديو وأقراص الـ -

ان  .أيضا في مشاهدة األفالم القديمة بلغتهم األصلية  ومن بيئة بالدهم يرغبون ،يعانون من الخبل

 ،ومثلها األفالم حول التاريخ المحلي ،األيام القديمة  الحلوة إلىمثل هذه األفالم  تعيد لهم ذاكرتهم 

 .وهي ذات شعبية خاصة لديهم ،وأفالم الطبيعة

وهي جذابة للجيل الجديد المصاب  ،يديومثل ألعاب الف ،منها وسائل اليكترونية: وسائل أخرى  -

ويسعدهم البحث في االنترنت  ،سنا يهتمون بالكمبيوتر كما أن الكثير من المرضى األكبر ،بالخبل

 ويمكن استخدام الصور على شاشة الكمبيوتر .أو موظف المكتبة ،بمساعدة المسؤولين عن رعايتهم

ويمكن للمكتبة  تقديم بعض هذه الصفحات للمشرفين  ،أو شرح بعض الموضوعات ،إلجراء محادثة

  .على رعاية المرضى

 ،يمكن لكبار السن ،في الدنمارك .وهي تساعد كثيرا على تنشيط الذاكرة: ذكريات المجموعات 

يمكن أن تتضمن وسائل  ،وهي موضوعات ،استعارة مثل هذه الوسائل من مركز الذكريات للمجموعات

                                                 
8 www. Springhillmedia.com/b.phb?:=8520 
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وعند فتح  ،أدوات الحدائق: مثل  ،وأدوات ،ولوازم أخرى ،كتب مدرسية ،لقديمة للسيداتمواد التجميل ا ،الطبخ

مثل أسواق  ،وتباع مثل هذه المجموعات في بعض الدول باألسواق .المجموعة  تبدأ المحادثة على الفور

 .9انكلترا ووينسلو في ،المنتجات الشعبية في الواليات المتحدة األمريكية

وأحيانا  ،لتطوير مجموعاتها الخاصة ،هناك اتجاه ينموا في المكتبات ،أوروبافي دول شمال 

 .وهيئات التاريخ المحلية ،اعيةبالتعاون مع المسؤولين عن الرعاية الصحية واالجتم

 ،هناك مجموعات مختارة من المواد المعلوماتية حول الخبل: مواد حول الخبل للمهتمين بالرعاية 

بوضع  ،ومن الضروري أن تقوم المكتبات العامة .ي المكتبة والمهتمين بالرعايةموجودة تحت تصرف موظف

 .كجزء من مختاراتهم العامة ،،  تحت التصرفخبلمجموعات مختارة من الكتب واألوعية األخرى حول ال

 ��(�7زل���3ت ا�(����ت  .11

أو الكتب  ،لمرسلةاالستفادة من خدمات المكتبة ا ،الذين يعيشون في منازلهم ،يمكن لمرضى الخبل

 .ريدية التي تقدمها المكتبة لهمويجب إعالم المرضى بهدف هذه الخدمات الب ،المرسلة عبر البريد

حتى يتمكن من تحديد االحتياجات  ،إلى المنازل ومن المهم في هذا المجال زيارة مسؤول الرعاية

 ،حضور أهل المريض إلى باإلضافة،،جانبه إلىو من المهم حضور موظف المكتبة  ،الخاصة بكل مريض

  .وضمان استمرار الخدمات ،بهدف التواصل

 ،في حين ،الحالة الخاصة بكل مريض ،و يجب أن تستوعب خدمات المرضى المقيمين في المنازل

قدر هام لمستوى حياة  إضافةيمكنها  ،أو المعلومات الالزمة ،والموسيقى المناسبة ،أن تقديم الكتاب المناسب

                                                 
9 www.reminiscens.dk 
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يجب أن تكون  ،أو الرعاية الخارجية المدعومة من الكادر الوظيفي ،وأن الرعاية المنزلية .ه األطرافجميع هذ

  .حتى تجعل المكتبة على اتصال دائم بالمستفيدين ،وعليها تشجيعها ودعمها ،على معرفة بهذه الخدمات

  و��ا<= ا��"��� ا�$�$� ،���3ت ا�(���� ��(�12 ;� ��ا;: ا��"��� ط��� ا8'� .12

 .���ا�
��م ھOه ا��!�	� ���د =�'� �+ ا�$��ن ا�O	 +	��C�ن �+ : ا��!�	� ط�	�� ا;%�  •

وھ� ��اOX،  87ا ا�)�ضو	�%� �7 ب�g ا��ول ��ا87 /��3 ��	�H ا���I(�� �Xب'+ ب

  .�X ��ظ?�ن ب�Pھ'� 
�ب�ي /�ص	�Vف !�'

وفيها  ،ل مراكز للرعاية اليومية الخاصة بمرض العتهتوجد في بعض الدو : مراكز الرعاية اليومية 

وتعد  .الترفيهية األخرى واألنشطة ،القيام بالرحالت ،في ممارسة الهوايات ،أو نصفه ،يقضي الزوار يومهم

 .راكزهي األكثر استخداما في هذه الم ،وأوعية المعلومات األخرى ،الكتب

  ا����ون �) ا�(ظ?$*  .13

فمن المهم  أن يقوم موظف  ،خدمات ناجحة جدا ،المصابين بالخبل لقد أصبحت خدمات المرضى

المشاركة في  ،إلى جانب الجهات المعنية األخرى  وعليه أيضا ،المكتبة بزيارات نظامية للمرضى

   .االجتماعات الخاصة بهذا الشأن

اة الروتينية في الحي اإلجراءاتالتعامل بشكل أفضل عند دمج بعض   ،ويمكن للمرضى بالخبل

أما طرح . خالل فترات محددة مسبقا ،اليومية، و من األفضل أيضا أن يقوم موظف المكتبة بزيارة معتادة

وعلينا أن نضع في  .فهي أيضا من األمور الهامة ،الموظف في التخطيط لخدمات المكتبة وٕاشراك ،األسئلة

 ،علية الخدمات التي يقدمهاأنه قد يمر بعض الوقت  قبل أن يتأكد موظف الرعاية من مدى فا ،حسابنا
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يجب االتصال  ،و في جميع األحوال .وأنطباقها على مستوى حياة المقيمين في هذه المرافق والمراكز

  .السؤال عن رغباتهم وأيضا ،إلرسالها،لمعرفة نوع المواد المطلوبة ،باألشخاص المعنيين

و يكون  ،العناية الالزمة لطبيعة العالقات بين المقيمين والموظف في كل زيارة إعطاءويجب 

. أمرا ضروريا  لزيادة اطالعه ،سواء منها المتعلقة باستخداماته المهنية أو الخاصة ،الكتب للموظف إحضار

حضور  فانه يمكن للموظف ،كانت المؤسسة لديها مجموعات كمجموعة األقارب واألصدقاء المقيمين وٕاذا

  .ة المطلوبة للمرضىليتعرف على الخدمات المكتبي ،اجتماعات هذه المجموعات

  D(�ذج ���3ت ا�(���� .14

  :منها  ،ات المكتبة عبر عدة طرقيمكن توفير خدم       

وهنا يزور المكتبي ) مرة في الشهر مثال ( خدمات المكتبة عبر المكتبي بفترات منتظمة  •

إلفادة المقيمين  ،والمواد األخرى ،الموسيقى ،ويحضر معه الكتب ،جميع أقسام المؤسسة

هذه الخدمات  يجب أن تكون مكملة للمجموعات الصغيرة من الكتب،  .حسب رغباتهم

ت يجب أن تستبدل عند كل وهي مجموعا ،والموسيقى المستقرة في غرفة النشاطات

 .زيارة

 .في أماكن متعددة من المؤسسة ،والمواد األخرى ،والموسيقى ،مختارات من الكتب •

 ،يجب سؤال الموظف ،وعند االستبدال ،ويجب استبدال المجموعات مرة كل ثالثة أشهر

 .بعين االعتبار  ،ألخذ آرائهم  وتوصياتهم ،والمقيمين
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 ،يجب تمكين زوار مراكز الرعاية اليومية لمرضى الخبل: زوار الرعاية اليومية للمراكز  •

 .المرسلة للمنازلالمكتبة من الحصول على خدمات 

  �0ا�G �4�3 و;���$�ت ;� ا�(EF&�ت .15

مع تنظيم برامج خاصة وفعاليات  ،لديها خبرات ايجابية ،بعض المكتبات التي تخدم مرضى الخبل

هذه  .عزف الموسيقى ،مشاهدة األفالم ،القراءة بصوت مرتفع: وهي ترتيبات يمكن أن تشمل  ،في المؤسسات

ويمكن أن تكون  .أو ربما مع المعالج بالموسيقى ،الترتيبات يمكن تنظيمها بالتعاون مع موظف المؤسسة

  .يقود الى مناقشة جماعية  ،أو عبارة عن نشاط ترفيهي ،أحاديث الكتب من قبل المكتبي

  ��وض ا���ا!$�ا� .16

بتقديم مشروع  ( Easy-to-Read )) سهل أن تقرأ ( قام المركز السويدي  ،منذ سنوات قليلة

عبر موظفين لمؤسسات  ،جرى تخصيصها  ( Reading representatives )العروض القرائية ( أسماه 

الغرض منها  تحفيز االهتمام  ،وهي أنشطة تقدم لمرضى الخبل ،ومراكز الرعاية اليومية ،الرعاية طويلة األمد

 .مع زيارات للمكتبة) قصص جديدة  ،قاالت قصيرةم ،سهل أن تقرأ الكتب( والقراءة بصوت مرتفع  ،بالقراءة

  .رتباطا وثيقا بالمكتبة المحليةوتعد العروض القرائية  من األمور المرتبطة ا

17. �$;��Hوا� �$Iت ا����$�I8ا  

عند تخطيط الخدمات للمصابين  ،االهتمام بحاجات األقليات العرقية والثقافية ،يجب على المكتبات

ويمكن أن تكون بعض هذه  .ولخبراتهم ،أن تعكس الخلفية التاريخية لهم ،ختياراتويجب على هذه اال ،بالخبل

موسيقى الخاصة أو سماع ال ،لذا يمكن أن يفضلوا مشاهدة الفيديو ،الفئات من األميين  أو ضعاف القراءة

  .ببالدهم األصلية
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 ،ينسون لغتهم المكتسبة ،غير أنهم بعد المرض ،من أصحاب اللغتين ،ويوجد أحيانا مرضى الخبل

أو بموظف  ،االتصال ببعض أفراد أسرتهم األصليين ،يمكن لموظف المكتبة ،لذلك  في مثل هذه الحاالت

  .ليتعاون معه على خدمتهم ،صليةيتحدث لغتهم األ ،آخر

�: ���3ت ا�(���� .18&�  

 ،نشوراتوتعنى هذه الم ،ان على المكتبة أن تصدر منشورات بخدماتها الخاصة بمرض الخبل

ويجب أن تعرض هذه  ،وخدمات المؤسسات ،بتقديم معلومات حول الخدمات الخاصة بالمنازل لمرضى الخبل

فضًال عن  ،واإلعالم ،واألخصائيين االجتماعيين ،وتوزع على األطباء والممرضات ،المنشورات في المكتبة

بمكان  تسويق خدمات المكتبة ومن األهمية  .حيث يلتقي كبار السن مع أصحابهم ،مراكز وأماكن أخرى

  .على صفحة الويب الخاصة بها وعرض منشوراتها هذه ،الكترونياً 

  ��3(ــــ� .19

قصد مواجهة  ،أن تكون هذه الورقة العلمية ملهمة للزمالء في مختلف أنحاء العالم ،يأمل المؤلفون

  .) التخلف العقلي( التحدي الخاص بمرض الخبل  

وأن تكون هذه  ،يتجه نحو خدمة هذه الفئة من المرضى ،العملأن الهدف النهائي من هذا 

 ،لديهم أذواق مختلفة ،ومعروف أن المرضى المصابين بالخبل .جزءا من خدمات المكتبة األساسية ،الخدمات

تستطيع  ،إضافيةغير أن هؤالء لهم بطبيعة الحال حاجات  ،مثلهم  مثل مسؤول المكتبة ،وأمور يفضلونها

له تحديات وحاجات  ،ان العمل مع مرضى الخبل .ها لهم  بالتعاون مع مقدمي خدمات أخرىالمكتبة تلبيت

  ،بفضل هذه الرعاية ،فهي أن يسلك المريض ،أما المكافأة التي تفرحنا .له رؤية خاصة وأيضا ،خاصة

  .كنتائج للجهود المبذولة ،وتظهر عليه عالمات التحسن ،سلوكا أفضل
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إلنشاء   الخدمات  وتقترح طرقا متعددة ،معلومات أساسية عن مرض الخبلان هذه الورقة تقدم 

يمكنهم  ،ان موظفي المكتبة في دول العالم .وتقدم التوصيات الالزمة والمناسبة لهذه الخدمات ،المتصلة به

 إضافة ،كما يمكنهم عند الحاجة ،بما يناسب أوضاعهم المحلية ،وخطوطها العريضة ،اعتماد هذه الورقة

 .ناصر أخرى يجدونها مفيدةع
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