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المصطلحات
فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في عموم هذه الحزمة التدريبية.

هو جهاز بعجالت يؤّمن الحركة، ويدعم وضعية جلوس الشخص الذي الكرسي المتحرك
لديه صعوبة في الحركة أو التنقل.

هو الكرسي المتحرك الذي يدفعه مستخدمه بنفسه، أو يدفعه شخص الكرسي المتحرك الذي يُدفع باليدين
آخر.

هو كرسي متحرك يلبّي احتياجات المستخدم، ويتناسب مع ظروف الكرسي المتحرك المناسب
بيئته؛ ومضبوط في وضع مالئم للمستخدم ويدعم وضعته؛ وآمن ومتين؛ 

ومتوفّر في البلد؛ ويمكن الحصول عليه، وصيانته، وخدمته بطريقة 
مستدامة في البلد وبتكلفة اقتصادية وميّسرة.

هو مصطلح عام يُقصد به تصميم الكرسي المتحرك، وإنتاجه، وتوريده، توفير الكرسي المتحرك
وصيانته.

كادر المتخصصين في الكراسي 
المتحركة

هم األشخاص الذين يمتلكون مهارات توفير الكرسي المتحرك المناسب.

هو جزء من عملية توفير الكرسي المتحرك، ومعني بضمان حصول مركز خدمة الكراسي المتحركة
كل مستخدم على الكرسي المتحرك المناسب.

الشخص الذي لديه صعوبة في الحركة أو التنقل ويستعمل الكرسي مستخدم الكرسي المتحرك
المتحرك لكي يتحرك.
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1

نبذة عن الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة الكراسي 
المتحركة: المستوى األساسي

المقدمة
بغية تحسين عملية تطبيق"المبادئ اإلرشادية لتوفير الكراسي المتحركة التي تُدفع يدوياً في البيئات ذات 
الموارد األقل"، وضعت منظمة الصحة العالمية "الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة الكراسي المتحركة: 

المستوى األساسي"، ألن هناك حاجة شاملة وعامة إلى كادر المتخصصين في الكراسي المتحركة. والكرسي 
المتحرك هو واحد من أكثر األجهزة المساعدة استعماالً لتمكين الشخص من التنقل. بيد أنه ليس هناك إال عدد 

محدود من فرص التدريب المتاحة لكادر المتخصصين لضمان حصول مستخدمي الكراسي المتحركة على 
إمكانية التنقل الشخصي بأكبر قدر ممكن من االستقاللية، وأداء دورهم كأفراد منتجين، والتمتع بحياة ذات 

جودة عالية. وهذه الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة الكراسي المتحركة للمستوى األساسي هي الجزء األول من 
سلسلة التدريبات الخاصة بخدمة الكراسي المتحركة. 

تتألف "الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة الكراسي المتحركة: المستوى األساسي" من عدد من الوثائق 
والعروض لتقديم التدريب الخاص بالكراسي المتحركة. الجزء األهم بينها هو "دليل المدربين". وألسباب 

عملية، فإن دليل المدربين ليس متاحاً إال بصيغة إلكترونية )وليس هناك نسخة مطبوعة منه(. وتشمل النسخة 
اإللكترونية من الحزمة التدريبية "دليل المدربين"، وجميع المعلومات والمواد األخرى المطلوبة لتدريس 

المستوى األساسي من برنامج التدريب الخاص بتقديم خدمة الكراسي المتحركة.

الجمهور المستهدف
هذه الحزمة التدريبية مخصصة لجميع المتخصصين أو المتطوعين الذين يُتوقع منهم تقديم خدمات 

الكراسي المتحركة في مكان عملهم. وقد يشمل ذلك العاملين في ميادين الصحة أو إعادة التأهيل أو العاملين 
التقنيين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية، والعاملين في إعادة التأهيل المبنية على المجتمع، 
واالختصاصيين في المعالجة االنشغالية )الوظيفية(، والمعالجين الفيزيائيين، واالختصاصيين في األطراف 

االصطناعية، واالختصاصيين في تقويم العظام، والحرفيين المحليين، والتقنيين، ومستخدمي الكراسي 
المتحركة.

ُصّمم البرنامج التدريبي على افتراض أن المشاركين فيه سيمتلكون المعارف والمهارات التالية:
سيكون المشاركون ملّمين باللغة التي سيُدّرس بها البرنامج التدريبي قراءة وكتابة؛	 
سيكون لدى المشاركين دراية أساسية بالحاالت الصحية المعروفة؛ أو اإلعاقات الجسدية التي قد تؤثر 	 

على األشخاص الذين يمكنهم االستفادة من الكراسي المتحركة، بما في ذلك الشلل الدماغي، وبتر 
الطرفين السفليين، وشلل األطفال، وإصابات النخاع الشوكي، والسكتة الدماغية.

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

عندما ال يكون لدى المشاركين معلومات بالفعل عن هذه الحاالت الصحية أو اإلعاقات الجسدية، يجب على 
المدربين تضمين هذه المعلومات في إطار جلسة إضافية مخصصة للمعارف األساسية.

الغرض
ُصّممت الحزمة التدريبية الخاصة بالمستوى األساسي لدعم تدريب المتخصصين أو المتطوعين لكي يوفّروا 
كرسياً متحركاً يدوياً ووسادة مناسبين للفتيات والفتيان والنساء والرجال الذين "لديهم إعاقات حركية لكنهم 

قادرون على الجلوس في وضع مستقيم دون دعم إضافي لوضعتهم".

الغرض الرئيسي من الحزمة التدريبية هو تطوير مهارات كادر المتخصصين المشاركين في تقديم خدمات 
الكراسي المتحركة ومعارفهم. وسيساعد تدريس الحزمة التدريبية هذه على:

زيادة عدد مستخدمي الكراسي المتحركة الذين يحصلون على كرسي متحرك يلبي احتياجاتهم؛	 
زيادة عدد مستخدمي الكراسي المتحركة الذين يتلقون تدريبات على استخدام الكراسي المتحركة 	 

وصيانتها وكيفية المحافظة على صحتهم أثناء جلوسهم على الكرسي المتحرك؛
زيادة عدد المتخصصين المدربين على تقديم خدمات الكراسي المتحركة من المستوى األساسي؛	 
تحسين كفاءات كادر المتخصصين المعنيين بتوفير خدمة الكراسي المتحركة؛	 
زيادة جودة تقديم خدمة الكراسي المتحركة؛	 
تحقيق تكامل أكبر بين تقديم خدمات الكراسي المتحركة وخدمات إعادة التأهيل.	 

النطاق
تشمل الحزمة التدريبية:

المعارف األساسية المطلوبة لتقديم خدمة الكراسي المتحركة؛	 
نظرة عامة على الخطوات الثماني لتقديم خدمة الكراسي المتحركة الموصوفة في "المبادئ اإلرشادية 	 

لتوفير الكراسي المتحركة التي تُدفع يدوياً في البيئات ذات الموارد األقل )الجدول 1("؛
العمل مع مستخدمي الكراسي المتحركة لتقييم احتياجاتهم الخاصة بالتنقل، وتحديد أفضل حل ممكن 	 

للتنقل؛
توفير كرسي متحرك يدوي مناسب مع وسادة مناسبة؛	 
واعتماد تقنية حل المشاكل بهدف إدخال تعديالت بسيطة على الكرسي المتحرك يمكن أن تساعد في 	 

ضمان ضبط الكرسي في أنسب وضع مالئم للمستخدم؛
إصالح الكراسي المتحركة وصيانتها؛	 
تدريب مستخدمي الكراسي المتحركة بما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من كراسيهم المتحركة؛	 
تصنيع وسادة ذات حواف من حشوة رغوية.	 
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ويحظى إدخال تعديالت بسيطة على الكرسي المتحرك بأهمية خاصة في األوضاع التي توجد فيها محدودية في 
تشكيلة الكراسي المتحركة اليدوية المتوفرة ومقاساتها. وغالباً ما يكون من الضروري بمكان إجراء تعديالت 

بسيطة لضمان أن يكون الكرسي المتحرك مناسباً تماماً لصاحبه.

وال تتضمن هذه الحزمة التدريبية أي تغطية مفّصلة لموضوع توفير الدراجات ذات العجالت الثالث، على 
الرغم من التطرق إلى قيمة الدراجة ذات العجالت الثالث بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين 

يحتاجون إلى التنقل لمسافات أطول. 

الجدول 1: الخطوات الرئيسـية لتقديم خدمة الكراسـي المتحركة:

اإلحالة والموعدالخطوة 1
التقييمالخطوة 2
الوصفة )االنتقاء(الخطوة 3
التمويل والطلبالخطوة 4
تهيئة المنتج )الكرسي المتحرك(الخطوة 5
ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئمالخطوة 6
تدريب المستخدمالخطوة 7
عمليات الصيانة واإلصالح والمتابعةالخطوة 8

المدربون
المهارات: تعتمد هذه الحزمة التدريبية على توافر المدربين من أصحاب المهارات في تقديم خدمة الكراسي 

المتحركة األساسية، ويمكنهم تقديم عروض توضيحية عن الكفاءات التي تُدّرس في إطار هذا البرنامج 
التدريبي بثقة. ومن المفيد أيضاً أن يكون المدرب من أصحاب الخبرة السابقة.

مستخدمو الكراسي المتحركة: يُوصى بشدة بإشراك مستخدم كرسي متحرك في فريق التدريب. فمستخدمو 
الكراسي المتحركة بوسعهم االستناد إلى تجاربهم الخاصة لتعليم اآلخرين. كما يمكن لمستخدمي الكراسي 
المتحركة أيضاً تقديم عروض توضيحية للعديد من التقنيات التي تُدّرس أثناء البرنامج التدريبي. إن تلقي 

المشاركين للتدريب على أيدي مستخدم للكرسي المتحرك سيساعدهم على تقدير الدور األساسي لمستخدمي 
الكراسي المتحركة في انتقاء كراسيهم المتحركة.

عدد المدربين: يُوصى بوجود ُمَدربَْين اثنين لكل 8 إلى 10 مشاركين. فلهذه النسبة أهمية خاصة في 
جلسات التدريب العملي، بحيث يمكن للمدربين إعطاء المشاركين دعماً جيداً وتزويدهم بمالحظاتهم والتأكد 

من أن جميع المشاركين قادرون على ممارسة التدريب العملي بأمان. كما يمكن لوجود مستخدم كرسي 
متحرك متمرس، ويعرف الموضوع والحزمة التدريبية جيداً، أن يكون ميزة إيجابية خالل البرنامج 

التدريبي.
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كيفية البدء
قبل أن تبدأ بتنفيذ البرنامج التدريبي، يجب أن تنقل النسخة اإللكترونية لمواد الحزمة التدريبية إلى قرص مدمج 

)DvD( أو إلى جهاز تخزين )USB( أو إلى محرك األقراص الثابتة على كمبيوترك. قد تحتاج إلى مساحة 
تخزين تبلغ 8 غيغابايت ومشغل أقراص مدمجة )DvD( لالستفادة من النسخة اإللكترونية لمواد التدريب. 

أبسط طريقة لتدريس البرنامج التدريبي هي التالية:

افتح ملف "دليل المدربين" من المجلد اليدوي. 1-
اقرأ القسمين الُمعنونين "نبذة عن الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة الكراسي المتحركة" و"المالحظات 1-1  

اإلرشادية للمدربين"؛
اطبع نسخة واحدة من دليل المدربين لكل مدرب ثم جلّدها؛2-1  
اطبع الجدول الزمني والقائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدرب؛3-1  
اطبع استمارات البرنامج التدريبي، واستمارات تقييم البرنامج التدريبي، واستمارات خدمة الكراسي 4-1  

المتحركة، بما في ذلك القوائم المرجعية الخاصة بالخدمة.

اتخذ جميع الترتيبات الالزمة المقترحة في القسم المعنون: " كيفية التحضير لتدريس الحزمة التدريبية". 2-
امنح المشاركين مجموعة كاملة من المواد التدريبية بما في ذلك: دليل العمل المرجعي للمشاركين )دليل  3-

لكل مشارك(، وكتيب التدريب العملي للمشاركين )كتيب لكل مشارك(، ومجموعة الملصقات الجدارية 
)مجموعة لكل مشارك(. إذا لم يكن لديك مخزون كاٍف من هذه المواد، بإمكانك طباعتها من النسخة 

اإللكترونية من مواد الحزمة التدريبية.
اعتمد الجدول الزمني الذي يتضمن اسم كل جلسة، وشرائح العرض والفيديو المطلوبة بالضبط. أفضل  4-

طريقة لتقديم التدريب هي إعطاء الدروس بالترتيب المتسلسل مع احترام الوقت المخصص لكل جلسة، قدر 
المستطاع.
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المالحظات اإلرشادية للمدربين. 1

 لمحة عامة عن التدريب1-1
الدقائق

60المقدمةالترحيب والتعريف واللمحة العامة.

ألف: المعارف األساسية
الجلسات التي تمنح المشاركين المعرفة 

األساسية الالزمة لتنفيذ جلسات خطوات 
خدمة الكراسي المتحركة.

45مستخدمو الكراسي المتحركةألف – 1
30مراكز خدمة الكراسي المتحركةألف – 2
90التنقل بالكرسي المتحركألف – 3
60الجلوس في وضع مستقيمألف – 4
60قروح الضغطألف – 5
120الكرسي المتحرك المناسبألف – 6
75الوسائدألف – 7
120االنتقاالتألف – 8

باء: خطوات تقديم خدمة الكرسي المتحرك
30اإلحالة والموعدباء – 1اإلحالة والموعد

30التقييمباء – 2التقييم 
90المقابلة المخصصة للتقييمباء – 3
90التقييم الجسديباء – 4

120الوصفة )االنتقاء(باء – 5الوصفة )االنتقاء(
15التمويل والطلبباء – 6التمويل والطلب 

90التقييم والوصفة )االنتقاء(جلسة التدريب العملي األولى

75تهيئة المنتج )الكرسي المتحرك(باء – 7تهيئة المنتج )الكرسي المتحرك(
120تصنيع الوسادةباء – 8

60ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئمباء – 9ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم
45حل المشاكلباء – 10 

60تدريب المستخدمباء – 11تدريب المستخدم
120عمليات الصيانة واإلصالح والمتابعةباء – 12عمليات الصيانة واإلصالح والمتابعة

120ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم وتدريب المستخدمجلسة التدريب العملي الثانية

45المتابعةباء – 13عمليات الصيانة واإلصالح والمتابعة

90المتابعةجلسة التدريب العملي الثالثة

التقييم، والوصفة )االنتقاء(، وتهيئة المنتج )الكرسي جلسة التدريب العملي الرابعة
المتحرك(، وضبطه في الوضع المالئم، وتدريب 

المستخدم

240

105الختامباء – 14
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 الجـدول الزمني للحزمة التدريبية ومدتها1-2
يمكن تدريس هذه الحزمة التدريبية على مدار أيام متتالية أو على شكل مجموعة من الجلسات على مدى فترة 

من الزمن. الحد األدنى من الوقت الالزم لتدريس الحزمة التدريبية األساسية الكاملة هو 35 إلى 40 ساعة، 
علماً أن تقدير الوقت الالزم لتدريس كل جلسة مدرج في خطة الجلسة.

مالحظة – سيختلف الوقت الفعلي المستغرق لتدريس كل جلسة اعتماداً على العوامل التالية:
خبرة المشاركين ومهاراتهم؛	 
العدد اإلجمالي للمشاركين؛	 
عدد الكراسي المتحركة المتوفرة محلياً؛	 
ما إذا كانت هناك حاجة للترجمة أثناء الجلسات؛	 
ما إذا كان هناك إدراج لمواد إضافية.	 

بناًء على هذه العوامل، قد يتطلب استكمال البرنامج التدريبي وقتاً أطول أو أقصر.

يتوفر نموذج لجدول زمني لمدة خمسة أيام في الملحق رقم )1(. كما تتضمن النسخة اإللكترونية من مواد 
الحزمة التدريبية أيضاً هذا الجدول الزمني ونموذجاً لجدول زمني فارغ.

نشجع المدربين بقوة على تعديل الجدول الزمني وتكييفه بما يتناسب مع السياق المحلي واالحتياجات التعليمية 
للمشاركين. فعلى سبيل المثال:

يمكن دمج جلسات من الحزمة التدريبية في البرامج التدريبية الحالية سواء الصحية أو تلك الخاصة 	 
بإعادة التأهيل؛

حيثما يكون كادر المتخصصين بإعادة التأهيل قد سبق له أن تلقى تدريباً في بعض جوانب البرنامج 	 
التدريبي، فقد ال تكون الجلسات التي تتناول تلك الجوانب مطلوبة؛

حيثما تتطلب الكراسي المتحركة وقتاً إضافياً للتهيئة )على سبيل المثال، الحاجة إلى تجميع الكرسي 	 
المتحرك بالكامل(، قد يكون من الضروري تقليل عدد مستخدمي الكراسي المتحركة الذين يُدعون إلى 

جلسات التدريب العملي أو زيادة الوقت المسموح به.

 خطط الجلسات1-3
توجد خطة جلسة لكل جلسة تقّدم إرشادات للمدربين بخصوص كيفية تدريس تلك الجلسة. في بداية كل خطة 

جلسة، هناك ذكر للمعلومات التالية:
األهداف: ما يجب أن يكون المشارك قادراً على فعله في نهاية الجلسة؛	 
الموارد: ما هي الموارد الالزمة للجلسة؛	 
السياق: كيف يمكن أن تكون هناك حاجة إلى تكييف الجلسة لتتناسب مع سياقات أو أوضاع مختلفة؛	 
التحضير: كيفية التحضير للجلسة؛	 
المخطط العام: مخطط يوضح األجزاء الرئيسية للجلسة.	 
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تنقسم بقية خطة الجلسة إلى مواضيع. تقدم خطة الجلسة تعليمات حول كيفية توصيل المعلومات الخاصة بكل 
موضوع من هذه المواضيع. الرجاء مالحظة ما يلي:

الكلمات المكتوبة بخط غامق هي إجراءات للمدربين )على سبيل المثال: اسأل، اطلب، أوضح، اشرح، 	 
أعرض مقطع الفيديو(؛

تعطي الخانات المظللة إجابات عن األسئلة التي طرحها المدربون – ولكن شّجع المشاركين على 	 
التفكير في اإلجابات بأنفسهم.

في نهاية كل خطة جلسة، يوجد ملخص عن النقاط الرئيسية. وبدالً من أن يقرأ المدربون النقاط الرئيسية، قد 
يطرحون على المشاركين أسئلة حتى يتمكنوا من تحديد النقاط الرئيسية بأنفسهم.

اتباع المدربين لخطط الجلسة بعناية سيمّكنهم من تدريس كل جلسة على نحو جيد وفي الوقت المحدد. تعرض 
خطط الجلسات جميع النقاط الرئيسية الالزمة والمهارات العملية التي تنبغي تغطيتها. ونحن نشجع المدربين 
على توظيف معارفهم ومهاراتهم وأسلوبهم في الجلسة. ومع ذلك، من المهم عدم االبتعاد عن الموضوعات 

واألساليب المنصوص عليها في الخطط.

عروض باور بوينت1-4  
هناك عروض شرائح برنامج باور بوينت )PowerPoint )PPT(( في كل جلسة تقريباً. ويجب أن يالحظ 
المدربون أن الشرائح ال تتضمن إال النقاط الرئيسية. ويجب على المدربين تقديم المعلومات المبينة بجوار كل 
شريحة في دليل المدربين للتأكد من تغطية كل نقطة. حاول تجنب إلقاء محتوى الشرائح. بدالً من ذلك، راجع 

دليل المدربين.

مالحظة/ مراقبة التقدم الذي يحرزه المشـاركون5-1  
يجب أن يراقب المدربون عن كثب التقدم الذي يحزره كل مشارك. وأفضل فرصة لمالحظة التقدم المحرز هي 

أثناء جلسات التدريب العملي.

يمكن العثور على القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدرب لكل جلسة تدريب عملي ضمن النسخة 
اإللكترونية للحزمة التدريبية. 

يجب على المدربين استخدام هذه القائمة المرجعية لكي:
تساعدهم على مالحظة التقدم الذي تحرزه كل مجموعة من المشاركين خالل كل جلسة تدريب عملي.	 
يسجلوا أمثلة عن الممارسات الجيدة والممارسات التي تحتاج إلى تحسين – لمناقشتها خالل كل جلسة 	 

لتقديم مالحظات التقييم.

يمكن تعديل القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدرب وتطويرها على أيدي المدربين الراغبين في جمع 
معلومات أكثر تفصيالً حول التقدم الذي يحرزه كل مشارك.
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

 تقييم البرنامج التدريبي بعد اسـتكمال كل عملية تدريب1-6
يُعّد تقييم البرنامج التدريبي بعد تدريسه من الممارسات الجيدة. ويمكن للمدربين جمع مالحظات التقييم من 
المشاركين بانتظام طوال فترة البرنامج التدريبي. كما يمكن للمدربين أيضاً تسجيل أفكارهم الخاصة حول 

البرنامج التدريبي عند تدريسه. يمكن لهذه المعلومات أن تساعدهم على تقييم البرنامج التدريبي في النهاية، بما 
في ذلك تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف. وسيساعد هذا المدربين على تحسين الحزمة التدريبية نفسها وتطوير 

مهاراتهم التدريسية التي سيستعملونها في سياقهم مستقبالً.

هناك استمارة تقييم للبرنامج التدريبي متاحة من ضمن مواد الحزمة التدريبية. قد يرغب المدربون في تكييف 
هذا النموذج أو البناء عليه من أجل تلبية احتياجاتهم.

 نصائح حول الممارسـات الجيدة في التدريب1-7
اقرأ خطة كل جلسة بعناية قبل بدء التدريب؛	 كن جاهزاً وحّضر نفسك

تأكد من أنك واثق من المواد التي تُدّرسها؛	 
اجمع الموارد التدريبية وحّضر غرفة التدريب تحضيراً جيداً.	 

قّدم نموذجاً يُحتذى في 
الممارسة الجيدة ضمن 
مركز لخدمة الكراسي 

المتحركة

احترم المشاركين ومستخدمي الكراسي المتحركة؛	 
اظهر االهتمام والعناية في عملك؛	 
كن على دراية في جميع األوقات بحالة األمان في غرفة التدريب؛	 
التزم بالمواعيد المحددة وأدر الجلسات حسب الجدول الزمني.	 

اعرض المعلومات 
بوضوح

تحّدث بوضوح وهدوء؛	 
تحقق للتأكد من أن الجميع في الغرفة يمكنهم سماعك؛	 
اطرح أسئلة للتحقق من أن المشاركين قد فهموك؛	 
تأكد من أن الجميع قادر على قراءة ما تكتبه على اللوح؛	 
كّرر النقاط المهمة لتعزيزها.	 

احرص على إدارة وقت 
الجلسة كما ينبغي

انتبه إلى الوقت المخصص لكل جلسة واعمل على االلتزام به؛	 
إذا كان من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى وقت إضافي، خطط لذلك منذ 	 

البداية؛
تأكد من استكمال جميع الجلسات المقررة ليوم معيّن.	 

قّدم عروضاً إيضاحية 
واضحة ومتأنية

تأكد من قدرة الجميع على الرؤية بوضوح؛	 
اشرح ما سيحدث واصفاً ما ستفعله؛	 
قّدم عروضك اإليضاحية ببطء وكّررها إذا لزم األمر.	 

ساعد المشاركين على بناء 
مهاراتهم

دائماً امنح المشاركين فرصة بعد العروض اإليضاحية لكي يتمرنوا؛	 
تذّكر أن المتعلمين الجدد يحتاجون إلى وقت لفهم المعلومات الجديدة.	 
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ساعد كل مجموعة صغيرة 
على النجاح في تنفيذ 

أنشطتها

راقب أنشطة المجموعة عن كثب وقّدم المساعدة إذا لزم األمر؛	 
تأكد من التنقل بين المجموعات الصغيرة وتفقّد التقدم الذي تحرزه كل منها.	 

انتبه إلى وجود اختالفات 
في اللغة

إذا كان المشاركون يتعلمون بلغتهم الثانية، فتحقق من فهمهم لك – أبطئ من 	 
وتيرة تدريسك إذا لزم األمر؛

انتبه إلى االختالفات اللغوية التي قد تكون موجودة لدى مستخدمي الكراسي 	 
المتحركة ومقدمي الرعاية لهم؛

استعن بمترجمين عند الضرورة.	 
شّجع المشاركين على أن 
ينشطوا ويتفاعلوا طوال 

التدريب

استخدم أساليب التدريب ومنهجياته المختلفة الواردة في خطط الجلسات؛	 
تجنّب اإلفراط في التحدث – شّجع المشاركين على التحدث والمناقشة فيما 	 

بينهم؛
اطرح األسئلة لتشجيع المشاركين على التفكير في اإلجابات بأنفسهم، بدالً من 	 

إخبارهم دائماً باإلجابة؛
شّجع الجميع على التحدث، وال تدع مشاركاً واحداً يسيطر؛	 
امتدح العمل الجيد الذي يبدر من المشاركين وقّدم لهم مالحظات تقييم 	 

إيجابية؛
أخبر المشاركين أن بإمكانهم طرح األسئلة في أي وقت؛	 
اربط التعلم بأمثلة حقيقية يجدها المشاركون مألوفة بالنسبة لهم؛	 
حافظ على متعة التدريب!	 

استعمل أنشطة أو ألعاباً 
قصيرة بهدف "اإلحماء"

استخدم أنشطة قصيرة لإلحماء )من 5 إلى 10 دقائق( للمساعدة في تركيز 	 
االنتباه. استخدم األنشطة التي تسمح للمشاركين من ذوي اإلعاقة باالنخراط 

فيها. يتضّمن مجلد أدوات البرنامج التدريبي مجموعة مختارة من ألعاب 
اإلحماء.

خذ بعين االعتبار احتياجات 
األشخاص ذوي القدرات 

المختلفة

فّكر في احتياجات أي مشارك لديه صعوبات بصرية أو سمعية أو حركية. قد 	 
تحتاج بعض األنشطة وأساليب التدريس إلى تكييفها وفقاً لذلك.
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

كيفية التحضير لتدريس الحزمة التدريبية. 2

2-1 اعرف طبيعة شـبكة مراكز خدمة الكراسـي المتحركة لدى المشاركين
يجب أن يكون المدربون على دراية بنظام توفير الكراسي المتحركة في مكان عملهم. ويتضّمن هذا:

أنواع الكراسي المتحركة المتوفرة محلياً ومن يقوم بتوريدها؛	 
مراكز خدمة الكراسي المتحركة في المنطقة، بما في ذلك مستوى الخدمة التي تقّدمها؛	 
شبكات اإلحالة في المنطقة؛	 
األشخاص المفيدون في المنطقة، بمن فيهم مستخدمو الكراسي المتحركة الذين يمكنهم المساعدة في تقديم 	 

التدريب؛
خدمات إعادة التأهيل األخرى التي قد يحيل كادر المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة مستخدمي 	 

الكراسي المتحركة إليها بحسب الحاجة.

2-2 حّدد دور المشـاركين في تقديم خدمة الكراسـي المتحركة
حاول أن تعرف موقع عملية تقديم خدمة الكراسي المتحركة ضمن إطار الواجبات العامة للمشاركين في مكان 
عملهم. على سبيل المثال، هل سيعمل المشاركون في تقديم خدمة الكراسي المتحركة فقط، أم أن لديهم واجبات 

أخرى أيضاً؟

حّدد الدور الذي سيؤديه المشاركون في تقديم خدمة الكراسي المتحركة. على سبيل المثال، قد يُطلب من بعض 
الموظفين االضطالع بتنفيذ إما الجوانب السريرية أو الجوانب التقنية التي يغطيها التدريب فقط، فيما قد يؤدي 

اآلخرون األدوار السريرية والتقنية معاً.

يجب توضيح الدور المتوقع قبل بدء التدريب. يمكن للمدربين بعد ذلك ربط التدريب مباشرة بالواجبات 
المتوقعة من المشاركين. قد يحتاج المدربون المحليون قبل تنفيذ التدريب إلى تكييف التدريب ليتناسب مع الدور 

الذي سيضطلع به المشاركون ضمن مراكز خدمة الكراسي المتحركة التي يعملون فيها.

2-3 راجع خطة كل جلسـة وعّدلها حسب الضرورة
راجع كل خطة جلسة وخّصص مدرباً رئيسياً لكل جلسة.

قد يلزم تعديل عدد من الجلسات التدريبية لتناسب السياق المحلي. تُقّدُم االقتراحات الخاصة بتعديل الجلسات 
بحسب السياقات المختلفة في بداية كل خطة جلسة تحت بند "السياق".
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حّدد الكراسـي المتحركة التي ستُستخدم  4-2
حّدد أنواع الكراسي المتحركة التي ستُستخدم خالل التدريب.

يجب أن تكون هذه الكراسي المتحركة هي الكراسي المتحركة المتوفرة في مكان عمل المشاركين. إذا كانت 
هناك مجموعة كبيرة من الكراسي المتحركة، اختر أحسن األمثلة عن األنواع المختلفة، واألنواع المتاحة 

األكثر شيوعاً. ال تشمل في القائمة الكراسي المتحركة ذات مزايا المستوى "المتوسط" مثل أجهزة دعم الوضعة 
القابلة للتعديل )كحزام الكتف، ودعامات العمود الفقري(.

تأكد من أنك على دراية تامة بمزايا كل كرسي متحرك. امأل استمارة ملخص معلومات الكرسي المتحرك 
)راجع: "استمارات خدمة الكراسي المتحركة" ضمن النسخة اإللكترونية من الحزمة التدريبية( لكل كرسي 

متحرك، واجمع المعلومات المتعلقة بالمنتج من الموّرد.

وّجه الدعوة إلى مسـتخدمي الكراسـي المتحركة للمشاركة في جلسات التدريب   5-2
العملي

بغية منح المشاركين الفرصة للتمرن على المهارات التي تُدّرس في الحزمة التدريبية هذه، من الضروري 
بالنسبة لهم أن يتدربوا مع مستخدمي الكراسي المتحركة. قبل البرنامج التدريبي، يحتاج المدربون إلى تحديد 
مستخدمي الكراسي المتحركة الراغبين في حضور جلسات التدريب العملي والقادرين على الحضور ومن ثم 

توجيه الدعوة إليهم.

فيما يلي قائمة مرجعية تساعد في تحديد مستخدمي الكراسي المتحركة.

القائمة المرجعية لمستخدمي الكراسي المتحركة للمشاركة في جلسات التدريب العملي:
يوافقون عن طيب خاطر على حضور التدريب للمساعدة في جلسات التدريب العملي

قادرون على الجلوس بشكل جيد وال يحتاجون إلى تعديالت أو دعم إضافي للوضعة على كرسيهم 
المتحركة، بما أن هذا البرنامج التدريبي ال يغطي هذا الجانب

يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي لتحّمل البرنامج التدريبي بشكل مريح

ليس لديهم قروح ضغط
ً يعيشون على بعد مسافة قريبة بما يكفي لحضور جلسة التدريب العملي دون الحاجة إلى التنقل بعيدا

لديهم وقت متاح لحضور جلسة التدريب العملي

يعيشون على بعد مسافة قريبة بما يكفي من المنظمة المضيفة لمتابعتهم بعد التدريب

عدد متساو من مستخدمي الكراسي المتحركة من الذكور واإلناث

تمثيل مجموعة من االحتياجات الجسدية المختلفة

تمثل أعمار مختلفة

بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين يحضرون جلسة المتابعة – يجب أن يكون المستخدم قد 
استخدم كرسياً متحركاً من قبل لمدة ثالثة أشهر على األقل
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

كم عدد مسـتخدمي الكراسي المتحركة المطلوبين؟
يعتمد عدد مستخدمي الكراسي المتحركة الالزمين لجلسات التدريب العملي على عدد المشاركين. ومع ذلك، 
فإن هناك حاجة إلى ما ال يقل عن مستخدمين اثنين إلى أربعة من مستخدمي الكراسي المتحركة ألي برنامج 

تدريبي مهما كان حجمه. وعادة ما يعمل المشاركون في مجموعات تتألف من شخصين أو ثالثة أشخاص مع 
مستخدم كرسي متحرك واحد. ومن األفضل عدم وجود أكثر من أربعة مستخدمين للكراسي المتحركة في أي 
جلسة تدريب عملي واحدة، حيث سيكون من الصعب على المدربين في هذا الوضع ممارسة اإلدارة والمراقبة 

والمالحظة.

ما الذي يحتاج مسـتخدمو الكراسـي المتحركة الذين يحضرون جلسـات التدريب العملي إلى 
معرفته؟

يحتاج مستخدمو الكراسي المتحركة الذين يحضرون جلسات التدريب العملي إلى معرفة ما يلي:
ماذا سيحدث عندما يحضرون الجلسة؛	 
متى يحتاجون إلى الحضور والمدة التي سيمكثونها؛	 
أن بمقدورهم الحضور برفقة فرد من العائلة أو مساعد شخصي؛	 
ما إذا كانوا سيحصلون على كرسي متحرك من خالل حضورهم للتدريب.	 

نشّجع المدربين والمنظمات المضيفة على ضمان توفير سبل النقل أو المال لجميع مستخدمي الكراسي 
المتحركة الذين يحضرون جلسات التدريب العملي لتغطية تكاليف التنقل والمشاركة. ويجب أن تكون هناك 
وجبات خفيفة أو مرطبات متاحة أثناء وجودهم في البرنامج التدريبي. يمكن للمدربين والمنظمات المضيفة 

أيضاً تقديم بدل نقدي يومي لمستخدمي الكراسي المتحركة لقاء الوقت الذي يقضونه في المشاركة في التدريب 
في إطار جلسات التدريب العملي.

تتضمن النسخة اإللكترونية من مواد الحزمة التدريبية نموذجاً لرسالة دعوة ونموذجاً لموافقة مستخدمي 
الكراسي المتحركة على الحضور. وهما متاحان في مجلد استمارات البرنامج التدريبي. ويجب تعديل هذين 

النموذجين بحسب السياق المحدد، وترجمتهما، وإرسالهما إلى كل مستخدم كرسي متحرك )متطوع( لمساعدته 
على اتخاذ قرار مستنير بشأن المشاركة في التدريب.

المتابعة
يحتاج المدربون أو المنظمة المضيفة إلى التخطيط للمتابعة الفورية مع أي مستخدم كرسي متحرك حضر 	 

خالل التدريب، بما أن من المحتمل أال يكتمل كل شيء بنهاية البرنامج التدريبي لكل مستخدم كرسي 
متحرك.

يجب بعد ذلك على المنظمة المضيفة أو المدربين المتابعة مع أي من مستخدمي الكراسي المتحركة الذين 	 
يتلقون كرسياً متحركاً أثناء التدريب في غضون 6 إلى 8 أسابيع من تاريخ استالمهم لكراسيهم المتحركة.
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خطط للمجموعات المشـاركة في جلسـات التدريب العملي  6-2
يجب أال تتكون كل مجموعة من أكثر من ثالثة مشاركين. ومن األفضل أن تكون لديك مجموعتان تتألف كل 
واحدة منهما من شخصين على أن تكون لديك مجموعة واحدة مؤلفة من أربعة أشخاص. فهذا يضمن حصول 

المشاركين على فرصة جيدة لوضع ما تعلموه موضع التطبيق وتطوير مهاراتهم.

يحتاج المدربون إلى تحديد من يشارك في أي مجموعة. ال تدع اتخاذ القرار بهذا الشأن للمشاركين. يمكن 
للمدربين، واعتماداً على مهارات المشاركين والسياق، اختيار مجموعاتهم على النحو التالي.

ضع المشاركين األكثر ثقة مع المشاركين األقل ثقة ضمن فريق واحد. فقد يساعد المشاركون األكثر ثقة 	 
في توجيه المشاركين األقل ثقة وإرشادهم. الحظ أداء المجموعات وراقبها عن كثب للتأكد من مشاركة 

الجميع.
ضع األشخاص الذين سيعملون معاً في المستقبل ضمن فريق واحد، حتى يتمكنوا من تطوير مهاراتهم 	 

كفريق.

بالنسبة لجلستي التدريب العملي األولى والثاني، حافظ على ذات المشاركين في المجموعات ذاتها. وبالنسبة 
لجلستي التدريب العملي الثالثة والرابعة، يمكن تغيير أفراد المجموعات، اعتماداً على مدى جودة عملهم معاً.

في كل جلسة من جلسات التدريب العملي، عيّن "قائداً" من صفوف المجموعة. تأكد من أن الفرصة متاحة 
لكل مشارك ليكون قائداً. اطلب من القائد أن يكون مسؤوالً عن التأكد من تنفيذ جميع الخطوات. يجب أن يكون 

القائد هو الشخص الرئيسي الذي يتواصل مع مستخدم الكرسي المتحرك وعائلته أو مقدم الرعاية له إذا لزم 
األمر.

حّضر المرافق  7-2
لتنفيذ التدريب، يمكن استخدام غرفة )أو مساحة( تدريب واحدة كبيرة. يجب أن يكون المكان كبيراً بما يكفي للسماح 
للمشاركين ومستخدمي الكراسي المتحركة المشاركين في جلسات التدريب العملي بالتنقل بشكل مريح واالنقسام إلى 

مجموعات صغيرة. كما يُشترط أيضاً وجود منطقة في الهواء الطلق تسمح بالتدرب على مهارات التنقل بواسطة 
الكرسي المتحرك؛ ومنطقة منفصلة لتناول طعام الغداء والمرطبات؛ ومراحيض نظيفة. يجب أن تكون الكراسي 

المتحركة قادرة على الوصول إلى جميع هذه المناطق، بما في ذلك المراحيض.
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

 يمكن استخدام القائمة المرجعية التالية لتقييم مرافق التدريب وتحضيرها.

القائمة المرجعية لمرافق التدريب
غرفة التدريب

منطقة المحاضرات

كرسي لكل مشارك – مع تجهيزات تسمح للمشاركين بكتابة المالحظات

مساحة تسمح للمشاركين باالنقسام إلى مجموعات صغيرة مؤلفة من شخصين إلى ثالثة أشخاص

مساحة كافية لعرض ثالثة كراٍس متحركة على األقل وتحريكها 

ستائر لتأمين الخصوصية لمستخدمي الكراسي المتحركة أثناء جلسات التدريب العملي

طاوالت أو مقاعد كبيرة لجلسة تصنيع الوسادة

إضاءة وتهوية كافيتين

قابلة للقفل / آمنة

منطقة التدّرب على التنقل بالكرسي المتحرك
أسطح مستوية ناعمة

درجة واحدة

أدراج قصيرة

سطح وعر )خشن(

سطح منحدر

منطقة تناول الغداء والمرطبات
منطقة نظيفة لتناول الطعام

طاوالت وكراٍس

منطقة قريبة لغسل اليدين – مناشف نظيفة وصابون 

المراحيض
مراحيض نظيفة مزودة بالماء وورق الحمام، ومرافق لغسل اليدين وسالت للقمامة

حّضـر الموارد والمواد التدريبية  8-2

الموارد المطبوعة

التعليقات/ التعليماتالكميةالمورد
الدليالن، وكتيّب التدريب العملي، والملصقات الجدارية:

اطلبه من منظمة الصحة العالمية أو اطبعه وجلّدهدليل لكل مشاركدليل المدربين
دليل العمل المرجعي 

للمشاركين
اطلبه من منظمة الصحة العالمية أو اطبعه وجلّدهدليل لكل مشارك

كتيّب التدريب العملي 
للمشاركين

اطلبه من منظمة الصحة العالمية أو اطبعه وجلّدهكتيّب لكل مشارك

مجموعة الملصقات 
الجدارية

اطلبها من منظمة الصحة العالمية أو اطبعها وجلّدهامجموعة لكل مشارك
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المواد المكملة
"المبادئ اإلرشادية لتوفير 

الكراسي المتحركة التي تُدفع 
يدوياً في البيئات ذات الموارد 

األقل"

نسخة واحدة على 
األقل لكل مدرب

 وفّر نسخة إلكترونية للمشاركين إن أمكن؛
وللحصول على نسخ إلكترونية أو اإلصدارات 

http://www.who. :باللغات المختلفة، راجع
/int/disabilities/en

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة الصادرة عن األمم 

المتحدة

للحصول على نسخ باللغات األخرى، نسخة لكل مشارك
https://www.un.org/ الرجاء زيارة
development/desa/disabilities/
convention-on-the-rights-of-
persons-with-disabilities.html

استمارات البرنامج التدريبي:
استخدم هذه االستمارة لالحتفاظ بسجل استمارة لكل برنامجاستمارة سجّل المشاركين

للمشاركين الحاضرين.
بطاقة لكل مشارك بطاقات التعريف باألسماء

وبطاقة لكل مدرب


جدول زمني لكل الجدول الزمني
مشارك

 هناك نماذج متوفرة صمن النسخة اإللكترونية
من مواد الحزمة التدريبية ؛ عّدلها  لتناسب 

السياق المحلي.
استمارة الموافقة على الظهور 

في الصور الفوتوغرافية
استمارة لكل مشارك 

واستمارة لكل مستخدم 
كرسي متحرك 

)متطوع(

 عّدل هذه االستمارة بحسب المنظمة التي تقيم
التدريب أو المنظمة الُمضيفة؛ وترجمها إلى اللغة 

المحلية؛ وتأكد من توقيع أي شخص يظهر في 
صورة على هذه االستمارة.

رسالة دعوة واستمارة قبول 
موّجهتان إلى مستخدمي 

الكراسي المتحركة

رسالة لكل مستخدم 
كرسي متحرك

 عّدل نموذج الرسالة الموجهة لدعوة كل مستخدم
كرسي متحرك إلى جلسات التدريب العملي.

قائمة مستخدمي الكراسي 
المتحركة المدعوون إلى 
جلسات التدريب العملي

استخدم هذه االستمارة لتخطيط حضور قائمة لكل مدرب
مستخدمي الكراسي المتحركة إلى جلسات 

التدريب العملي واالحتفاظ بسجل لمن يحضر 
ومتى.

حّضر شهادات المشاركة أو عّدل النموذج المقدم.شهادة لكل مشاركشهادة مشاركة
استمارات تقييم البرنامج التدريبي:

استمارة تقييم البرنامج 
التدريبي للمشاركين

استمارة لكل مشارك

نماذج استمارات تقييم البرنامج التدريبي؛ يمكن 
للمدربين تعديلها بحسب الحاجة.

استمارة تقييم جلسة البرنامج 
التدريبي للمدّربين

استمارة لكل جلسة

استمارة تقييم البرنامج 
التدريبي )الدورة( للمدّربين

استمارة لكل مدرب

http://www.who.int/disabilities/en/
http://www.who.int/disabilities/en/
http://www.who.int/disabilities/en/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

القوائم المرجعية الخاصة بمالحظة المدرب أثناء جلسات التدريب العملي:
جلسة التدريب العملي األولى

قائمة لكل مدرب



اطبعها. جلسة التدريب العملي الثانية

جلسة التدريب العملي الثالثة

جلسة التدريب العملي الربعة

استمارات خدمة الكراسي المتحركة:
استمارة إحالة للحصول على 

كرسي متحرك
عّدلها لتناسب السياق المحلي أو استخدام استمارة استمارة لكل مشارك

اإلحالة المحلية إذا كانت متاحة.
استمارة لكل مستخدم استمارة تقييم الكرسي المتحرك

كرسي متحرك
 عّدلها لتناسب السياق المحلي – على سبيل المثال أضف

اسم مركز خدمة الكراسي المتحركة أو المعلومات 
اإلضافية المطلوبة من مركز الخدمة المحلي.

استمارة وصفة )انتقاء( 
الكرسي المتحرك

استمارة لكل مستخدم 
كرسي متحرك

 ضع اللمسات األخيرة عليها بحسب مقاسات
الكراسي المتحركة المتوفرة وخياراتها. 

استمارة ملخص معلومات 
الكرسي المتحرك

استمارة لكل مستخدم 
كرسي متحرك

 امأل استمارة واحدة لكل كرسي متحرك متوفر
محلياً قبل بدء البرنامج التدريبي.

استمارة متابعة خاصة 
بالكرسي المتحرك

استمارة لكل مستخدم 
كرسي متحرك

 عّدلها لتناسب السياق المحلي – على سبيل المثال
أضف اسم مركز خدمة الكراسي المتحركة أو 

المعلومات اإلضافية المطلوبة من مركز الخدمة 
المحلي.

القوائم المرجعية
القائمة المرجعية لضبط 

الكرسي المتحرك في الوضع 
المالئم

يمكن العثور على القوائم المرجعية في الموارد قائمة لكل مشارك
المطبوعة ضمن "استمارات خدمة الكراسي 

المتحركة".
القائمة المرجعية الخاصة 
بتدريب مستخدم الكرسي 

المتحرك



القائمة المرجعية: هل 
الكرسي المتحرك آمن وجاهز 

لالستخدام؟



الملصقات الجدارية:
1خطوات تقديم خدمة الكراسي المتحركة

مجموعة لكل مشارك 1مهارات التنقل بالكرسي المتحرك

1قروح الضغط

1كيفية العناية بكرسي متحرك في المنزل

استمارة اختيارية )الرجاء مالحظة أن هذه االستمارة غير مشمولة في الحزمة، استخدمها فقط إذا كانت متاحة 
محلياً(:

يستخدم المدرب استمارة الطلب إذا كانت متاحة استمارة لكل مشاركاستمارة طلب كرسي متحرك
محلياً.
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المواد

الكميةالبند
أقالم تخطيط للكتابة على اللوح 

األبيض
4 – 3

عينات من القطع للعروض اإليضاحية 4 – 5قطع حشوة رغوية
)حوالي 100 × 110 × 50 مم(.

مجموعتان إلى 3 أحزمة للكاحل / بطن الساق
مجموعات

.إذا كانت متوفرة

المعدات

الكميةالبند
لوح واحدلوح أبيض كبير للكتابة

جهاز إسقاط واحدجهاز إسقاط )بروجكتور(

كمبيوتر واحدكمبيوتر )حاسب(

للمساعدة في سماع مقاطع الفيديو المعروضة مجموعة واحدةمكبرات صوت نقالة
خالل التدريب.

إذا كانت متاحة – لجلسات مختلفة.آلة تصوير واحدةآلة تصوير )كاميرا( رقمية
سرير لكل مستخدم سرير للتقييم

كرسي متحرك 
لجلسات التدريب 

العملي

 طبلية أو سرير تقييم أو طاولة لمعالجة
المرضى. يجب أن يكون االرتفاع على سوية 

متوسط ارتفاع مقعد كرسي متحرك.
تجنب السطح الصلب إن أمكن – إذا كنت 

تستخدم مصطبة أو مقعداً عريضاً وفّر طبقة 
رقيقة من الحشوة الرغوية وغطاء، أو سجادة 

صالة أو حصيرة صغيرة.
كتل خشبية لتوفير الدعم لقدمي مستخدم مجموعة من دعامات القدم

الكرسي المتحرك عند الجلوس على سرير 
التقييم. هناك حاجة إلى ارتفاعات مختلفة.

إذا كان متوفراً.لوح لكل 3 مشاركينلوح انتقال
بكرة لكل مشاركبكرة )شريط( قياس

نصف هيكل عظمي تشريحي يضم 
عموداً فقرياً وحوضاً وعظمي فخذ

إذا كان متوفراً.قطعة لكل مشارك

على األقل كرسي كراٍس متحركة ووسائد للتدريب
متحرك واحد ووسادة 
واحدة مما هو متوفر 

محلياً من الكراسي 
المتحركة والوسائد؛ 

ومن الناحية المثالية، 
كرسي متحرك واحد 

ووسادة واحدة لك 
مشاركين اثنين 

 تأكد من أن جميع الكراسي المتحركة في حالة
جيدة وتعمل وتحتوي على وسادة؛ تأكد من 
وجود نموذج جيد واحد على األقل لوسادة 

للتخفيف من الضغط.
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

كراٍس متحركة ووسائد إلمداد 
المتطوعين من مستخدمي الكراسي 

المتحركة بها

كرسي ووسادة لكل 
مستخدم كرسي 

متحرك يحضر جلسات 
التدريب العملي

 يجب أن يكون هناك ما يكفي من
الكراسي المتحركة والوسائد ليُوصف 

لمستخدمي الكراسي المتحركة الكرسي 
المتحرك والوسادة األنسب لهم.

مجموعة لكل 3 مجموعة أدوات للصيانة المنزلية
مشاركين

 تشمل: مفتاح ربط قابل للتعديل، ومفاتيح
ألن، ومفك للبراغي، ومنفاخ لإلطارات، 
وزيت تشحيم، ودلو، وصابون، وقماش، 

وورق الصقل )الورق الزجاجي(.
أوراق مالحظات الصقة أو أوراق 

لتدوين المالحظات
مجموعة لكل مشارك

تصنيع الوسـادة – المواد واألدوات

الكميةالبند
نموذج لوسادة حشوة رغوية ذات 

حواف للتخفيف من الضغط وغطاء
إذا لم يكونا متاحين بالفعل، فسيحتاج نموذج واحد

المدربون إلى صنعهما قبل البرنامج 
التدريبي. نموذج واحدنموذج لطبقة رافعة للوسادة

صندوق عدة أدوات صندوق عدة أدوات لتصنيع وسادة
واحد لكل مشاركين 

اثنين

:تشمل
مشرطاً ذا شفرة حادة أو سكيناً 	 

طويالً؛
قلم تخطيط أسود؛	 
صمغ حشوة رغوية / الصق تالمس 	 

وقطعاً من الورق المقوى لنشر 
الصمغ.

مجموعة واحدة لكل مواد الوسادة
مشاركين اثنين

:تشمل كل مجموعة قطعة واحدة من
حشوة رغوية صلبة )مثل الحشوة 	 

الرغوية الرقيقة( – 50 × 400 × 
400 مم؛

حشوة رغوة ناعمة – 50 × 400 × 	 
400 مم.

نماذج من قطع قماش متاحة يمكن 
استخدامها لصنع غطاء وسادة

راجع جلسة تصنيع الوسادة لمزيد من نموذج لكل نوع منها
المعلومات حول األقمشة المناسبة.
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الخطط المفصلة للجلسات. 3
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

المقدمة

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 معرفة أهداف البرنامج التدريبي؛

 معرفة أسماء المدربين والمشاركين؛
 امتالك نظرة عامة عن الجدول الزمني لبرنامج التدريب؛

 معرفة أي قواعد مهمة يجب تذّكرها أثناء البرنامج التدريبي.

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: المقدمة؛

 دليل العمل المرجعي )نسخة لكل مشارك(؛
 كتيّب التدريب العملي للمشاركين )نسخة لكل مشارك(؛

 مقطع الفيديو: المقدمة؛
 نسخة من الجدول الزمني لكل مشارك؛

 بطاقات التعريف باألسماء لكل مدرب وكل مشارك.

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي يجري فيه التدريب. فمثالً:
 نّظم حفل افتتاح يناسب الثقافة أو السياق المحليين؛

 غيّر أو عّدل فقرة "التعريف بالمدربين والمشاركين" لتناسب المدربين والمشاركين؛
  غيّر قائمة "اإلجراءات التنظيمية" وتوقعات المشاركين أو عّدلها أو أضف إليها بحسب 

       المقتضى – هناك أمثلة معروضة في المخطط العام للبرنامج التدريبي؛
  غيّر شريحة اللمحة العامة عن البرنامج التدريبي إذا كان هناك أي تعديل على البرنامج التدريبي

       )على سبيل المثال، األهداف المضافة أو المحذوفة(.

ضير
تح

ال

 اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، وشاهد مقطع الفيديو، واقرأ خطة الجلسة.

عام
ط ال

خط
الم

حفل االفتتاح )إن وجد(. 1
التعريف بالمدربين والمشاركين. 2
لمحة عامة عن البرنامج التدريبي. 3
الجدول الزمني للبرنامج التدريبي، ودليل العمل المرجعي، وكتيّب التدريب العملي . 4

للمشاركين
اإلجراءات التنظيمية وتوقعات المشاركين. 5

15

15

10

10

10

60 الزمن اإلجمالي للجلسة
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1.  حفـل االفتتاح )المدة التقديرية 15 دقيقة(

التعريف بالمدربين والمشـاركين )15 دقيقة(   .2
المدربون: عّرف بنفسك أو عّرفوا بأنفسكم. قّدم لمحة موجزة عن خلفيتك وتجربتك في توفير الكراسي 

المتحركة.

اطلب من المشاركين، كل بحسب دوره، تقديم أنفسهم، مع ذكر أسمائهم، والمنظمة التي أتوا منها، وما الذي 
يأملون في تعلّمه من البرنامج التدريبي.

وّزع البطاقات التعريفية باألسماء، إذا لم تكن قد ُوّزعت بالفعل أثناء التسجيل.

لمحـة عامة عن البرنامج التدريبي )10 دقائق(  .3
اشرح: الهدف من البرنامج التدريبي هو تعليم كل مشارك كيفية توفير كرسي متحرك يدوي ووسادة مناسبين 

للفتيات والفتيان والنساء والرجال الذين يمكنهم الجلوس بشكل جيد.

تشمل هذه الحزمة التدريبية:	 
تقييم الكرسي المتحرك؛ 	
االنتقاء، والتهيئة، وضبط الكرسي المتحرك في  	

الوضع المالئم؛
التعليمات الخاصة بمستخدم الكرسي المتحرك؛ 	
عمليات الصيانة واإلصالح؛  	
المتابعة؛ 	
كيفية صنع وسادة حشوة رغوية للتخفيف من  	

الضغط.

الجـدول الزمنـي للبرنامـج التدريبي، ودليل العمل المرجعي، وكتيّب التدريب العملي   .4
للمشاركين )10 دقائق(

قّدم نسخة من الجدول الزمني للبرنامج التدريبي لكل مشارك. اشرح:

سيبدأ البرنامج التدريبي بجلسات نظرية وجلسات في الصفوف الدراسية.	 
سوف يتمرن المشاركون بعد ذلك في جلسات للتدريب العملي على بعض المهارات التي درسوها في 	 

الجلسات النظرية مع مستخدمي الكراسي المتحركة الذين تطوعوا للمساعدة.

:تشمل هذه الحزمة التدر�ب�ة•
تقی�م الكرسي المتحرك؛–
لوضع ض�ط الكرسي المتحرك في ا، و تهیئةاالنتقاء، وال–

م؛ئالمال
التعل�مات الخاصة �مستخدم الكرسي المتحرك؛–
عمل�ات الص�انة واإلصالح؛ –
المتا�عة؛–
.غطللتخف�ف من الضحشوة رغو�ةصنع وسادة �ة��ف–

2:المقدمة-1

عّرف بمقطع الفيديو: المقدمة – سيتحدث مقطع الفيديو القصير هذا باختصار عن البرنامج 
التدريبي الخاص بالكراسي المتحركة وغايته وأهدافه والتوقعات منه.

اعرض مقطع الفيديو.
اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

قّدم نسخة من دليل العمل المرجعي إلى كل مشارك. اطلب من المشاركين كتابة أسمائهم على الدليل. اشرح لهم 
أن بوسعهم كتابة أي مالحظات إضافية في هذا الدليل.

قّدم نسخة من كتيّب التدريب العملي إلى كل مشارك. اطلب من المشاركين كتابة أسمائهم على الكتيّب. اشرح 
لهم أنهم سيستخدمون هذا الكتيّب طوال فترة التدريب ويجب عليهم إحضاره إلى كل جلسة.

اإلجـراءات التنظيمية والتوقعات )10 دقائق(  .5
اشرح ما يلي، بحسب المقتضى:

مكان المراحيض.	 
مع من يمكن الحديث عن المسائل المتعلقة باإلقامة.	 
مع من يمكن الحديث عن المسائل المتعلقة بعودة المشاركين إلى مناطقهم )ال تدخل في التفاصيل(؛	 
ماذا يجب أن نفعل في حالة الطوارئ.	 

اشرح التوقعات المرتقبة من المشاركين في البرنامج التدريبي، بحسب المقتضى:
ستبدأ كل جلسة في الوقت المحدد – يحتاج المشاركون إلى التأكد من وصولهم في الوقت المحدد في 	 

بداية كل يوم، والعودة إلى الجلسات في الوقت المحدد بعد فترات االستراحة؛
يجب على المشاركين دائماً طرح األسئلة إذا لم يكونوا متأكدين من شيء ما؛	 
عاملوا جميع مستخدمي الكراسي المتحركة على قدم المساواة واحترموا كرامتهم؛	 
أطفئوا هواتفكم المحمولة أثناء الجلسات؛	 
استمتعوا!	 

اشرح: طوال فترة البرنامج التدريبي، سوف يجلس المشاركون على الكراسي المتحركة ويدفعونها. عند 
استخدام الكراسي المتحركة، تذكروا قواعد السالمة التالية:

ال تقف على مسندي القدمين عند االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه؛	 
ابعد أصابعك عن أسياخ العجلتين الخلفيتين والمكابح؛	 
عند صعود المنحدرات أو هبوطها، يجب أن يكون معك مساعد يقف خلفك في حال انزالق الكرسي 	 

المتحرك نحو الخلف.
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ألف: المعارف األساسية
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

ألف – 1: مستخدمو الكراسي المتحركة 

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 تعداد سبع مزايا على األقل للكرسي المتحرك المناسب لمستخدم الكرسي المتحرك؛
  شرح كيف يمكن لكادر المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة دعم حق مستخدم الكرسي

المتحرك في التنقل الشخصي؛
  تعداد خمس طرق على األقل يمكن فيها إشراك مستخدمي الكراسي المتحركة بفاعلية في توفير

الكرسي المتحرك.

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: ألف – 1: مستخدمو الكراسي المتحركة؛
 دليل العمل المرجعي؛
 مقطع الفيديو: منافع الكرسي المتحرك المناسب؛
 نسخ من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إذا كانت متوفرة؛
 :)مادة مرجعية إضافية )للمدربين

"المبادئ اإلرشادية لتوفير الكراسي المتحركة التي تُدفع يدوياً في البيئات ذات الموارد األقل" 	 
)الصفحة 23(.

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق الذي يأتي منه المشاركون. فمثالً:
  قد يكون المشاركون على دراية باتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة – في هذه

الحالة، يمكنك أن تسألهم عما يعرفونه بالفعل عن االتفاقية؛
  كن على علم ما إذا كان بلد المشاركين قد وقّع على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي

اإلعاقة أو صادق عليها.

ضير
تح

اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، وشاهد مقطع الفيديو، واقرأ خطة الجلسة. ال

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة. 1
ما هي منافع الكرسي المتحرك؟. 2
ما هو "الكرسي المتحرك المناسب''؟. 3
اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 4
مستخدمو الكراسي المتحركة هم شركاء متساوون في تقديم خدمة الكراسي المتحركة . 5
ملخص النقاط الرئيسية. 6

2

10

5

5

20

3

45 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح: في هذه الجلسة، نتحدث عن كيفية استفادة 

مستخدمي الكراسي المتحركة من الكرسي المتحرك 
المناسب.

فّكر في الكيفية التي يمكن للمشاركين بها إشراك مستخدمي 	 
الكراسي المتحركة في عملية توفير كرسي متحرك، ولماذا 

يعتبر ذلك هاماً.
كما سنراجع بإيجاز إلى اتفاقية األمم المتحدة لحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة )CRPD(، وخاصة المادة 1، 
والمادة 3، والمادة 20.

ما هي منافع الكرسـي المتحرك؟ )10 دقائق(  .2
اقرأ تعريف الكرسي المتحرك المناسب

اشرح: 
هذا التعريف مأخوذ من "المبادئ اإلرشادية لتوفير 	 

الكراسي المتحركة التي تُدفع يدوياً في البيئات ذات 
الموارد األقل" في هذا البرنامج التدريبي، غالباً ما 

سنشير إلى هذه "المبادئ اإلرشادية".
سيعتمد "الكرسي المتحرك المناسب" لكل مستخدم 	 

كرسي متحرك دائماً على احتياجاته الفردية وظروف 
بيئته )أين يعيش ويعمل(.

:في هذه الجلسة سیتحّدث المشار�ون عن•
المتحرك ك�ف�ة استفادة مستخدمي الكراسي المتحر�ة من الكرسي–

المناسب؛
ي عمل�ة ك�ف�ة مشار�ة مستخدمي الكراسي المتحر�ة �فعال�ة ف–

الحصول على الكرسي المتحرك ولماذا �عتبر ذلك هامًا؛
.اتفاق�ة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة–

2: مستخدمو الكراسي المتحر�ة:1-ألف

:الكرسي المتحرك المناسب•
یلّبي احت�اجات المستخدم و�تناسب مع ظروف بیئته؛–
؛مالئمًا للمستخدم و�دعم وضعتهاً ُ�عتبر �رس�–
آمن ومتین؛–
متوّفر في البلد؛–
.ة م�ّسرةفتكل�مكن الحصول عل�ه وص�انته وخدمته �طر�قة مستدامة في البلد و�–

3: مستخدمو الكراسي المتحر�ة:1-ألف

عّرف بمقطع الفيديو: منافع الكرسي المتحرك المناسب – سيعرض مقطع الفيديو القصير العديد 
من مستخدمي الكراسي المتحركة المختلفين المشاركين في أنشطة مختلفة. شاهدوا هذا المقطع 
بإمعان ألننا سنتناول بعد ذلك كيف كان الكرسي المتحرك مفيداً لمستخدمي الكراسي المتحركة 

المختلفين.
اعرض مقطع الفيديو.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

 اسأل: ما هي المنافع التي يجنيها مستخدمو الكراسي المتحركة الذين يظهرون في مقطع الفيديو؟
شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

اإلجابات 
التنقل؛	 
الصحة؛	 
 يساعد على الجلوس في وضع مستقيم؛	 
الراحة؛	 
تقدير الذات والثقة؛	 
الكرامة؛	 

الذهاب إلى المدرسة؛	 
ممارسة الرياضة؛	 
العمل؛	 
االنتماء إلى األسرة والمجتمع؛	 
زيادة االستقاللية. 	 

اشرح:
 كما نرى من القائمة، فإن هناك العديد من المنافع للكرسي المتحرك.	 
تذّكر الشيء األهم أال وهو أن توفير كرسي متحرك ال يتعلق فقط بالكرسي المتحرك، فهو ليس أكثر من 	 

مجرد منتج.
الغاية من توفير الكرسي المتحرك هي تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من التنقل، والبقاء بصحة جيدة، 	 

والمشاركة الكاملة في الحياة المجتمعية.
كل مستخدم كرسي متحرك يظهر في الفيديو يختلف عن المستخدمين اآلخرين. ومع ذلك، فإنهم 	 

جميعهم لديهم كرسي متحرك "مناسب لهم".

ما هو الكرسـي المتحرك المناسب )5 دقائق(  .3
الكرسي المتحرك المناسب: 	 
يلبّي احتياجات المستخدم؛  	
يتناسب مع ظروف بيئة المستخدم؛ 	
يُعتبر كرسياً مالئماً للمستخدم؛  	
يضمن دعم وضعة المستخدم )يساعده على الجلوس في وضع مستقيم(؛ 	
يمكن صيانته وإصالحه في البلد. 	

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشـخاص ذوي اإلعاقة )5 دقائق(  .4
اشرح:
نعلم جميعاً أن العديد من األشخاص الذين يحتاجون إلى كراٍس متحركة ما يزالون ال يمتلكون كرسياً 	 

متحركاً مناسباً. ومع ذلك، فإن هناك اآلن أداة مهمة يمكننا استخدامها للدفاع عن حقوق األشخاص الذين 
يحتاجون إلى الكراسي المتحركة.

في عام 2006، وقّعت اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التي تعرف اختصاراً باللغة 	 
اإلنكليزية باألحرف األولى من اسمها )UNCRPD(. في عام 2008، أصبحت االتفاقية قانوناً دولياً. 

إذا كانت الدولة أو الدول التي ينتمي إليها المشاركون من الموقعين على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق 
األشخاص، أشر إلى ذلك.
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اسأل: هل سمع أحد بهذه االتفاقية؟

اذكر أسماء أولئك الذين سمعوا بها.

اشرح: هناك حقوق إنسان تنطبق على الجميع. أما اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فتركز على 
التأكد من أن الجميع يدركون أن هذه الحقوق تنطبق أيضاً على األشخاص ذوي اإلعاقة.

اشرح:

هناك 50 مادة مختلفة في االتفاقية.	 
المادة رقم 20 تخص التنقل الشخصي.	 
التنقل الشخصي يعني:	 
حرية تنقل األشخاص بالطريقة وفي الوقت اللذين 	 

يختارونهما.

اسأل: كيف يمكن للمشاركين، من مواقعهم في مراكز خدمة الكراسي المتحركة، دعم حق مستخدم الكرسي 
 المتحرك في التنقل الشخصي؟

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

اإلجابات األهم
إشراك مستخدمي الكراسي المتحركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكراسيهم المتحركة؛	 
فهم احتياجات مستخدم الكرسي المتحرك والمساعدة في تلبية تلك االحتياجات؛	 
المساعدة على توفير كرسي متحرك مناسب؛	 
مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة على تعلم كيفية االنتقال إلى كراسيهم المتحركة ومنها بأنفسهم؛	 
مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة على تعلم كيفية دفع الكرسي المتحرك بأنفسهم؛	 
تشجيع أفراد األسرة على دعم مستخدم الكرسي المتحرك ليكون أكثر استقاللية؛	 
الدعوة إلى زيادة توافر منتجات التنقل المحسنة في البلد؛	 
الدعوة إلى بيئة خالية من العوائق في البلد.	 

اسأل: هل يمكن ألي شخص أن يفكر في أي حقوق إنسان أخرى يمكن إلنسان لديه إعاقة حركية الوصول 
 إليها بسهولة أكبر إذا كان يمتلك كرسياً متحركاً مناسباً؟ 

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح )قدم أمثلة عن الحقوق إذا لزم األمر(.

:ا یليتنّص اتفاق�ة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على م•

.لجم�ع الناس الحق في التنّقل الشخصي–

:التنّقل الشخصي �عني•

.نهمال األشخاص �الطر�قة وفي الوقت اللذین �ختارو حر�ة تنقّ –

5: مستخدمو الكراسي المتحر�ة:1-ألف
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اإلجابات )ليس من الضروري تسمية مواد االتفاقية(:
العيش المستقل واالندماج في المجتمع )المادة 19(؛	 
الحق في التعليم )المادة 24(؛	 
الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه )المادة 25(؛	 
الحق في العمل والعمالة )المادة 27(؛	 
الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة )المادة 29(؛	 
الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة )المادة 30(.	 

مسـتخدمو الكراسـي المتحركة هم شـركاء متساوون في تقديم الخدمة )20 دقيقة(  .5
اشرح: غالباً ما يعرف مستخدمو الكراسي المتحركة ما هو "الكرسي المتحرك المناسب" لهم. وإذا كانوا قد 

استخدموا كرسياً متحركاً بالفعل، فستكون لديهم أفكار حول ما يناسبهم، وما الذي يرغبون في تغييره. وسيحتاج 
مستخدمو الكراسي المتحركة الذين لم يستخدموا كرسياً متحركاً من قبل إلى مزيد من المعلومات.

يجب أن يعمل كادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي المتحركة مع مستخدم الكرسي المتحرك كمشارك 
على قدم المساواة.

نشاط ضمن مجموعات صغيرة
ضع في كل مجموعة شخصين إلى ثالثة أشخاص.المجموعات:

اطلب من كل مجموعة أن تُمضي خمس دقائق في صياغة مشهد تمثيلي مدته دقيقتان التعليمات:
يطلب فيه مستخدم كرسي متحرك الحصول على كرسي متحرك. سيكون أحد المشاركين 

هو مستخدم الكرسي المتحرك، وسيؤدي مشارك آخر دور المتخصص في مركز خدمة 
الكراسي المتحركة، بينما المشارك األخير هو فرد من العائلة.

اطلب من نصف المجموعات أداء مشهد تمثيلي "ال يحترم" فيه المتخصص في مركز 
خدمة الكراسي المتحركة حق مستخدم الكرسي المتحرك في الحصول على كرسي 

متحرك مناسب، و"ال يعامل" مستخدم الكرسي المتحرك كمشارك نشط في تقديم خدمة 
الكراسي المتحركة.

اطلب من النصف اآلخر من المجموعات أداء مشهد تمثيلي "يحترم" فيه المتخصص في 
مركز خدمة الكراسي المتحركة حق مستخدم الكرسي المتحرك في الحصول على كرسي 

متحرك مناسب، و"يعامل" مستخدم الكرسي المتحرك باعتباره مشاركاً نشطاً في تقديم 
خدمة الكراسي المتحركة.

راقب/الحظ المجموعات وقّدم المساعدة حسب الحاجة.راقب:
5 دقائق للتحضير؛ و 10 دقائق ألداء المشاهد التمثيلية أمام المجموعة األخرى؛ و 5 الوقت:

دقائق لمالحظات التقييم.
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اطلب من مجموعة واحدة على األقل من المجموعات التي يؤدي أفرادها مشهداً تمثيلياً مالحظات التقييم:
"ال يحترم" فيه المتخصص في مركز خدمة الكراسي المتحركة حقوق مستخدم الكرسي 

المتحرك، ومجموعة يؤدي أفرادها مشهداً تمثيلياً "يحترم" فيه المتخصص في مركز 
خدمة الكراسي المتحركة حقوق مستخدم الكرسي المتحرك أن تؤديا المشهدين التمثيليين.

مناقشة مالحظات التقييم:
ناقش االختالفات في طريقة تواصل المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة مع 	 

مستخدم الكرسي المتحرك وعائلته؛
اسأل مستخدم الكرسي المتحرك في كل مجموعة عّما شعر به؛	 
إذا كان هناك مستخدمون للكراسي المتحركة حاضرون في التدريب، اسأل عما إذا 	 

كانت لديهم تجارب إيجابية أو سلبية مماثلة لتلك التي رأوها في المشاهد التمثيلية.

اسأل: من خالل نشاط المشاهد التمثيلية، ما هي بعض الطرق التي يمكن بها لكادر المتخصصين في مركز خدمة 
الكراسي المتحركة إشراك مستخدمي الكراسي المتحركة بنشاط في عملية توفير كرسي متحرك؟ شّجع المشاركين 

على تقديم اإلجابات.

اإلجابات األهم:

تحّدث مباشرة إلى مستخدم الكرسي المتحرك؛	 
اسأل مستخدم الكرسي المتحرك عن رأيه؛	 
امنح مستخدم الكرسي المتحرك خيارات حيثما أمكن واحترم اختياره؛	 
امنح مستخدم الكرسي المتحرك معلومات لمساعدته على االختيار؛	 
اجمع معلومات من مستخدمي الكراسي المتحركة حول حياتهم، واألشياء التي يريدون القيام بها في كراسيهم 	 

المتحركة، والبيئة التي يعيشون ويعملون فيها.

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .6
اقرأ النقاط الرئيسية. 

اسأل ما إذا كان لدى المشاركين أي سؤال.
.لفةمستخدمو الكراسي المتحر�ة �ختلفون جم�عًا ولدیهم احت�اجات مخت•
و�تناسب مع الكرسي المتحرك المناسب یلّبي االحت�اجات الشخص�ة للمستخدم•

.تهوضع، و�ناسب لمستخدمه، وُ�عتبر مالئماً تهظروف بیئ
افع عدیدة تشمل توّفر الكراسي المتحر�ة للناس الذین لدیهم إعاقة في التنّقل من•

.، والحر�ة، والكرامة�ة، والراحة، واالستقاللالوضعةالتنّقل، ودعم 
لناس الذین األمر الهام هو أّن التنّقل الشخصي هو حق، و�النس�ة للكثیر من ا•

تسمح لهم التنّقل، الكرسي المتحرك هو الطر�قة التيتمنعهم منلدیهم إعاقة 
.�التنّقل الشخصي

6: مستخدمو الكراسي المتحر�ة:1-ألف
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الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

ألف – 2: مراكز خدمة الكراسي المتحركة

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 شرح ما هو مركز خدمة الكراسي المتحركة؛
 تحديد دورهم في تقديم مستوى أساسي لخدمة الكراسي المتحركة؛
 .تعريف "المستوى األساسي للخدمة" في تقديم خدمات الكراسي المتحركة

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: ألف – 2: مراكز خدمة الكراسي المتحركة؛
 دليل العمل المرجعي؛
 .الملصق الجداري: خطوات تقديم خدمة الكراسي المتحركة

مادة مرجعية إضافية )للمدربين(:
  "المبادئ اإلرشادية لتوفير الكراسي المتحركة التي تُدفع يدوياً في البيئات ذات الموارد األقل"

)الصفحات 71 – 72، و76 – 77(.

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
  أدوار كل مشارك في تقديم خدمة الكراسي المتحركة في مكان عمله. على سبيل المثال، هل

سيكون كل مشارك مسؤوالً عن كل خطوة من الخطوات الثماني لتقديم خدمة الكراسي المتحركة؟ 
استخدم هذه الجلسة لتوضح للمشاركين ماذا سيكون دورهم هم.

ضير
تح

اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، واقرأ خطة الجلسة. ال
  حّضر المعلومات المتعلقة بدور المشاركين في كل خطوة من خطوات تقديم خدمة الكراسي

المتحركة.

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة. 6
مراكز خدمة الكراسي المتحركة. 7
أدوار كادر المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة. 8
ما الذي يعنيه "المستوى األساسي للخدمة"؟. 9

ملخص النقاط الرئيسية. 10

2

10

10

5

3

30 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح: في هذه الجلسة سوف:

نشرح ما هو مركز خدمة الكراسي المتحركة، والفرق 	 
بين مستوى "أساسي" للخدمة ومستوى "متوسط" 

للخدمة؛
نتحّدث عن الخطوات الثماني في تقديم خدمة الكراسي 	 

المتحركة؛
نناقش الدور الذي سيؤّديه كل مشارك في توفير كرسي 	 

متحرك وفق "المستوى األساسي لتقديم الخدمة".

مراكز خدمة الكراسـي المتحركة )10 دقائق(  .2
اشرح: يعمل مركز خدمة الكراسي المتحركة مع مستخدمي الكراسي المتحركة لتوفير الكرسي المتحرك 

األنسب لمستخدم الكرسي المتحرك ذاك )من بين الكراسي المتحركة المتوفرة(.

اسأل: ما الذي يجب أن يفعله كادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي المتحركة للمساعدة في توفير أنسب 
كرسي متحرك لكل مستخدم كرسي متحرك؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

اإلجابات األهم:

اكتشاف ما الذي يحتاجه مستخدم الكرسي المتحرك من كرسي متحرك )التقييم(؛	 
المساعدة في انتقاء أفضل كرسي متحرك لمستخدم الكرسي المتحرك )الوصفة(؛	 
توفير كرسي متحرك )الطلب، وربما التجميع، والتعديل، وضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم(.	 

اسأل: ما الذي يجب أن يفعله كادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي المتحركة لمساعدة مستخدم 
 كرسي متحرك على االستفادة قدر اإلمكان من كرسيه المتحرك؟

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

اإلجابات األهم:

تعليم مستخدمي الكراسي المتحركة كيفية استخدام كراسيهم المتحركة والعناية بها )تدريب المستخدم(؛	 
مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة على تدبّر عمليات اإلصالح )الصيانة المنزلية واإلصالح والمتابعة(؛	 
توفير الدعم والمتابعة للتأكد من استمرار تلبية الكرسي المتحرك الحتياجات المستخدم؛	 
إحالة مستخدمي الكراسي المتحركة إلى مراكز خدمة أخرى قد تساعدهم.	 

:في هذه الجلسة•
، خدمة الكراسي المتحر�ةو مر�ز س�شرح المشار�ون ما ه–

"  متوسط"للخدمة ومستوى " أساسي"والفرق بین مستوى 
للخدمة؛

خدمة سیتحّدث المشار�ون عن الخطوات الثماني في تقد�م–
الكراسي المتحر�ة؛

م في سیناقش المشار�ون الدور الذي سیؤّد�ه �ل واحد منه–
".م الخدمةلتقد�ساسياألمستوى ال"وفقتوفیر �رسي متحرك 

2: مراكز خدمة الكراسي المتحر�ة:2-ألف
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المستوى األساسي
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أدوار كادر المتخصصين في خدمة الكراسـي المتحركة )10 دقائق(  .3
علّق الملصق الجداري: خطوات تقديم خدمة الكراسي المتحركة 

اشرح: يتمثل دور كادر المتخصصين في الكراسي 
المتحركة من المستوى األساسي في أن يقّدموا لمستخدمي 

الكراسي المتحركة القادرين على الجلوس في وضع 
مستقيم )دون دعم إضافي للوضعة( أفضل كرسي متحرك 

متوفّر.
إلنجاز هذه المهّمة، يعمل كادر المتخصصين في الكراسي 

المتحركة مع كل مستخدم كرسي متحرك وعائلته باتباع 
الخطوات األساسية لتقديم خدمة الكراسي المتحركة.

اشرح كل خطوة على النحو التالي: 

اإلحالة والموعد:
اإلحالة هي الطريقة التي يأتي بها مستخدمو الكراسي 	 

المتحركة إلى مركز خدمة الكراسي المتحركة.
ستتباين الطريقة التي يُحال بها مستخدمو الكراسي 	 

المتحركة.
يمكن للمستخدمين أن يحيلوا أنفسهم أو أن يُحالوا عبر 	 

شبكات مكونة من العاملين في مجال الصحة وإعادة 
التأهيل في مؤسسات حكومية أو غير حكومية، أو من 
المتطوعين العاملين على مستوى المجتمع المحلي أو 

المحافظة أو المنطقة.
يحتاج كل مركز خدمة إلى نظام إلدارة المواعيد.	 

التقييم:
يحتاج كل مستخدم إلى تقييم فردي.	 
يشمل ذلك جمع معلومات حول نمط حياة مستخدم 	 

الكرسي المتحرك، والعمل الذي يؤديه، ومكان إقامته، 
وحالته الجسدية، وأخذ مقاساته. 

:كادر المتخصصین في الكراسي المتحر�ة•
س في لمستخدمي الكراسي المتحر�ة القادر�ن على الجلو �قّدم –

تحرك أفضل �رسي م) للوضعةدون دعم إضافي (وضع مستق�م 
.متوّفر

المتحر�ة إلنجاز هذه المهّمة، �عمل �ادر المتخصصین في الكراسي•
.ثمانيمع �ل مستخدم �رسي متحرك وعائلته �ات�اع الخطوات ال

3: مراكز خدمة الكراسي المتحر�ة:2-ألف

4: مراكز خدمة الكراسي المتحر�ة:2-ألف

5: مراكز خدمة الكراسي المتحر�ة:2-ألف



33

الوصفة )االنتقاء(:
تُحّضُر وصفة )انتقاء( لكرسي متحرك باستخدام 	 

المعلومات الواردة في التقييم وبالتعاون مع المستخدم 
أو أحد أفراد العائلة أو مقدم للرعاية.

تحدد الوصفة )االنتقاء( بالتفصيل نوع الكرسي 	 
المتحرك المنتقى، ومقاسه، ومزاياه، وتعديالته.

قد تتضمن الوصفة )االنتقاء( أيضاً سرد التدريب الذي 	 
يحتاجه المستخدم الستخدام الكرسي المتحرك وصيانته 

جيداً.

التمويل والطلب:
يُحدَّد مصدر للتمويل ويُطلُب الكرسي المتحرك من 	 

المخزون الذي يحتفظ به مركز الخدمة أو من الموّرد.

تهيئة المنتج )الكرسي المتحرك(:
يهيئ كادر المتخصصين في مركز الخدمة الكرسي 	 

المتحرك.
اعتماداً على الكرسي المتحرك المختار والمرافق 	 

المتاحة، قد تشمل التهيئة:
تجميع كرسي متحرك؛ 	
اإلنتاج الكامل لكرسي متحرك؛ 	
إدخال تعديالت طفيفة على الكرسي المتحرك. 	

6: مراكز خدمة الكراسي المتحر�ة:2-ألف

7: مراكز خدمة الكراسي المتحر�ة:2-ألف

8: مراكز خدمة الكراسي المتحر�ة:2-ألف
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الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:
يجّرب المستخدم الكرسي المتحرك.	 
تُْدَخل التعديالت النهائية للتأكد من تجميع الكرسي 	 

المتحرك وتهيئته بالشكل الصحيح.
إذا اقتضت الضرورة إدخال تعديالت أو وجود 	 

مكونات لدعم الوضعة، فقد تكون هناك حاجة إلى 
جلسات إضافية للتأكد من ضبط الكرسي في الوضع 

المالئم.

تدريب المستخدم:
يتفقد كادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي 	 

المتحركة ما يعرفه مستخدم الكرسي المتحرك ومقدمو 
الرعاية بالفعل حول استخدام الكرسي المتحرك 

وصيانته، ويحددون ما يحتاج هؤالء إلى معرفته.
يقّدم كادر المتخصصين في المركز أي تعليمات 	 

مطلوبة. تشمل بعض الموضوعات الرئيسية ما يلي:
كيفية التعامل مع الكرسي المتحرك؛ 	
كيفية االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه؛ 	
التنقل بواسطة الكرسي المتحرك؛ 	
كيفية صيانة الكرسي المتحرك؛ 	
كيفية الوقاية من قروح الضغط؛ 	
ما الذي يجب فعله إذا كانت هناك مشكلة. 	

قد تكون بعض مراكز الخدمة قادرة أيضاً على 	 
المساعدة في تقديم المشورة بشأن كيفية تعديل منزل 
مستخدم الكرسي المتحرك أو مدرسته أو مكان عمله 

لتسهيل وصول الكرسي المتحرك. لكن هذا األمر غير 
مشمول في هذا البرنامج التدريبي.

9: مراكز خدمة الكراسي المتحر�ة:2-ألف

رسي ك�ف�ة التعامل مع الك
المتحرك

االنتقال إلى الكرسي 
المتحرك ومنه

ي التنّقل �الكرس
المتحرك

طرق الوقایة من قروح 
الضغط

العنایة بالكرسي 
المتحرك

10: مراكز خدمة الكراسي المتحر�ة:2-ألف
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عمليات الصيانة واإلصالح والمتابعة:
وفّر خدمات الصيانة واإلصالح للمشاكل الفنية التي ال 	 

يمكن حلها في المجتمع المحلي.
مواعيد المتابعة هي خطوة مهمة في تقديم خدمة 	 

الكرسي المتحرك.
أثناء المتابعة، يتأكد كادر المتخصصين في الخدمة 	 

من أن الكرسي المتحرك مضبوط في الوضع المالئم، 
ويقدمون المزيد من التدريب والدعم.

إذا تبيّن أن الكرسي المتحرك لم يعد مناسباً، فيجب 	 
توفير كرسي متحرك جديد، بدءاً من الخطوة األولى 

مجدداً.
اشرح: سيتعلم المشاركون في هذا البرنامج التدريبي كيفية تنفيذ كل خطوة. ومع ذلك، في بعض مراكز 

الخدمة، قد يكون هناك أشخاص مختلفون مسؤولون عن الخطوات المختلفة. فعلى سبيل المثال، قد يكون تحديد 
المواعيد مسؤولية أحد الموظفين اإلداريين، أو قد تقع مسؤولية تدريب المستخدم على عاتق أحد المدربين 

األقران.

اسأل: هل لدى أي شخص سؤال عن دوره كمقدم لخدمة الكراسي المتحركة؟

ما الذي يعنيه "المسـتوى األساسـي للخدمة" )5 دقائق(؟  .4
اشرح
لدى مستخدمي الكراسي المتحركة احتياجات جسدية مختلفة. ويتطلب توفير كرسي متحرك لشخص 	 

لديه مشاكل في طريقة جلوسه في الكرسي، أو لديه صعوبة في التوازن، امتالك معرفة ومهارة أكبر 
بالمقارنة مع المعارف والمهارات المطلوبة لتوفيره لمستخدم كرسي متحرك يستطيع الجلوس والتوازن 

بشكل جيد.
يمكن لخدمة ذات مستوى أساسي أن تلبي االحتياجات الجسدية لمستخدمي الكراسي المتحركة القادرين 	 

على الجلوس بشكل جيد. وفي هذا البرنامج التدريبي المخصص للمستوى األساسي، يتعلم المشاركون 
كيفية توفير كرسي متحرك لشخص يمكنه الجلوس بشكل جيد.

في تدريب أكثر تقدماً، يتعلم المشاركون كيف يوفّرون كرسياً متحركاً لشخص ال يستطيع الجلوس في 	 
وضع مستقيم ولديه مشاكل في وضعة الجسم.

من المهم للغاية امتالك تدريب أكبر قبل توفير كرسي متحرك لشخص لديه مشاكل في وضعة الجسم. 	 
والسبب في ذلك هو أنه من الضروري تكوين فهم أكبر للوضعة، وأسباب وجود مشكلة في الوضعة لدى 

الشخص، وكيفية تقديم الدعم بأمان لمستخدم كرسي متحرك لديه مشاكل في الوضعة.

11: مراكز خدمة الكراسي المتحر�ة:2-ألف
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اشرح: تعيش كالرا في تيمور الشرقية. هي تعمل في 
متجر عائلتها الموجود أمام منزلهم. كالرا لديها شلل 

أطفال، وتحتاج إلى كرسي متحرك للتنقل داخل المنزل، 
والعمل في المتجر، والتجول في قريتها. يمكنها الجلوس 

في وضع مستقيم دون أي دعم، وهي تستخدم كرسياً 
متحركاً يدوياً ُعّدل ليناسبها وُضبَِط في وضع مالئم لها 

شخصياً.
كالرا هي مثال على شخص يمكن تزويده بكرسي متحرك 

عبر "خدمة ذات مستوى أساسي".

اشرح: تبلغ إيشاد من العمر ثماني سنوات وتعيش في 
سريالنكا. لديها شلل دماغي. بالنسبة إليشاد، هذا يعني 

أنها تجد صعوبة في التحكم في ذراعيها وساقيها ورأسها 
ورقبتها، وال يمكنها الجلوس في وضع مستقيم دون دعم.

إيشاد هي مثال على شخص يحتاج إلى دعم إضافي 
للوضعة وهي في كرسيها المتحرك. وهذا الشيء ال 

يدّرس في هذا في البرنامج التدريبي المخصص لخدمة 
الكراسي المتحركة ذات المستوى األساسي. ويجب تزويد 

إيشاد بكرسي متحرك من خالل خدمة ذات مستوى 
متوسط أو متقدم.

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .5
اقرأ النقاط الرئيسية.

اسأل ما إذا كان لدى المشاركين أي سؤال.

12: مراكز خدمة الكراسي المتحر�ة:2-ألف

13: مراكز خدمة الكراسي المتحر�ة:2-ألف

ور على الكراسي المتحر�ة المستخدمین في العثةخدممراكز تساعد •
.أنسب �رسي متحرك من بین الكراسي المتوّفرة

.هناك ثماني خطوات في تقد�م خدمة الكراسي المتحر�ة•
ة من �حتاج مستخدمو الكراسي المتحر�ة إلى مستو�ات مختلف•

.وقدرتهم على التوازن تهماوضعالخدمة، �حسب 
زو�د یتمّثل دور مقّدم خدمة الكراسي المتحر�ة األساس�ة في ت•

ل �رسي مستخدمي الكراسي المتحر�ة القادر�ن على الجلوس �أفض
.لكل واحد منهممتحرك متوّفر

14: مراكز خدمة الكراسي المتحر�ة:2-ألف
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ألف – 3: التنقل بالكرسي المتحرك

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
  ،استخدم المهارات األساسية للتنقل بالكرسي المتحرك بأمان، بما في ذلك الدفع، واالنعطاف

وصعود المنحدرات وهبوطها، وصعود الدرجات وهبوطها مع المساعدة، ورفع مقدمة الكرسي 
وموازنته على عجلتيه الخلفيتين.

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: ألف – 3: التنقّل بالكرسي المتحرك؛
 دليل العمل المرجعي؛
 مقطع الفيديو: أتعلّم كيف استعمل كرسيّي المتحرك؛
 مقطع الفيديو: مهارات التنقل بالكرسي المتحرك؛
 الملصق الجداري: مهارات التنقل بالكرسي المتحرك؛
 .كرسي متحرك واحد لكل زوج من المشاركين

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق الذي سيعمل فيه المشاركون.
  ال يجب على المدربين أن يعلموا مهارة رفع مقدمة الكرسي وموازنته على عجلتيه الخلفيتين

المدرجة ضمن هذه الجلسة، إال إذا كان المدرب واثقاً من تنفيذ هذه المهارة واإلشراف على 
المشاركين وهم يتعلمون؛

ضير
تح

ال
 .اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، وشاهد مقطعي الفيديو، واقرأ خطة الجلسة
  اختر موقعاً مناسباً للتمرن على مهارات التنقل بالكرسي المتحرك – تستدعي الحاجة وجود منطقة

منبسطة، وبعض المناطق المنحدرة، ودرجة أو درجتين، وأرضية وعرة نوعاً ما.
  اطلب من مستخدم كرسي متحرك يمتلك مهارات جيدة في التنقل بالكرسي المتحرك أن يساعد في

تعليم هذه المهارات.
  تمّرن على مهارات التنقل بالكرسي المتحرك بنفسك، باستخدام مقطع الفيديو كمرجع، لتتأكد من

قدرتك على تقديم عرض إيضاحي للتقنيات.
 .تأكد من أن الكراسي المتحركة في حالة جيدة، وتعمل، وعجالتها مملوءة بما يكفي من الهواء

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة. 1

ما سبب أهمية مهارات التنقل بالكرسي المتحرك؟. 2

مهارات التنقل بالكرسي المتحرك – األمان. 3

مهارات التنقل بالكرسي المتحرك – تقديم العروض اإليضاحية والتمرن. 4

ملخص النقاط الرئيسية. 5

2

15

5

65

3

90 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح: في هذه الجلسة سيتعلّم المشاركون المهارات 

األساسية للتنقّل بالكرسي المتحرك التي ستساعد 
المستخدمين في أن يتمتعوا بأكبر قدر ممكن من حرية 

التنقل في كراسيهم المتحركة.

ما سـبب أهمية مهارات التنقل بالكرسـي المتحرك )15 دقيقة(؟  .2
اشرح: يعيش العديد من مستخدمي الكراسي المتحركة ويعملون في أماكن يصعب على مستخدمي الكراسي 

 المتحركة التنقل فيها. اسأل: ما هي بعض مزايا البيئة المحلية التي تجعل من الصعب استخدام كرسي متحرك؟
شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

اإلجابات األهم:

األدراج؛	 
األرض الطينية؛	 
األرض الرملية؛	 
المنحدرات شديدة الميالن؛	 

المساحات الضيقة )على سبيل المثال في األماكن المغلقة(؛	 
األرض الوعرة أو غير المستوية؛	 
األرصفة المكسرة أو غير المستوية؛	 
السيارات أو العوائق األخرى المركونة على األرصفة.	 

اشرح: يمكن أن يساعد التدريب على مهارات التنقل بالكرسي المتحرك مستخدمي الكراسي المتحركة على 
التغلب على بعض هذه العقبات أو المصاعب، إما باستقاللية أو عن طريق طلب المساعدة.

:في هذه الجلسة سیتعّلم المشار�ون •
.المهارات األساس�ة للتنّقل �الكرسي المتحرك–

2: التنّقل �الكرسي المتحرك:3-ألف

عّرف بمقطع الفيديو: أتعلّم كيف استعمل كرسيّي المتحرك – في مقطع الفيديو هذا تتحدث فتاة 
اسمها ساي كيف غيّر تعلّم استعمال الكرسي المتحرك حياتها.

اعرض مقطع الفيديو.
اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO
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اسأل: ما هي بعض مهارات الكرسي المتحرك التي تعلمتها ساي؟

اإلجابات األهم:

االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه؛	 
تجاوز عتبة أو مطب – للدخول إلى منزلها والخروج منه؛	 
صعود المنحدرات وهبوطها؛	 
دفع الكرسي المتحرك.	 

اسأل: ما الفرق الذي أحدثه امتالك هذه المهارات في حياة ساي؟

اإلجابات األهم:

هي أكثر استقاللية؛	 
لديها ثقة أكبر؛	 
يمكنها الخروج، والذهاب إلى المدرسة، وتكوين صداقات، واللعب.	 

مهارات التنقل بالكرسـي المتحرك – األمان )5 دقائق(  .3
علّق الملصق الجداري: "مهارات التنقل بالكرسي المتحرك"

اشرح: األمان مهم جداً عند تعلّم مهارات التنقل بالكرسي المتحرك وتعليمها.
اسأل المشاركين – ما هي نقاط األمان الرئيسية التي تحدثنا عنها بالفعل عند العمل مع الكراسي المتحركة؟

اإلجابات األهم:

ال تقف على مسندي القدمين عند االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه؛	 
ابعد أصابعك عن أسياخ العجلتين الخلفيتين والمكابح؛	 
عند تعلّم صعود المنحدرات أو هبوطها، يجب أن يكون معك مساعد يقف خلفك في حال انزالق الكرسي 	 

المتحرك نحو الخلف.

اشرح:
في هذه الجلسة، سوف تتمرنون على مهارات مختلفة، بما في ذلك صعود المنحدرات وهبوطها ورفع 	 

مقدمة الكرسي وموازنته على عجلتيه الخلفيتين.
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اشرح:
تأكد دائماً من وجود مساعد يقف خلف الشخص 	 

الجالس في الكرسي المتحرك الذي يتعلم هذه 
المهارات.

يجب أن يبقى المساعد بالقرب من مؤخرة الكرسي 	 
المتحرك.

يجب أن يكون المساعد جاهزاً لتثبيت الكرسي 	 
المتحرك إذا بدأ في الميالن إلى الخلف. ال يجب عليه 

اإلمساك بمقبضي دفع الكرسي المتحرك.
ال تساعد مستخدم الكرسي المتحرك في صعود 	 

الدرجات أو هبوطها إال إذا كنت واثقاً من قدرتك على 
التحّكم بالكرسي المتحرك بأمان. إذا لم تكن متأكداً من 

قدرتك، فاحصل على المساعدة.

مهارات التنقل بالكرسـي المتحرك – تقديم العروض اإليضاحية والتمرن )65 دقيقة(  .4

اشرح:
سيتمّرن المشاركون اآلن على مهارات التنقل بالكرسي المتحرك الموضحة في مقطع الفيديو، باستثناء 	 

حركة رفع مقدمة الكرسي المتحرك والسير على عجلتيه الخلفيتين لمسافة معيّنة.
حركة رفع مقدمة الكرسي المتحرك والسير على عجلتيه الخلفيتين لمسافة معيّنة هي مهارة أكثر تقدماً، 	 

تتطلب التمّرن. بمجرد أن يتمكن مستخدم الكرسي المتحرك من موازنة الكرسي المتحرك على عجلتيه 
الخلفيتين، يمكنه استخدام هذه المهارة للتدحرج فوق أرض وعرة وهبوط المنحدرات على العجلتين 

الخلفيتين، وتجاوز العتبات والدرجات. ال تجّربوا ذلك دون مدرب متمرس معكم.
يُعتبُر تعلّم مهارات التنقل التي سوف نتمّرن عليها اليوم مفيداً جداً ألي شخص يعمل مع مستخدمي 	 

الكراسي المتحركة. وسيكون من األسهل تعليم مستخدمي الكراسي المتحركة إذا كنتم تستطيعون القيام 
بهذه األشياء بأنفسكم.

:لىاطلب من أحد المساعدین أن �قف وراءك أثناء التمّرن ع•
صعود المنحدرات وهبوطها؛–
.ینعجلت�ه الخلفیتلىموازنته عو رفع مقدمة الكرسي –

ات أو ال تساعد مستخدم الكرسي المتحرك في صعود الدرج•
الكرسي هبوطها إال إذا �نت واثقًا من قدرتك على التحّكم �

.المتحرك �أمان

4: التنّقل �الكرسي المتحرك:3-ألف

عّرف بمقطع الفيديو: مهارات التنقل بالكرسي المتحرك. اطلب من المشاركين أن يشاهدوا بعناية 
محتويات مقطع الفيديو المتعلقة بعروض إيضاحية للمهارات المختلفة للتنقل بالكرسي المتحرك. 

يجب عليهم االنتباه إلى المهارات المختلفة، حيث سيتمرنون عليها بعد مشاهدة مقطع الفيديو.
اعرض مقطع الفيديو.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO
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نشاط

ضع المشاركين في مجموعات تتألف كل واحدة منها من شخصين. اجمع كل شخصين المجموعات:
لهما نفس الطول، والوزن، والقوة في مجموعة واحدة. امنح كل زوج كرسياً متحركاً.

اطلب من المشاركين الرجوع إلى فقرة "التنقل بالكرسي المتحرك" في دليل العمل التعليمات:
المرجعي. اشرح لهم أنهم بحاجة إلى العمل في أزواج لكي يتمرنوا على:

دفع الكرسي المتحرك واالنعطاف به؛. 1
صعود المنحدرات وهبوطها؛. 2
صعود األدراج وهبوطها بمساعدة شخص آخر؛. 3
رفع مقدمة الكرسي وموازنته على عجلتيه الخلفيتين.. 4

ذّكر المشاركين بما يلي:
تمّرنوا على استخدام التقنيات الموضحة في الفيديو والموصوفة في دليل العمل 	 

المرجعي؛
تأكدوا دائماً من وجود شخص يقف خلفهم عند صعود المنحدرات وهبوطها، أو 	 

صعود األدراج وهبوطها، أو محاولة رفع مقدمة الكرسي وموازنته على عجلتيه 
الخلفيتين؛

عند التمرن على صعود األدراج وهبوطها، تأكدوا من أن أولئك الذين يرتاحون لتنفيذ 	 
هذه المناورة هم من يقومون بها. راقب المجموعات والحظ أداءها لضمان األمان.

تنقّل بين صفوف المجموعات وراقب أداءها عن كثب لتتأكد من أن التمرن على التقنيات راقب:
يجري بأمان وبالشكل الصحيح.

اطلب من المجموعات التوقف وأعد شرح إجراءات األمان لها إذا رأيت في أي وقت 
ممارسة غير آمنة.

قّدم عرضاً إيضاحياً للتقنيات وصّححها إذا لزم األمر )راجع التقنيات أدناه(.

خصص 50 دقيقة للتمرن و 15 دقيقة لمالحظات التقييم.الوقت:

اجمع المجموعات معاً.مالحظات التقييم:
صّحح أي أخطاء شائعة في التقنية الحظها المدربون أثناء التمرين )قّدم عرضاً إيضاحياً 

للتقنية الصحيحة(.
اسأل: ما الذي تعلّمه المشاركون من التمرن على مهارات التنقل؟

اشرح: أثناء البرنامج التدريبي، بوسع المشاركين التمرن لفترات إضافية على الكراسي 
المتحركة قبل بدء الجلسات أو أثناء فترات استراحة الغداء، ويجب عليهم دائماً التأكد من 
أنهم يتمرنون مع شخص يقف وراءهم إذا كانوا يصعدون الدرجات ويهبطونها، أو أثناء 
محاولة رفع مقدمة الكرسي وموازنته على عجلتيه الخلفيتين، حتى يصبحوا واثقين جداً.
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

مالحظات للمدربين – عززوا هذه النقاط أثناء التدريب العملي.

سي
كر

ع ال
دفع الكرسي بالطريقة الصحيحة يعني بذل جهد أقل.	 دف

ادفع الكرسي من وضعية الساعة العاشرة وحتى وضعية الساعة الثانية.	 
استعمل حركة سلسة طويلة لدفع الكرسي.	 

ران
دو

امسك اإلطار المعدني إلحدى العجلتين الخلفيتين من األمام وامسك 	 ال
اإلطار المعدني للعجلة الخلفية األخرى من الخلف.

اسحب اليد األمامية إلى الوراء وادفع اليد الخلفية إلى األمام في الوقت 	 
ذاته.

ات
در

نح
الم

ود 
يجب تمييل الجسم نحو األمام – هذا األمر يمنع الكرسي من االنقالب إلى 	 صع

الوراء.
أثناء التمّرن، يجب أن يقف أحد المساعدين وراء الكرسي لدواعي األمان.	 
عند التوقف أو الراحة يجب إيقاف الكرسي المتحرك بشكل جانبي.	 

ات
در

نح
الم

ط 
يجب تمييل الجسم نحو الخلف.	 هبو

يجب ترك إطار الدفع المعدني المثبت على العجلة الخلفية ينساب بسالسة 	 
عبر اليدين.

أصحاب الخبرة في استعمال الكرسي المتحرك الذين يستطيعون موازنة 	 
الكرسي على العجلتين الخلفيتين فقط ربما يستطيعون هبوط المنحدر على 

العجلتين الخلفيتين. وهذا دليل على الكفاءة الشديدة.

ين
خر

 اآل
عدة

سا
 بم

رج
الد

ود 
يجب الصعود إلى الخلف.	 صع

يجب إمالة الكرسي إلى الوراء على العجلتين الخلفيتين، بحيث تستندان 	 
إلى الدرجة األولى. 

يسحب الشخص المساعد الكرسي إلى الوراء ونحو األعلى – ما يعني 	 
جّر الكرسي نحو األعلى.

يمكن لمستخدم الكرسي المتحرك أن يساعد من خالل سحب اإلطار 	 
المعدني للعجلة الخلفية نحو الوراء. 

يمكن لشخص آخر أن يساعد من خالل اإلمساك بهيكل الكرسي المتحرك 	 
من األمام )وليس من مسندي القدمين(.
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عدة
سا

 بم
رج

الد
ط 

هبو
 

ين
خر

 اآل

يجب النزول إلى األمام.	 
يجب إمالة الكرسي إلى الوراء على العجلتين الخلفيتين.	 
يسمح المساعد للعجلتين الخلفيتين بالتدحرج ببطء، درجة واحدة في كل 	 

مرة.
يمكن لمستخدم الكرسي المتحرك المساعدة من خالل التحكم في الكرسي 	 

المتحرك عبر اإلمساك باإلطارين المعدنيين للعجلتين الخلفيتين.
يمكن لشخص آخر أن يساعد في المحافظة على ثبات الكرسي المتحرك 	 

من خالل اإلمساك بهيكله من األمام )وليس من مسندي القدمين(.
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القدرة على رفع مقدمة الكرسي وموازنته على عجلتيه الخلفيتين هي 	 
حركة مفيدة جداً لمستخدمي الكراسي المتحركة.

يمكن لمستخدم الكرسي المتحرك رفع العجلتين األماميتين لتجاوز 	 
العوائق الصغيرة والحجارة والمطبّات.

ارجع الكرسي المتحرك إلى الخلف حتى تصبح يداك في موضع الساعة 	 
العاشرة، ثم ادفع الكرسي المتحرك إلى األمام بسرعة.

ارفع العجلتين األماميتين الصغيرتين.	 
بعد التمرين، سيكون بوسعك رفع العجلتين األماميتين الصغيرتين في 	 

الوقت المناسب لتجاوز العوائق الصغيرة.
تأكد دائماً من وجود مساعد يقف خلف مستخدم الكرسي المتحرك عندما 	 

يبدأ بالتمّرن العملي على هذه المهارة.

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .5
أقرأ النقاط الرئيسية.

اسأل ما إذا كان لدى المشاركين أي سؤال.
الكراسي تساعد مهارات التنّقل �الكرسي المتحرك مستخدمي•

.المتحر�ة على أن �كونوا أكثر نشاطاً 
ك أن من األهم�ة �مكان �النس�ة لمستخدم الكرسي المتحر •

ئات التي تفتقر �عرف ��ف یتدّبر أمر �رسّ�ه المتحرك في البی
فإلى المسارات السلسة أو المنحدرات ذات المیالن الخف�

من المهم عند التمّرن على مهارات التنّقل �الكرسي المتحرك•
.دائمًا تذّ�ر أّن األمان �حظى �األولو�ة

6: التنّقل �الكرسي المتحرك:3-ألف
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

ألف – 4: الجلوس في وضع مستقيم

اف
هد

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:األ
 تعداد ما ال يقل عن 10 مزايا لـ "الجلوس في وضع مستقيم" )وضعة الجلوس المحايدة(؛
 تعداد ست منافع على األقل للجلوس في وضع مستقيم؛
 تقديم عرض إيضاحي ألربع طرق يمكن للحوض التحرك بها؛
 شرح كيف يمكن لحركة الحوض أن تغيّر وضعة الجلوس؛
 .التعرف على وضعات الجلوس المختلفة وكيف تختلف عن الجلوس في وضع المستقيم

رد
موا

لهذه الجلسة:ال
 شرائح باور بوينت: ألف – 4: الجلوس في وضع مستقيم؛
 دليل العمل المرجعي؛
 كتيّب التدريب العملي للمشاركين؛
 .)نصف هيكل عظمي يضم عموداً فقرياً وحوضاً وعظمي فخذ )إن وجد

اق
سي

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق الذي سيعمل فيه المشاركون واحتياجاتهم التعليمية. ال
  تفترض هذه الجلسة امتالك المشاركين لمعرفة أساسية بالحوض. إذا كان المشاركون ال يعرفون

بالفعل المعالم العظمية للحوض، أدرج هذه المعلومات ضمن الجلسة أو قبل البرنامج التدريبي.

ضير
تح

اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، واقرأ خطة الجلسة. ال
عام

ط ال
خط

المقدمة. 1الم
الجلوس في وضع مستقيم / وضعة الجلوس المحايدة. 2
كيف يؤثر الحوض على طريقة جلوسنا. 3
وضعات الجلوس المختلفة. 4
ملخص النقاط الرئيسية. 5

2

20

10

25

3

60 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح: يقضي معظم مستخدمي الكراسي المتحركة 

ساعات طويلة جالسين. هذا يعني أن كرسيهم المتحرك 
ليس مجرد وسيلة مساعدة على الحركة. فهو يساعد أيضاً 

في دعم جلوسهم في وضع مستقيم ومريح.
في هذه الجلسة، سنركز على الجلوس. 

سنتحدث عن معنى "الجلوس في وضع مستقيم"، وما 
هو شكله. سنفّكر في منافع الجلوس في وضع مستقيم. 

وسيتمّرن المشاركون على تحديد الفرق بين الجلوس في 
وضع المستقيم والوضعات األخرى. كما سنناقش أيضاً 

المشاكل الناجمة عن عدم الجلوس في وضع مستقيم.

الجلوس في وضع مسـتقيم/ وضعة الجلوس المحايدة )20 دقيقة(  .2
اسأل: هل يمكن ألي شخص أن يشرح ما تعنيه كلمة "وضعة"؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

اشرح: هناك العديد من "وضعات الجلوس" المختلفة.

وّضح الطرق المختلفة التي يجلس بها المشاركون في 
أنحاء الغرفة.

اشرح:
عند توفير كرسي متحرك، من المهم تشجيع مستخدمي 	 

الكراسي المتحركة على "الجلوس في وضع مستقيم"؛
يُطلق على "الجلوس في وضع مستقيم" أحياناً اسم 	 

"وضعة الجلوس المحايدة".

اطلب من متطوع من المجموعة الجلوس على كرسي أمام المجموعة. اطلب منه أن "يجلس في وضع مستقيم". 
)تأكد من أنه يجلس في وضعة مستقيمة / في وضعة محايدة(.

اطلب من المجموعة وصف وضعة المتطوع. شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات. 

:  في هذه الجلسة•
الجلوس في وضع"س�صف المشار�ون ما الذي �عن�ه –

، وما هو شكله؛"مستق�م
سیذ�ر المشار�ون منافع الجلوس في وضع مستق�م؛–
في وضع سیتمّرن المشار�ون على تحدید الفرق بین الجلوس–

األخرى؛والوضعاتمستق�م 
ي سیناقش المشار�ون المشاكل الناجمة عن عدم الجلوس ف–

.وضع مستق�م

2: الجلوس في وضع مستق�م:4-ألف

هي الطر�قة التي تتموضع بها الوضعة
أجزاء جسم اإلنسان

3: الجلوس في وضع مستق�م:4-ألف
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اإلجابات األهم:

الحوض في وضع مستقيم ومستٍو؛	 
الكتفان مستويان، والذراعان حّرتان في الحركة؛	 
الجذع متوضع في وضع مستقيم؛	 
الظهر يتّبع المنحنيات الطبيعية الثالثة؛	 
الرأس منتصب في وضع مستقيم ومتوازن فوق 	 

الجسم؛
الوركان مثبّتان بما يقارب 90 درجة؛	 

الرجالن مفتوحتان )متباعدتان( قليالً؛	 
الركبتان والكاحالن مثبّتان بما يقارب 90 درجة؛	 
الكعبان تحت الركبتين مباشرة أو إلى األمام أو 	 

الوراء قليالً؛
القدمان منبسطتان على األرض.	 

كيف نعرف ما إذا كان الشخص جالساً في وضع مستقيم  

انظر من الجانب وتحقّق مما يلي:
 الحوض متموضع في وضع مستقيم؛
  الجذع متموضع في وضع مستقيم، والظهر يتّبع المنحنيات الطبيعية

الثالثة؛
 الوركان مثنيان بما يقارب 90 درجة؛
 الركبتان والكاحالن مثنيان بما يقارب 90 درجة؛
 الكعبان تحت الركبتين مباشرةً أو إلى األمام أو الوراء قليالً؛
 .القدمان منبسطتان على األرض أو على مسندي القدمين

انظر من األمام وتحقّق مما يلي:
 الحوض مستٍو؛
 الكتفان مستويان، ومسترخيان، والذراعان حّرتان في الحركة؛
 الرجالن مفتوحتان )متباعدتان( قليالً؛
 .الرأس منتصب في وضع مستقيم ومتوازن فوق الجسم

اشرح:

الجلوس في وضع مستقيم ليس متشابهاً تماماً في حالة كل شخص.	 
ستعرض الشرائح التالية األشياء الرئيسية التي يجب البحث عنها – ومع ذلك، فإن هذه النقاط هي مجّرد 	 

نقاط إرشادية.
أهم شيء في الجلوس في وضع مستقيم هو أن يكون الشخص مسترخياً ومرتاحاً ومتوازناً على نحو جيد.	 
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 انقر فوق الشريحة إلظهار النقاط الرئيسية.
اشرح:

قد يكون الوركان والركبتان والكاحالن أكثر انفتاحاً أو 	 
أكثر انثناء قليالً – وال بأس في ذلك.

يجب أن يشعر الشخص بالتوازن والراحة.	 

انقر فوق الشريحة إلظهار النقاط الرئيسية.

اطلب من جميع المشاركين الجلوس في وضع مستقيم في وضعة الجلوس المحايدة.
اسأل: هل بوسع المشاركين الجلوس بهذا الشكل طوال اليوم دون أي دعم )على سبيل المثال من مسند للظهر(؟

اإلجابة بالنسبة لألغلبية ستكون "ال"

اشرح:
سيكون من الصعب عليك جداً الجلوس هكذا طوال اليوم دون دعم جيد في كرسيك.	 

هذا هو السبب الذي يجعل الناس كثيراً ما يغيّرون طريقة جلوسهم.
يحتاج مستخدم الكرسي المتحرك الذي يجلس على الكرسي المتحرك طوال اليوم إلى دعم جيد في مقعد 	 

الكرسي المتحرك، ووسادة، ومسند ظهر، ومسندي قدمين للحفاظ على وضعة الجلوس في وضع مستقيم.
 اسأل: ما هي منافع الجلوس في وضع مستقيم؟

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

اإلجابات األهم:

الصحة؛	 
االستقرار؛	 
توزيع الوزن؛	 
الراحة؛	 

أكثر نشاطاً؛	 
يمكن أن يساعد في الوقاية من مشاكل الوضعة؛	 
تقدير الذات والثقة.	 

الحوض متوضع في وضع مستق�م؛•

یّت�ع الظهرو ضع في وضع مستق�م، و الجذع مت•
المنحن�ات الطب�ع�ة الثالثة؛

درجة؛90ان �ما �قارب �ثنالور�ان م•

درجة؛90ان �ما �قارب �ثنالر�بتان والكاحالن م•

ألمام أو أو إلى االكع�ان تحت الر�بتین م�اشرةً •
الوراء قلیًال؛

يندالقدمان من�سطتان على األرض أو على مس•
.القدمین

4: الجلوس في وضع مستق�م:4-ألف

الحوض مستٍو؛•

ذراعان الكتفان مستو�ان، ومسترخ�ان، وال•
حّرتان في الحر�ة؛

ًال؛قلی) مت�اعدتان(الرجالن مفتوحتان •

توازن الرأس منتصب في وضع مستق�م وم•
.فوق الجسم

5: الجلوس في وضع مستق�م:4-ألف
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اسأل: كيف يمكن لكادر المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة على 
 الجلوس في وضع مستقيم؟

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

اإلجابات األهم:

تأكد من أن الكرسي المتحرك يناسبهم؛	 
علّم مستخدمي الكراسي المتحركة لماذا من المهم الجلوس في وضع مستقيم إذا أمكنهم ذلك؛	 
وّضح لمستخدمي الكراسي المتحركة كيفية الجلوس في وضع مستقيم في كراسيهم المتحركة.	 

اشرح: ليس كل مستخدم لكرسي متحرك قادراً على الجلوس في وضع مستقيم. سنتحدث عن هذا في وقت 
الحق في الجلسة.

كيف يؤثر الحوض على طريقة جلوسـنا )10 دقائق(  .3
اشرح: الحوض هو أساس الجلوس في وضع مستقيم. فلكي يكون البناء قوياً ومستقراً، يحتاج إلى أساس متين. 

وبذات الطريقة، لكي يكون اإلنسان مستقراً عند الجلوس يجب أن يكون حوضه قوياً ومستقراً.

اشرح:

يتحرك الحوض بطرق مختلفة مقارنة بالجذع ومفاصل 
الوركين. الحركات هي:

الدوران إلى اإلمام: )ميالن الحوض إلى األمام(	 

اشرح: يبيّن الرسم التوضيحي الموجود على الشريحة 
نظرة جانبية إلى الحوض:

الدوران إلى الخلف: )ميالن الحوض إلى الخلف(	 

:الدوران إلى اإلمام
)میالن الحوض إلى األمام(

6: الجلوس في وضع مستق�م:4-ألف

:الدوران إلى الخلف
)میالن الحوض إلى الخلف(

7: الجلوس في وضع مستق�م:4-ألف
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اشرح: يبيّن الرسم التوضيحي الموجود على الشريحة 
نظرة خلفية إلى الحوض:

الميالن الجانبي )الميالن إلى الجانبين(	 

اشرح: يبيّن الرسم التوضيحي الموجود على الشريحة 
نظرة ُعلوية إلى الحوض:

الدوران	 

اطلب من كل شخص أن يضع يديه على قمة الحوض )فوق العظم الحرقفي(. ضع يديك على عظمك الحرقفي 
وقدم عرضاً إيضاحياً لكل حركة من حركات الحوض. اطلب من المشاركين تقليدك.

المیالن الجانبي
)المیالن إلى الجانبین(

8: الجلوس في وضع مستق�م:4-ألف

الدوران

9: الجلوس في وضع مستق�م:4-ألف
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

بعد كل حركة، اطلب من المشاركين وصف ما يشعرون به في أجسامهم.

التغيّرات في الجسمالصورة اإليضاحيةالحركة
 الدوران إلى األمام:

)ميالن الحوض إلى األمام(.

نظرة جانبية إلى الحوض

يستقيم الجسم ويتراجع الكتفان إلى الخلف.	 
يزداد انحناء العمود الفقري فوق الحوض.	 

 الدوران إلى الخلف:
)ميالن الحوض إلى الخلف(.

نظرة جانبية إلى الحوض

يستدير الجسم مع اتجاه الكتفين إلى األمام.	 

 الميالن إلى الجانبين:
)الميالن الجانبي(.

نظرة خلفية إلى الحوض

ينحني الجسم إلى أحد الجانبيين.	 

الدوران.

نظرة ُعلوية

يدور باقي الجسم أيضاً.	 

اسأل: كيف كان شعوركم وأنتم ممسكون بالحوض في الوضعات المختلفة؟ إذا كان المشاركون غير متأكدين، 
 اطلب منهم تكرار الحركات، والمحافظة على الوضعة ليشعروا بإحساس الحالة.

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.
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اإلجابات األهم:

غير مريح؛	 
صعوبة الحركة؛	 
حمل الوزن بطريقة غير متكافئة؛	 
صعوبة في استخدام الذراعين للقيام باألنشطة؛	 

صعوبة في التنفس؛	 
متعب؛	 
ضغط على األحشاء؛	 
صعوبة في التوازن.	 

اشرح: عند الجلوس في وضع مستقيم، يكون الحوض أيضاً في وضع مستقيم )أو مائالً قليالً إلى األمام( 
ومستٍو. إذا لم يكن الحوض في وضع مستقيم، فال يمكن الجلوس في وضع مستقيم.

وضعـات الجلوس المختلفة )25 دقيقة(  .4

نشاط

ضع في كل مجموعة شخصين إلى ثالثة أشخاص.المجموعات:

اطلب من كل مجموعة:التعليمات:
تأّمل كل مثال عن وضعة مختلفة في ورقة العمل في كتيب التدريب العملي عن 	 

كثب؛
تدوين الفروقات بين الوضعة والجلوس في وضع مستقيم؛	 
التفكير في مزايا الجلوس في وضع مستقيم من األمام ومن الجانب.	 

راقب المجموعات والحظ أداءها وقّدم المساعدة حسب الحاجة.راقب:

خصص 10 دقائق.الوقت:

اعرض شريحة عن كل وضعة )شريحة واحدة في كل مرة(. اطلب من كل مجموعة مالحظات التقييم:
)بدورها( ذكر الفروقات بين وضعة واحدة واضحة معروضة في الشريحة والجلوس في 
وضع مستقيم. اطلب من المشاركين إضافة أي نقاط ليست لديهم بالفعل إلى أوراق عملهم.

مالحظات للمدربين – اإلجابات األهم:
الحوض غير مستٍو )أعلى على الجانب األيمن(؛	 
الكتفان غير مستويين )أعلى على الجانب األيسر(؛	 
الجذع مائل إلى جانب واحد؛	 
الساق اليمنى متجهة نحو الداخل؛	 
الكاحل األيمن متجه نحو الداخل؛	 
الكاحل األيسر متجه نحو الداخل.	 

10: الجلوس في وضع مستق�م:4-ألف



52

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

مالحظات للمدربين – اإلجابات األهم:
الحوض مائل إلى الخلف؛	 
الجذع منهار )منحٍن إلى األمام، وإلى جانب واحد 	 

ومستدير(؛
الكتفان غير مستويين؛	 
الرأس مائل إلى الخلف والذقن بارزة إلى األمام – 	 

الشخص غير متوازن فوق الحوض؛
الركبتان غير منحنيتين إلى الوضع المحايد؛	 
الكاحالن غير منحنيين إلى الوضع المحايد؛	 
إحدى الذراعين بين الرجلين والذراع األخرى معلقة 	 

خلف مقبضي الدفع – مستخدم الكرسي المتحرك غير 
مستقر في الكرسي المتحرك.

مالحظات للمدربين – اإلجابات األهم:
الحوض ليس في وضع مستقيم )مائل إلى الخلف(؛	 
الجذع منحٍن إلى األمام؛	 
الكتفان مدوران ومتقدمان إلى األمام؛	 
الرأس غير متوازن فوق الحوض؛	 
الذقن بارزة إلى األمام.	 

اشرح:
تُظهُر األمثلة الثالثة التي شاهدها المشاركون للتو وضعة تختلف عن "الجلوس في وضع مستقيم". قد 	 

تكون هذه الوضعات "ثابتة". وهذا يعني أنه ال يمكن تصحيحها. وبالنسبة لآلخرين، فإن الوضعة مرنة. 
هذا يعني أنه يمكن للشخص أن يجلس في وضع مستقيم إذا حصل على الدعم.

عندما ال يستطيع الشخص الجلوس في وضع مستقيم )حتى مع الدعم(، ويكون مثبّتاً في وضعة مختلفة، 	 
يمكن في بعض األحيان "استيعاب" هذه الحالة ودعم الشخص عبر تعديالت على الكرسي المتحرك. وال 

يغطي هذا البرنامج التدريبي كيفية القيام بذلك.

 اسأل: ما هي بعض المشاكل التي قد تكون ناجمة عن عدم الجلوس في وضع مستقيم؟
شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

11: الجلوس في وضع مستق�م:4-ألف

12: الجلوس في وضع مستق�م:4-ألف
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اإلجابات األهم:

يمكن أن يسبب قروح ضغط؛	 
مع مرور الوقت، قد يعلق جسم المستخدم في 	 

وضعة مختلفة غير مستقيمة، ولن يتمكن أبداً من 
الجلوس في وضع مستقيم مرة أخرى؛

من األصعب تحريك الرأس والرقبة من أجل 	 
الرؤية، ومن األصعب القيام باألشياء؛

يمكن أن يُصعّب التنفس وأن يؤثر على الهضم؛	 

يزيد اإلجهاد؛	 
يُصعّب البلع؛	 
يمكن أن يسبب عدم الراحة واأللم؛	 
يُصعّب التوازن؛	 
يُصعّب استعمال الذراعين واليدين؛	 
يمكن أن يسبب مشاكل أكثر مثل التشنجات أو تيبّس 	 

العضالت؛
ضعف تقدير الذات.	 

اذكر المشاكل التي يمكن أن تحدث بسبب عدم الجلوس 
في وضع مستقيم، كما هو موضح في الشريحة.

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .5

اقرأ النقاط الرئيسية.
اسأل إذا ما كانت هناك أي أسئلة.

قروح الضغط؛•
ثابتة؛وضع�اتتطّور •
صعو�ة تحر�ك الرأس والرق�ة من أجل الرؤ�ة؛•
م؛صعو�ة في التنّفس مع إمكان�ة تأثر الهض•
صعو�ة البلع؛•
اإلجهاد؛•
إمكان�ة الشعور �عدم الراحة واأللم؛•
صعو�ة التوازن؛•
صعو�ة استعمال الذراعین والیدین؛•
ت؛إمكان�ة حصول مشاكل إضاف�ة مثل التشّنجا•
.ضعف تقدیر الذات•

13: الجلوس في وضع مستق�م:4-ألف

.شّجع مستخدمي الكراسي المتحر�ة القادر�ن على الجلوس في وضع مستق�م على فعل ذلك•
ف األكثر، االستقرار األكبر، والراحة األكبر، والوظائ: تشمل منافع وضعة الجلوس في وضع مستق�م•

الذات والثقة الجلوس في وضع مستق�م جّیدة لتقدیروضعةكما أّن . والخطر األقل �حدوث قروح الضغط
.في النفس

:السیئة �مكن أن تقود إلى مشاكل مثلالوضعة•
قروح الضغط؛-

؛مستق�مدائمة بوضع غیر وضعةاتخاذ -

تزاید التعب؛-

.مشاكل في التنفس والهضم-

لجلوس في ومستخدمو الكراسي غیر القادر�ن على ا. ل�س بوسع �ل إنسان أن �جلس في وضع مستق�م•
تقد�مسطة فيوضع مستق�م، حتى �عد أن �قّدم لهم الدعم، �جب أن ُ�حالوا إلى شخص �متلك مهارات متو 

.خدمة الكراسي المتحر�ة

14: الجلوس في وضع مستق�م:4-ألف
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ألف – 5: قروح الضغط

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 تعداد الدرجات األربع لقروح الضغط؛
 معرفة متى يجب إحالة الشخص الذي لديه قروح ضغط للحصول على مساعدة من متخصص؛
  تعداد مراكز الخدمة المحلية التي يمكن عالج مستخدمي الكراسي المتحركة فيها من قروح

الضغط؛
 تعداد األسباب الرئيسية الثالثة لقروح الضغط؛
  تحديد المناطق الرئيسية اإلشكالية المعرضة لخطر قروح الضغط لدى مستخدمي الكراسي

المتحركة؛
 تعداد عوامل الخطر التي تزيد من احتمال تشّكل قروح الضغط؛
 تعداد الطرق التي يمكن لمستخدم الكراسي المتحركة أن يقي نفسه بها من قروح الضغط؛
 .تقديم عرض إيضاحي لطريقتين للتخفيف من الضغط

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: ألف – 5: قروح الضغط؛
 دليل العمل المرجعي؛
 مقطع الفيديو: شهادات حول قروح الضغط؛
 الملصق الجداري: قروح الضغط؛
 .)كرسي متحرك واحد )مزود بوسادة( لكل مشاركين اثنين )كرسي متحرك واحد لكل زوج

اق
سي

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:ال
  وّجه الدعوة إلى مستخدم كرسي متحرك كان لديه في السابق قروح ضغط لكي يروي قصته

للمشاركين.

ضير
تح

ال

 .اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، وشاهد مقطع الفيديو، واقرأ خطة الجلسة
  حّضر قائمة بمراكز الخدمة المحلية التي يمكن عالج مستخدمي الكراسي المتحركة فيها من قروح

الضغط؛ إذا كان المشاركون الذين يحضرون التدريب قادمين من أماكن بعيدة، فيمكنك أن تطلب 
من المشاركين إحضار هذه المعلومات معهم.

 .وّجه الدعوة إلى مستخدم كرسي متحرك كان لديه في السابق قروح ضغط ليروي قصته
 .اطبع قائمة الموارد ضمن الشريحة رقم 6 من شرائح هذه الجلسة
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عام
ط ال

خط
الم

المقدمة. 1
قروح الضغط. 2
متى وأين يمكن الحصول على المساعدة. 3
ما الذي يسبب قروح الضغط؟. 4
عوامل الخطر التي تزيد من احتمال تشّكل قروح الضغط. 5
كيف يمكن الوقاية من قروح الضغط؟. 6
شهادات حول قروح الضغط. 7
تقنيات التخفيف من الضغط. 8
ملخص النقاط الرئيسية. 9

2

5

5

10

10

10

5

10

3

60الزمن اإلجمالي للجلسة

المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح: في هذه الجلسة، سنتعّرف على قروح الضغط. 

ليس كل مستخدم للكراسي المتحركة معّرضاً لخطر تشّكل 
قروح الضغط لديه. ولكن بالنسبة لألشخاص الذين تتشكل 

قروح ضغط لديهم، فإن العواقب وخيمة للغاية. 

قروح الضغط )5 دقائق(  .2
ثبت الملصق الجداري "قروح الضغط".

اسأل: هل رأى أحد منكم قرحة ضغط؟ ناقش بإيجاز.

:في هذه الجلسة•
.سیتحّدث المشار�ون عن قروح الضغط•

تشّكللخطراً ل�س �ل مستخدم للكراسي المتحر�ة معّرض•
.لد�هقروح الضغط

، لدیهمقروح الضغطتتشّكللكن في حالة األشخاص الذین •
.فإن العواقب �مكن أن تكون خطیرة جداً 

.قروح الضغط �مكن أن تتسّبب �الموت•

2: قروح الضغط:5-ألف
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اشرح:

كلما كانت القروح أكبر، كانت مشكلة مستخدم الكرسي 	 
المتحرك أعظم.

قد تتطلب قروح الضغط فترات طويلة من الراحة في 	 
الفراش.

إذا التهبت قرحة الضغط، فإن االلتهاب يمكن أن ينتشر 	 
إلى الدم أو القلب أو العظام. وهذا يمكن أن يؤدي إلى 

مرض خطير والوفاة.
 

اشرح: هناك أربع درجات في تطور قرحة الضغط.

اشرح:

الدرجة األولى: عالمة حمراء أو داكنة على جلد 	 
الشخص. ال يتالشى االحمرار أو التغيّر في اللون في 

غضون 30 دقيقة بعد إزالة الضغط.
الدرجة الثانية: عبارة عن جرح سطحي، وقد تبدأ 	 

الطبقة العلوية من الجلد في التقشر أو تظهر عليها 
بثور.

الدرجة الثالثة: هي جرح عميق مع فقدان البشرة 	 
بالكامل.

الدرجة الرابعة: جرح غائر يمتد عبر العضالت وربما 	 
يصل إلى العظام.

اسأل: ما هي أكثر المناطق التي من المرجح أن تحدث 
قروح الضغط فيها؟ شّجع المشاركين على تقديم 

اإلجابات.
اإلجابات األهم:

عظام الورك؛ 	 عظام الورك الناتئة؛	 
لوحا الكتف؛	 العصعص؛	 
العمود الفقري.	 قاعدة العمود الفقري )العجز(؛	 

5: قروح الضغط:5-ألف

.قروح الضغط هي منطقة متضّررة من الجلد واللحم•
تدوم لعّدة خالل ساعات، لكن نتائجها �مكن أنتشّكلت�مكن لقروح الضغط أن •

.أشهر وقد تتسّبب �الوفاة

3: قروح الضغط:5-ألف

الدرجة الرا�عة الدرجة الثالثة الدرجة الثان�ة الدرجة األولى

4: قروح الضغط:5-ألف
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متى وأين يمكن الحصول على المسـاعدة )5 دقائق(  .3
اسأل: ما هي النصيحة التي يجب على كادر المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة تقديمها 

لمستخدم الكرسي المتحرك الذي لديه قروح ضغط من الدرجة األولى؟ 

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات. عّزز اإلجابة الصائبة )أو قّدمها(.

اإلجابات األهم:

يجب على أي شخص لديه قروح ضغط من الدرجة األولى:	 
إزالة الضغط عن تلك المنطقة على الفور؛ 	
إبعاد الضغط عن تلك المنطقة حتى يشفى الجلد بالكامل.  	

قد يعني هذا الراحة في الفراش )حسب مكان القرحة(.	 
حّدد السبب وعالجه.	 
علّم مستخدم الكرسي المتحرك كيف تتشكل قروح الضغط وكيف يقي نفسه منها في المستقبل.	 

اسأل: ما هي النصيحة التي يجب على كادر المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة تقديمها لمستخدم 
الكرسي المتحرك الذي لديه قروح ضغط من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ شّجع المشاركين على تقديم 

اإلجابات. عّزز اإلجابة الصائبة )أو قّدمها(.

اإلجابات األهم:

اتبع اإلجراءات الخاصة بقروح الضغط من الدرجة األولى.	 
و

أحل الشخص للحصول على عالج لقروح الضغط عند مختص متمرس في الرعاية الصحية.	 

ستحتاج قروح الضغط المفتوحة إلى تنظيف وضمادات ومراقبة دقيقة للتأكد من التئامها وعدم التهابها.
قد تتطلب جروح الدرجة الرابعة إجراء جراحة.
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ما الذي يسـبب قروح الضغط )10 دقائق(  .4
اشرح: األسباب الرئيسية الثالثة لقروح الضغط هي التالية.

اقرأ الشريحة.
اشرح: سوف نراجع كل سبب بمزيد من التفصيل.

اشرح:
قروح الضغط الناتجة عن الضغط على الجلد جّراء 	 

الجلوس أو االستلقاء في الوضعية ذاتها لفترة طويلة 
دون أن أي حركة.

قروح الضغط هي سبب رئيسي للوفاة لدى األشخاص 	 
الذين لديهم إصابة في النخاع الشوكي.

اطلب من المشاركين الجلوس على أيديهم والشعور 
 بالضغط من عظام أوراكهم الناتئة. 

اسأل: ماذا سيحدث إذا بقيتم في هذا الوضع لفترة طويلة 
دون حركة؟

اإلجابة:

سرعان ما ستشعر بعدم االرتياح بسبب الضغط الدائم على نفس الجزء من الجسم.	 

اشرح:

االحتكاك هو نوع من الحك الدائم للجلد. 	 
على سبيل المثال، يمكن أن يسبب حك الذراع بالعجلة 	 

أو بمسند الذراع أثناء تحريك الكرسي المتحرك قروح 
ضغط.

االحتكاك هو مشكلة خاصة لمستخدمي الكراسي 	 
المتحركة الذين ال يشعرون.

يمكن أن يحدث االرتطام عندما ينتقل مستخدمو 	 
الكراسي المتحركة منها أو إليها أو يتجولون في 

كراسيهم المتحركة.

الضغط-1

االحتكاك-2

السحج-3

7: قروح الضغط:5-ألف

الضغط-1

االحتكاك-2

السحج-3

7: قروح الضغط:5-ألف

الضغط-1

االحتكاك-2

السحج-3

7: قروح الضغط:5-ألف
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اشرح:

يحصل السجح عندما يبقى الجلد ثابتاً ويتعّرض للشد أو 	 
الضغط عليه أثناء تحرك العضالت أو العظام. 

اطلب من المشاركين الجلوس على أيديهم مرة أخرى وهز 
الحوض إلى الوراء. اطلب منهم مالحظة الشعور الي 

يحسون به في عظام الورك الناتئة لديهم التي تتحرك فوق 
أيديهم.

على سبيل المثال، عندما يجلس مستخدم الكرسي المتحرك 
"مسترخياً" على الكرسي المتحرك، قد يتعّرض الجلد 
للضرر نتيجة السحج من عظام الورك الناتئة عندما 

يتراجع الحوض إلى الخلف، أو من ضغط عظام الظهر 
للجلد على مسند الظهر.

عوامل الخطر التي تزيد من احتمال تشـّكل قروح الضغط )10 دقائق(  .5
اشرح:

إضافة إلى األسباب الرئيسية الثالثة لقروح الضغط، 	 
هناك عدد من األشياء التي تزيد من احتمال حصول 

قروح الضغط لدى الشخص. تسمى هذه العوامل كلها 
"عوامل الخطر التي تزيد من احتمال تشّكل قروح 

الضغط".
اسأل: هل يمكن ألي شخص أن يقترح عوامل خطر أخرى 

تزيد من احتمال تشّكل قروح الضغط؟
شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

اإلجابات األهم:

عدم الشعور )التراجع في اإلحساس(؛	 
عدم القدرة على الحركة؛	 
الرطوبة الناجمة عن العرق أو الماء أو سلس 	 

البول؛
التغذية السيئة وعدم شرب كميات كافية من المياه؛	 
التقدم في العمر )الشيخوخة(؛	 

الوزن )قلة الوزن أو زيادته(؛	 
الوضعة السيئة؛	 
قروح الضغط السابقة أو الحالية؛	 
الرض أو الصدمات أو االرتطام؛	 
الحرارة أو الحمى؛	 
لدغة حشرة.	 

الضغط-1

االحتكاك-2

السحج-3

7: قروح الضغط:5-ألف

لتز�د من احتماما هي األش�اء التي •
عّین؟قروح الضغط لدى شخص متشّكل

8: قروح الضغط:5-ألف
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اشرح: أهم عوامل الخطر التي يجب تذّكرها هي:

عدم الشعور )التراجع في اإلحساس(؛	 
عدم القدرة على الحركة؛	 
الرطوبة الناجمة عن العرق أو الماء أو سلس البول؛	 
الوضعة السيئة؛	 
قروح الضغط السابقة أو الحالية؛	 
النظام الغذائي السيء وعدم شرب كميات كافية من 	 

المياه؛
التقّدم في العمر )الشيخوخة(؛	 
الوزن: قلة الوزن أو زيادة الوزن. 	 

اشرح:

أهم عامل خطر هو عدم القدرة على الشعور. فالشخص الذي ال يستطيع الشعور ال يحس بالضغط. هذا 	 
يعني أنه أقل ميالً إلى تغيير وضعته للتخفيف من الضغط.

أي شخص ال يستطيع أن يشعر أو لديه صعوبة في الشعور باللمس على ردفيه أو إليتيه أو ساقيه معّرض 	 
لخطر حدوث قروح الضغط لديه.

لن يتمكن معظم األشخاص الذين لديهم إصابة في النخاع الشوكي من الشعور في المناطق الواقعة 	 
تحت مستوى إصابتهم. هذا يعني أنهم معرضون لخطر حصول قروح الضغط لديهم. كما قد ال يكون 

األشخاص الذين لديهم إصابة في النخاع الشوكي قادرين على التحكم في األمعاء أو المثانة. إذا لم تكن 
لديهم طريقة للتحكم بسلس البول، يزداد الخطر لديهم بسبب زيادة الرطوبة.

اشرح:

يحتاج كادر المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة 	 
إلى معرفة العوامل التي تزيد من خطر حصول قروح 

الضغط حتى يتمكنوا من تحديد مستخدمي الكراسي 
المتحركة المعرضين لخطر تشّكل قروح الضغط 

لديهم.
تفقّد عوامل الخطر هو جزء من تقييم الكرسي 	 

المتحرك.
أي شخص فاقد لإلحساس معّرض لخطر تشّكل  	

قروح الضغط لديه.
أي شخص لديه ثالثة أو أكثر من عوامل الخطر  	

األخرى معّرض لخطر تشّكل قروح الضغط لديه.

؛)تراجع في اإلحساسال(ر و شعالعدم•
الحر�ة؛عدم القدرة على •
الرطو�ة الناجمة عن العرق أو الماء أو سلس البول؛•
السیئة؛الوضعة•
قروح الضغط السا�قة أو الحال�ة؛•
اه؛وعدم شرب �م�ات �اف�ة من الم�النظام الغذائي السيء•
؛)الش�خوخة(التقّدم في العمر •
.ز�ادة الوزن الوزن أو قلة: الوزن •

9: قروح الضغط:5-ألف

ي �م الكرسیتفّقد عوامل الخطر هو جزء من تق•
.المتحرك

لأي شخص فاقد لإلحساس معّرض لخطر تشكّ •
.قروح الضغط لد�ه

أي شخص لد�ه ثالثة أو أكثر من عوامل الخطر •
.�هقروح الضغط لداألخرى معّرض لخطر تشّكل

10: قروح الضغط:5-ألف
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المناطق الشائعة الحساسة للضغط:
نظرة جانبية                              نظرة خلفية                                        

           

كيـف يمكـن الوقاية من قروح الضغط؟ )10 دقائق(  .6
اشرح:

يمكن لكادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي المتحركة مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة على 	 
وقاية أنفسهم من قروح الضغط.

تساعد الوقاية في تجنب اإلقامة الطويلة في المستشفى وعدم قدرة مستخدمي الكراسي المتحركة على 	 
استخدام كراسيهم المتحركة، كما يمكن أن تقي من الموت.

تشمل الطرق المختلفة للوقاية من قروح الضغط ما يلي.	 
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اشرح: استعمل وسادة تخفف من الضغط
تساعد وسادة التخفيف من الضغط على تقليل الضغط. 	 
يجب إعطاء أي شخص معّرض لخطر تشّكل قروح 	 

الضغط لديه وسادة للتخفيف من الضغط.

اشرح: أجلس في وضع مستقيم
يساعد الجلوس في وضع مستقيم على توزيع الوزن 	 

بالتساوي. وهذا يقلل من الضغط تحت األجزاء 
العظمية، ويساعد على التقليل من القروح الناتجة عن 

الضغط. 
كما يساعد الجلوس في وضع مستقيم في تجنّب قروح 	 

الضغط الناتجة عن السحج.
تأكد من أن الكرسي المتحرك يالئم مستخدمه بالشكل 	 

الصحيح. فهذا يساعد مستخدمي الكراسي المتحركة 
على الجلوس في وضع مستقيم.

اشرح لمستخدمي الكراسي المتحركة سبب أهمية 	 
الجلوس في وضع مستقيم.

اشرح: استعمل تقنيات التخفيف من الضغط

يمكن أن يكون تخفيف الضغط المنتظم فعاالً في منع 	 
حدوث قروح الضغط.

سنتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل الحقاً في 	 
هذه الجلسة.

12: قروح الضغط:5-ألف

13: قروح الضغط:5-ألف

14: قروح الضغط:5-ألف
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اشرح: ُكل جيداً واشرب كميات كبيرة من المياه

يمكن للنظام الغذائي المتوازن المؤلف من الخضار 	 
والفواكه واللحوم الطازجة أن يساعد في الوقاية من 

قروح الضغط.
يساعد شرب كميات كبيرة من المياه في الحفاظ على 	 

صحة البشرة والوقاية من قروح الضغط.
إذا كنت قلقاً بشأن النظام الغذائي الذي يتّبعه مستخدم 	 

الكرسي المتحرك، فّكر في إحالته إلى مركز خدمة 
يمكن أن يساعده.

اشرح: تجنّب االحتكاك

تأكد من أن الكرسي المتحرك مضبوط في الوضع 	 
المالئم الصحيح وليس له حواف خشنة.

علّم مستخدمي الكراسي المتحركة الفاقدين للقدرة على 	 
اإلحساس كيف يتحققون من عدم وجود احتكاك بين 

أجزاء من أجسامهم والكرسي المتحرك.
علّم مستخدمي الكراسي المتحركة كيف يتوخون الحذر 	 

عند االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه.

اشرح: تجنّب الرطوبة

يجب نصح مستخدمي الكراسي المتحركة بتغيير 	 
المالبس المبللة أو المتسخة على الفور، وعدم استخدام 

وسادة مبللة.
يمكن أن يقلل برنامج التحكم بوظيفتي األمعاء والمثانة 	 

من مشاكل الرطوبة. 
إحالة مستخدمي الكراسي المتحركة الذين لديهم مشكلة 	 

سلس البول إلى مركز للخدمة يمكن أن يكون مفيداً لهم.

15: قروح الضغط:5-ألف

16: قروح الضغط:5-ألف

17: قروح الضغط:5-ألف
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اشرح: تفقّد الجلد كل يوم

يمكن لقروح الضغط أن تتشّكل بسرعة. ومن المهم 	 
اكتشاف قروح الضغط بسرعة واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة.
شّجع مستخدمي الكراسي المتحركة المعّرضين للخطر 	 

على فحص جلدهم كل يوم. يمكنهم أن يتفقّدوا أنفسهم 
باستخدام مرآة، أو أن يطلبوا من أحد أفراد العائلة 

إجراء التفقد.
إذا رأوا منطقة حمراء أو داكنة من الجلد )قروح ضغط 	 

من الدرجة األولى(، فيجب عليهم اتخاذ جميع التدابير 
الالزمة للتخفيف من الضغط على تلك البقعة على 

الفور.

اشرح: أثناء االضجاع أو الجلوس غيّر وضعيتك بانتظام

يساعد تغيير الوضعية بانتظام على التخفيف من 	 
الضغط. 

على سبيل المثال، غيّر وضعيتك من الجلوس إلى 	 
االضجاع.

هذا مهم خصوصاً في حالة الشخص المعّرض لعدد 	 
من عوامل الخطر التي تزيد من احتمال تشّكل قروح 

الضغط لديه، أو لديه قروح ضغط شفيت مؤخراً.
الناس الذين ال يستطيعون تغيير وضعيتهم هم في 	 

خطر.

شـهادات حول قروح الضغط )5 دقائق(  .7

عّرف بمقطع الفيديو: شهادات حول قروح الضغط.
اعرض مقطع الفيديو.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO

تقنيـات التخفيف من الضغط )10 دقائق(  .8
اشرح:
يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة التخفيف من الضغط الناتج عن عظام الورك الناتئة أثناء جلوسهم 	 

على الكرسي المتحرك.

18: قروح الضغط:5-ألف

19: قروح الضغط:5-ألف
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ستختلف كيفية قيام مستخدم الكرسي المتحرك بذلك، اعتماداً على مقدار قوته وتوازنه.	 
في هذا البرنامج التدريبي، تُدّرس طريقتان آمنتان للتخفيف من الضغط. الطريقتان هما االنحناء إلى 	 

األمام والميالن من جانب إلى آخر.
يحتاج كادر المتخصصين في مراكز خدمة الكراسي المتحركة إلى تعليم جميع مستخدمي الكراسي 	 

المتحركة الذين هم عرضة لخطر تشّكل قروح الضغط لديهم طريقة واحدة على األقل للتخفيف من 
الضغط.

النشاط

اطلب من المشاركين االنقسام إلى أزواج.المجموعات:

أعط كل زوج منهم كرسياً متحركاً.التعليمات:
اطلب من األزواج التوضع بطريقة تسمح لهم برؤيتك.

قّدم عرضاً إيضاحياً لكل طريقة، واشرح أن الطرق المختلفة تفيد مستخدمين مختلفين.
اطلب من المشاركين التمّرن كل طريقة مباشرة بعد كل عرض إيضاحي.

راقب التقنيات عن كثب وصححها حسب الضرورة.راقب:

خصص 10 دقائق.الوقت:

مالحظات للمدربين: يخفف بعض مستخدمي الكراسي المتحركة الضغط عن طريق رفع أنفسهم بكلتا 
الذراعين. ولكي تتدفق كمية كافية من الدم إلى الجلد مجدداً، يجب على مستخدم الكرسي المتحرك المحافظة 

على هذه الوضعية لمدة دقيقتين. وهذا يتطلب الكثير من القوة ويشكل ضغطاً على الكتفين. باإلضافة إلى ذلك، 
يجب أن يتمكن مستخدمو الكراسي المتحركة من التحكم بوزنهم بعناية أثناء هبوطهم إلى وضعية الجلوس من 
جديد. فإذا ما كان هبوطهم هذا قوياً، فقد يتسببون بضرر لبشرتهم. لهذا السبب، ال تُدّرس هذه الطريقة في 

هذا البرنامج التدريبي.

االنحناء إلى األمام:
طريقة مناسبة لمعظم

مستخدمي الكراسي المتحركة. 
شّجع جميع مستخدمي الكراسي 

المتحركة بقوة على استعمال هذه 
الطريقة بصورة متكررة خالل 

اليوم.

باستقاللية: لألشخاص القادرين على 
التوازن ولديهم ما يكفي من القوة.

14: قروح الضغط:5-ألف

بمساعدة شخص: لألشخاص الذين 
لديهم ضعف في التوازن والقوة.
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

الميالن الجانبي:
طريقة مناسـبة لمستخدمي الكراسي 

المتحركـة ذوي القوة والتوازن 
المحدودين.

شبك الذراع بمقبض الدفع للحصول 
على الدعم.

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .9
اقرأ النقاط الرئيسية.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.
ن ر�ت دون عالج، فإنها �مكن أتُ ماو�ذا. قروح الضغط هي مشكلة خطیرة•

.تؤدي إلى الوفاة
�ة أو أكثر ح ضغط من الدرجة الثانو قر مستخدمو الكراسي المتحر�ة الذین لدیهم•

.حو �جب أن ُ�حالوا إلى شخص مختص للمساعدة فورًا لمعالجة هذه القر 
.سحجالاألس�اب الرئ�س�ة الثالثة لقروح الضغط هي الضغط أو االحتكاك أو•
ة على عدم القدر : الضغط هيقروحلتشّكلالمؤه�ةعوامل الخطر الرئ�س�ة •

حال�ة، أو الحر�ة، أو الرطو�ة، أو الوضعة السیئة، أو قروح الضغط السا�قة أو ال
.لوزن قلة الوزن أو ز�ادة ا، أو )الش�خوخة(سوء التغذ�ة، أو التقّدم في العمر 

21: قروح الضغط:5-ألف

دمي الكراسي المتحر�ة مساعدة مستخ�ادر المتخصصین فيبوسع •
یهم من الكراسي المتحر�ة المعّرضین لخطر تشّكل قروح الضغط لد

:خالل
توفیر وسادة للتخف�ف من الضغط؛–
ي وضع فومساعدة المستخدم على الجلوس –توفیر �رسي متحرك مالئم –

؛ مستق�م
ّكل قروح تعل�م مستخدمي الكراسي المتحر�ة طرقًا �س�طة لتجّنب تش–

.الضغط لدیهم

22: قروح الضغط:5-ألف
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ألف – 6: الكرسي المتحرك المناسب

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 وصف أربعة أشياء على األقل تجعل كرسياً متحركاً ما "مناسباً"؛
 تحديد أجزاء الكرسي المتحرك التي تؤثر على كيفية جلوس المستخدم؛
  شرح كيف تدعم األجزاء المختلفة للكرسي المتحرك االحتياجات الخاصة لمستخدم الكرسي

المتحرك؛
 تحديد الكراسي المتحركة األكثر مالءمة لالستعماالت الخارجية أو التضاريس الوعرة من غيرها؛
 .اقتراح أنسب كرسي متحرك لمستخدم الكرسي المتحرك بحسب احتياجاته

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: ألف – 6: الكرسي المتحرك المناسب؛
 دليل العمل المرجعي؛
 كتيّب التدريب العملي للمشاركين؛
 مقطع الفيديو: ما الذي يعنيه الكرسي المتحرك المناسب بالنسبة لي؛
 مقطع الفيديو: تلبية احتياجات مستخدم الكرسي المتحرك؛
 مقطع الفيديو: التناسب مع ظروف بيئة مستخدم الكرسي المتحرك؛
 .ًعلى األقل نموذج واحد من كل كرسي متحرك من الكراسي المتحركة المتوفرة محليا

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون.
  إذا كان هناك نوع واحد أو نوعان مختلفان فقط من الكراسي المتحركة المتوفرة في الموقع الذي

يوجد فيه المشاركون، احصل على عدد من الكراسي المتحركة من نفس النوع، بحيث تحصل 
كل مجموعة صغيرة على كرسي متحرك للعمل عليه. يمكن تمثيل مجموعة أوسع من الكراسي 

المتحركة من خالل وضع ملصقات جدارية تصّور الكراسي المتحركة المختلفة.
 .عّدل األمثلة المقدمة لتناسب السياق المحلي إذا لزم األمر

ضير
تح

ال

 .اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، وشاهد مقاطع الفيديو، واقرأ خطة الجلسة
  اختر منطقة في الخارج توجد بها بعض التضاريس الوعرة )على سبيل المثال الحصى والرمل

والمطبات( ومساحة كافية للمشاركين لمشاهدة بعضهم البعض وهم يدفعون الكراسي المتحركة 
بأنفسهم على طول التضاريس الوعرة. إذا كان الجو حاراً، فإن المكان المظلل يُعتبر مثالياً.

 .تحقق من أن جميع الكراسي المتحركة تعمل بحالة جيدة ومن أن كل كرسي متحرك مزود بوسادة
 .عّدل كرسياً متحركاً واحداً ليناسب أحد المشاركين
 .رتب الكراسي المتحركة بطريقة منظمة في مقدمة غرفة التدريب

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة.. 1
تعريف "الكرسي المتحرك المناسب''.. 2
تلبية احتياجات مستخدم الكرسي المتحرك.. 3
تناسب الكرسي المتحرك مع ظروف بيئة مستخدمه.. 4
ضبط الكرسي المتحرك في وضع مالئم لمستخدمه ويدعم وضعته.. 5
مطابقة الكراسي المتحركة مع احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة.. 6
ملخص النقاط الرئيسية.. 7

2
10
30
30
15
30
3

120 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح: في هذه الجلسة سيراجع المشاركون األنماط 

الرئيسية للكراسي المتحركة، وبعض المزايا المختلفة التي 
تتمتع بها الكراسي المتحركة.

سيتكّون لدى المشاركين فهم أفضل لمعنى "الكرسي 
المتحرك المناسب"، وهو الكرسي المتحرك الذي:

يلبّي احتياجات المستخدم؛	 
يتناسب مع ظروف بيئة المستخدم؛	 
يُعتبر الكرسي المالئم للمستخدم؛	 
يضمن دعم وضعة المستخدم )يساعده في الجلوس في 	 

وضع مستقيم(؛
يمكن صيانته وإصالحه محلياً.	 

تعريف "الكرسـي المتحرك المناسب" )10 دقائق(  .2

تلبية احتياجات مسـتخدمي الكراسـي المتحركة )30 دقيقة(  .3
اسأل: ما هي األشياء التي يجب على مستخدم الكرسي المتحرك القيام بها في كرسيه المتحرك؟

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات

اإلجابات األهم:

االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه )االنتقال(؛	 
دفع كرسيه المتحرك؛	 
طي الكرسي المتحرك لتخزينه أو نقله؛	 
تنفيذ األنشطة )على سبيل المثال: العمل، أو األعمال المنزلية، أو قضاء الوقت مع األصدقاء، أو الذهاب إلى 	 

المرحاض، أو االغتسال، أو ارتداء المالبس، أو المرور عبر المداخل، أو إدخال الكرسي تحت طاولة أو مكتب(.

ي المتحر�ة، في هذه الجلسة سیراجع المشار�ون األنماط الرئ�س�ة للكراس•
.و�عض المزا�ا المختلفة التي تتمتع بها الكراسي المتحر�ة

، "ك المناسبالكرسي المتحر "سیتكّون لدى المشار�ین فهم أفضل لمعنى •
:وهو الكرسي المتحرك الذي

یلّبي احت�اجات المستخدم؛–
یتناسب مع ظروف بیئة المستخدم؛–
ُ�عتبر الكرسي المالئم للمستخدم؛–
�ساعده في الجلوس في وضع(�ضمن دعم وضعة المستخدم –

؛)مستق�م
.�مكن ص�انته و�صالحه محل�اً –

2: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

عّرف بمقطع الفيديو: ما الذي يعنيه الكرسي المتحرك المناسب بالنسبة لي. في مقطع الفيديو 
القصير هذا، تشرح مستخدمة الكرسي المتحرك المتمرسة فاوستينا ما الذي يعنيه الكرسي المتحرك 

المناسب بالنسبة لها.
اعرض مقطع الفيديو.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO
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اشرح: يجب أن يسّهل الكرسي المتحرك المناسب على مستخدمي الكراسي المتحركة تنفيذ األشياء التي 
يرغبون في تنفيذها. دعونا نلقي نظرة على بعض مزايا الكرسي المتحرك التي تؤثر على مدى سهولة تنفيذ 

مستخدمي الكراسي المتحركة لألشياء التي يرغبون في تنفيذها.

االنتقاالت  1.3
االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه

اشرح: ينتقل مستخدمو الكراسي المتحركة إلى الكرسي المتحرك ومنه بثالث طرق مختلفة. هناك ثالثة أجزاء 
للكرسي المتحرك تسّهل عمليات االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه.

اشرح: )انقر لكي تعرض سهماً على كل مكّون(
المكابح؛	 
مسندا القدمين؛	 
مسندا الذراعين.	 

اشرح:
يُعتبُر مسندا الذراعين القابلين لإلزالة، أو مسندا 	 

الذراعين اللذين يتبعان خطى العجلتين الخلفيتين، أسهل 
لألشخاص الذين ينتقلون إلى الكراسي المتحركة ومنها 

بشكل جانبي.

3

12

:ثالثة مكّونات هاّمة
؛المكا�ح-1
مسندا القدمین؛-2
.مسندا الذراعین-3

5: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

مسند الذراع

6: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اشرح:
قد يحتاج األشخاص الذين ينتقلون إلى الكرسي 	 

المتحرك ومنه عبر وضعية الوقوف إلى مسندي 
ذراعين لمساعدتهم على الوقوف.

مسندا القدمين اللذين يمكن إزاحتهما جانباً مفيدان 	 
لألشخاص الذين ينتقلون إلى الكرسي المتحرك ومنه.

قد يفّضل األشخاص الذين يرغبون في االنتقال إلى 	 
األرض كرسياً متحركاً مع مسندي قدمين يمكن 

إزاحتهما جانباً.

اشرح:
المكابح مهمة لجميع مستخدمي الكراسي المتحركة. 	 

وهي ضرورية للحفاظ على ثبات الكرسي المتحرك 
أثناء انتقال الشخص إليه ومنه.

دفع الكرسي المتحرك  2.3
اشرح: أجزاء الكرسي المتحرك التي تؤثر على مدى قدرة مستخدم الكرسي المتحرك على دفعه هي:

اشرح: )انقر لكي تعرض سهماً على كل مكّون(
مسندا الذراعين؛	 
مسند الظهر؛	 
إطارا الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين الخلفيتين؛	 
مقبضا دفع الكرسي المتحرك؛ 	 
 قد يؤثر الوزن اإلجمالي للكرسي المتحرك أيضاً على 	 

مدى قدرة المستخدم على دفعه.

مسند الذراع

مسند القدم

7: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

المكابح

8: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

إطار الدفع المعدني

يمقبض دفع الكرس

مسند الظھر مسند الذراع

9: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف
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اشرح:
لكي يصل مستخدم الكرسي المتحرك إلى إطار الدفع 	 

المعدني المثبّت على العجلة الخلفية لدفع الكرسي 
بطريقة مريحة، فإنه بحاجة إلى أن يكون قادراً على 

الوصول إليه من فوق مسندي الذراعين بطريقة 
مريحة.

مستخدم الكرسي المتحرك في هذه الشريحة ال يستطيع 	 
الوصول بسهولة إلى إطاري الدفع المعدنيين المثبتين 

على العجلتين الخلفيتين ألن مسندي الذراعين مرتفعان 
زيادة عن اللزوم.

اشرح:
ارتفاع مسند الظهر يمكن أن يؤثر على مدى سهولة 	 

دفع الكرسي المتحرك.
إذا كان مسند الظهر مرتفعاً زيادة عن اللزوم، فإن 	 

مستخدم الكرسي المتحرك سيجد صعوبة في تحريك 
ذراعيه وكتفيه لدفع الكرسي.

سيجد مستخدم الكرسي المتحرك الظاهر في هذه 	 
الشريحة صعوبة في دفع الكرسي بنفسه ألن مسند 

الظهر مرتفع زيادة عن اللزوم.

اشرح:
عندما يكون مسند الظهر منخفضاً، فإن مستخدم 	 

الكرسي المتحرك يتمتع بحرية تحريك كتفيه لدفع 
الكرسي.

بالنسبة لمستخدم الكرسي المتحرك الذي يمكنه الجلوس 	 
في وضع مستقيم ويتمتع بتوازن جيّد، يُعدُّ هذا ارتفاعاً 

جيداً لمسند الظهر.

اشرح:
بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين يدفعونها 	 

بذراعيهم – مدى سهولة وصولهم إلى العجلتين )إطارا 
الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين الخلفيتين( هو ما 

يؤثر على مدى سهولة دفعهم للكرسي.
 تظهر هذه المرأة في منتصف عملية دفع الكرسي 	 

المتحرك. الحظ مدى سهولة وصولها إلى العجلتين 
الخلفيتين )إطارا الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين 

الخلفيتين(.

لكي �صل مستخدم الكرسي 
ني المتحرك إلى إطار الدفع المعد

ة لدفع المثّبت على العجلة الخلف�
ه الكرسي �طر�قة مر�حة، فإن

ى �حاجة إلى أن �كون قادرًا عل
الوصول إل�ه من فوق مسندي

.الذراعین �طر�قة مر�حة

10: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

ارتفاع مسند الظھر یمكن أن 
یؤثر على مدى سھولة دفع 

.الكرسي المتحرك
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عندما �كون مسند الظهر 
سي ، فإن مستخدم الكر اً منخفض

حر�ك المتحرك یتمّتع �حرّ�ة ت
.كتف�ه لدفع الكرسي
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ي �النس�ة لمستخدمي الكراس
ذراعیهم المتحر�ة الذین یدفعونها ب

مدى سهولة وصولهم إلى –
مدى العجلتین هو ما یؤّثر على

.سهولة دفعهم للكرسي

13: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اشرح:
كقاعدة عامة، يجب تحديد موضع العجلة الخلفية بحيث 	 

عندما يمسك مستخدم الكرسي المتحرك بالجزء العلوي 
من إطار الدفع المعدني المثبت على العجلة الخلفية، 

ينحني مرفقه بزاوية 90 درجة.
إذا كانت العجلة الخلفية أكثر رجوعاً إلى الوراء، يكون 	 

دفع المستخدم للكرسي المتحرك أكثر إرهاقاً. 

 اشرح:
في بعض الكراسي المتحركة يكون موقع العجلة 	 

الخلفية قابالً للتعديل.
موقع العجلتين الخلفيتين يؤثّر على مدى سهولة تحريك 	 

الكرسي المتحرك ليقوم على العجلتين الخلفيتين فقط مع 
رفع العجلتين األماميتين والسير به.

تعتبر حركة رفع مقدمة الكرسي المتحرك والسير على 	 
عجلتيه الخلفيتين مفيدة للسير على األرض الوعرة، 

وصعود األرصفة وهبوطها.
إذا انتقل موقع العجلتين الخلفيتين إلى األمام، فمن 	 

السهل رفع مقدمة الكرسي المتحرك والسير على 
عجلتيه الخلفيتين. إذا انتقل موقع العجلتين الخلفيتين 

إلى الوراء، سيكون من الصعب رفع مقدمة الكرسي 
المتحرك والسير على عجلتيه الخلفيتين. ألنه يصبح 

وقتها أكثر استقراراً.

اشرح:
يدفع بعض مستخدمي الكراسي المتحركة بأقدامهم.	 
لكي يدفع المستخدم الكرسي المتحرك بهذه الطريقة 	 

بفاعلية، فإنه بحاجة إلى أن يكون قادراً على الجلوس 
بحيث يكون حوضه مستنداً على نحو جيد إلى مسند 
الظهر، وبحيث تكون قدماه منبسطتان على األرض.

بالنسبة لهؤالء المستخدمين، فإن ارتفاع المقعد عن 	 
األرض )بما في ذلك الوسادة( مهم جداً.

يُعتبُر مسندا القدمين اللذين يمكن تحريكهما وإزاحتهما 	 
جانباً ضروريين أيضاً.

قد يفّضل بعض المستخدمين الذين يدفعون الكرسي 	 
بأقدامهم وجود صينية أو مسندين للذراعين حتى 

يتمكنوا من االنحناء إلى األمام أثناء الدفع.

كقاعدة عامة، �جب تحدید 
ث موضع العجلة الخلف�ة �حی

عندما �مسك مستخدم الكرسي
طار المتحرك �الجزء العلوي من إ
الدفع المعدني المثبت على 
قه العجلة الخلف�ة، ینحني مرف

.درجة90بزاو�ة 
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ر على موقع العجلتین الخلفیتین یؤثّ 
تحر�ك الكرسي المتحركمدى سهولة

ن فقط مع ل�قوم على العجلتین الخلفیتی
.ر �هوالسیرفع العجلتین األمامیتین
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رسي لكي یدفع المستخدم الك
حاجة المتحرك �قدم�ه، فإنه �

إلى أن �كون قادرًا على 
ه الجلوس �حیث �كون حوض

ى إلجید على نحو ًا مستند
ون مسند الظهر، و�حیث تك
قدماه من�سطتان على 

.األرض
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اشرح:
يحتاج دفع الكرسي المتحرك الثقيل إلى المزيد من الجهد. إذا كان تصميم الكرسي المتحرك جيداً، وكان 	 

الكرسي جيّد التوازن، فقد ال يشّكل الوزن مشكلة كبيرة.
وزن الكرسي المتحرك مهم خصوصاً في حالة األطفال. إذا كان الكرسي المتحرك ثقيالً، فإن ذلك قد 	 

يصعّب على الطفل التحكم بهذا الكرسي.

اشرح:
بعض مستخدمي الكراسي المتحركة غير قادرين على 	 

دفع أنفسهم وهم بحاجة إلى المساعدة.
قد يدفع مستخدمو الكراسي المتحركة اآلخرون 	 

كراسيهم بأنفسهم معظم الوقت، وال يحتاجون إلى 
المساعدة إال أحياناً. على سبيل المثال، لصعود 

الدرجات وهبوطها، أو السير على أرض وعرة.
يساعد مقبضا دفع الكرسي المتحرك القويان اآلخرين 	 

على مساعدة المستخدم. وبالنسبة للمستخدمين من 
األطفال، سيسّهل مقبضا الدفع المرتفعان على البالغين 

الذين يساعدون الطفل المهمة.

طي الكرسي المتحرك  3.3
اشرح: الكرسي المتحرك القابل للطي مفيد للتخزين أو النقل. وعادةً ما يُطوى الكرسي المتحرك بطريقتين 

رئيسيتين.

اشرح:
الكراسي المتحركة القابلة للطي بشكل متصالب تطوى 	 

بحيث يلتصق جانباها معاً. وفي بعض األحيان من 
الممكن فك العجلتين الخلفيتين أيضاً. 

يمكن للكراسي المتحركة القابلة للطي بشكل متصالب 	 
أن تكون مفيدة لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين 
يحتاجون إلى المرور بانسياب عبر المداخل الضيقة.

يفّضل بعض األشخاص الكرسي المتحرك القابل للطي 	 
بشكل متصالب لسهولة نقله. 

أحد عيوب بعض الهياكل القابلة للطي بشكل متصالب 	 
هو أن آلية الطي يمكن أن تضعف، ما يجعل الكرسي 

المتحرك يُعطي شعوراً بعدم االستقرار. ثم يصبح دفعه 
أصعب.

�عض مستخدمي الكراسي 
المتحر�ة غیر قادر�ن على
دفع أنفسهم وهم �حاجة إلى

.المساعدة
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لطي الكراسي المتحر�ة القابلة ل
ث �شكل متصالب تطوى �حی

عض وفي �. یلتصق جان�اها معاً 
ین العجلتفكاألح�ان من الممكن 

.الخلفیتین أ�ضاً 
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اشرح:
بعض الكراسي المتحركة ذات الهيكل الصلب قابلة 	 

للطي أيضاً. يمكن طي مسند الظهر نحو األسفل باتجاه 
المقعد ويمكن فك العجلتين الخلفيتين.

الكراسي المتحركة القابلة للطي سواء أكان إطارها 	 
صلباً أو قابالً للطي بشكل متصالب لها مزايا ولها 

عيوب. ويعتمد االختيار األفضل على نمط حياة 
مستخدمي الكراسي المتحركة، وكيف ينتقلون إلى 
وسائل النقل ومنها، وخيارهم الشخصي المفضل.

النشاط

ضع في كل مجموعة ثالثة أشخاص. المجموعات:

اطلب من كل مجموعة أن تكتشف كيفية طي كل كرسي متحرك مختلف في الغرفة.التعليمات:

تأكد من أن كل شخص قادر على طي الكراسي المتحركة المختلفة وفتحها. صّحح الطرق راقب:
إذا لزم األمر.

خصص 5 دقائق.الوقت:

مزاولة األنشطة  4.3
اشرح: هناك العديد من مزايا الكرسي المتحرك التي تؤثر على كيفية مزاولة مستخدم الكرسي المتحرك 

ألنشطة حياته اليومية. وقد تحدثنا عن بعضها بالفعل. على سبيل المثال، سيؤثر مدى سهولة دفع المستخدم 
للكرسي المتحرك على مدى سهولة مشاركته في األنشطة. فيما يلي بعض األمثلة األخرى.

اشرح:
يمكن للطول اإلجمالي للكرسي المتحرك أن يؤثّر 	 

على مدى سهولة استخدامه في المساحات الصغيرة 
وصعوبته.

يُقاس طول الهيكل من الجزء الخلفي األقصى من 	 
الكرسي المتحرك إلى الجزء األمامي األبعد.

اسأل المشاركين: ما هو الكرسي المتحرك ذو أطول طول 
إجمالي في الغرفة؟

بعض الكراسي المتحركة ذات 
ً الھیكل الثابت قابلة للطي أیض .  ا

ل یمكن طي مسند الظھر نحو األسف
تین العجلفكباتجاه المقعد ویمكن 

.الخلفیتین
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الطول اإلجمالي

�مكن للطول اإلجمالي 
ؤّثر للكرسي المتحرك أن ی

ة على مدى سهولة وصعو�
استخدامه في األماكن 

.الصغیرة

20: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف
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اشرح:
مسندا الذراعين المرتفعان قد يصعّبان على المستخدم 	 

تقريب الكرسي من منضدة أو مكتب.

اشرح: الشيء الرئيسي الذي يجب تذّكره هو أنه من المهم التفكير فيما يحتاج المستخدم إلى مزاولته عند 
اختيار الكرسي المتحرك األنسب.

اشرح: في مقطع الفيديو، كان هناك العديد من مستخدمي الكراسي المتحركة المختلفين الذين يستخدمون أنواعاً 
مختلفة من الكراسي المتحركة، لمزاولة أنشطة مختلفة. اسأل: ماذا كان بعض هذه األنشطة؟

تشمل اإلجابات:

العمل )في مكتب، ومتجر تسوق، وورشة تنجيد(؛	 
الرقص؛	 
الدخول إلى السيارة والخروج منها؛	 

المشي )مع األم والكلب(؛	 
لعب كرة السلة.	 

اسأل: ما هي بعض مزايا الكرسي المتحرك التي ساعدت روجر على مزاولة عمله في متجر التسوق؟ شّجع 
المشاركين على تقديم اإلجابات )راجع فقرة مالحظات للمدربين أدناه(.

اسأل: هل يمكن ألحد أن يعطي مثاالً آخر من مقطع الفيديو عن مدى التالؤم بين مزايا الكرسي المتحرك 
واحتياجات مستخدم الكرسي المتحرك؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات – ذّكر الناس باألشخاص 

المختلفين الذين ظهروا في المقاطع وأعد العرض إذا لزم األمر.
اسأل: هل يمكن ألحد أن يعطي مثاالً آخر؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

مسند ذراع مرتفع

د مسندا الذراعین المرتفعان ق
قریب یصعّبان على المستخدم ت

.الكرسي من منضدة أو مكتب

21: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

عّرف بمقطع الفيديو: تلبية احتياجات مستخدم الكرسي المتحرك.
اطلب من المشاركين أن يشاهدوا الفيلم بإمعان لرؤية المزايا المختلفة للكراسي المتحركة التي تساعد 

األشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو على مزاولة أعمالهم أو أنشطتهم. اشرح أننا سوف نناقش 
ذلك األمر بعد مشاهدة المقطع.

اعرض مقطع الفيديو.

VIDEO
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مالحظات للمدربين:
ليس من الضروري مراجعة كل مستخدمي الكراسي المتحركة الظاهرين في مقطع الفيديو؛	 
فيما يلي مالحظات تخص كل مستخدم كرسي متحرك يظهر في المقطع لمساعدة المدربين على اإلجابة 	 

عن أي أسئلة قد تكون لدى المشاركين؛

مستخدم الكرسي 
المتحرك

مزايا الكرسي المتحرك التي كانت مفيدةالنشاط الذي كان يزاوله

يعمل في متجر تسّوق؛ روجر
ويضع البضائع على 

الرفوف.

قاعدة عجالت قصيرة – ساعدته على االقتراب من 	 
الرفوف والمناورة على كرسيه المتحرك في مساحات 

أصغر.
موقع العجلتين الخلفيتين يساعد جداً في دفع الكرسي 	 

المتحرك، ومسند الظهر منخفض )ال يحتاج روجر إلى 
دعم ألي منطقة أعلى من ذلك( مما يسهل على روجر دفع 

الكرسي بكفاءة.
ليس هناك مسندا ذراعين – من األسهل على روجر وضع 	 

األشياء في حضنه والتحرك بنشاط.

مقبضا دفع الكرسي – على ارتفاع جيد يساعد األم في دفع 	 يمشي مع أمه وكلبه.روان
الكرسي المتحرك.

يتمتع كرسي روان المتحرك بدعم إضافي للوضعة )ال 	 
تدخل في التفاصيل( مما يساعده على الجلوس بقدر أكبر 

من الراحة واألمان.

جيمس )رقم 14(
ورفاقه في الفريق

يلعب كرة السلة على 
كرسي متحرك.

يستخدم جيمس وزمالؤه الكراسي المتحركة الرياضية 	 
المتخصصة. تشمل المزايا ما يلي:

العجلتان الخلفيتان مائلتان بزاوية )مما يزيد من 	 
االستقرار(؛

العجلتان الخلفيتان رفيعتان )مما يساعد على زيادة 	 
السرعة(؛

العجلتان األماميتان صغيرتان )ما يقلل الوزن ويزيد 	 
السرعة(؛

حزاما بطق الساق و/أو الفخذ – يساعدان على توفير 	 
االستقرار واألمان لمستخدمي الكراسي المتحركة؛

مسند الظهر منخفض – يسمح بحرية حركة كبيرة أثناء 	 
ممارسة الرياضة؛

العجلتان الخلفيتان في موقع جيد يساعد على دفع الكرسي.	 

يمكن لمارك دفع الكرسي المتحرك بقدم واحدة – مما 	 يعمل في ورشة تنجيد.مارك
يعني عدم اضطراره إلى استخدام كلتا الذراعين. في 

الورشة، يمكن لهذا أن يحرر ذراعاً واحدة لحمل األشياء.
يتيح الكرسي المتحرك القيام بذلك من خالل مسندي 	 

القدمين اللذين يمكن تحريكهما وإزاحتهما جانباً.
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يعمالن كحارسين أمنيين داويد وبينكي
في متجر تسّوق.

يحتوي كالهما على قاعدة عجالت قصيرة نسبياً – مما 	 
يساعدهما على التحرك في جميع أنحاء المتجر.

كالهما يحركان كرسييهما المتحركين باستقاللية – لكن 	 
داويد يستخدم العجلتين الخلفيتين؛ أما بينكي فيستخدم 

كرسياً متحركاً كهربائياً.

موقع العجلتين الخلفيتين يساعد جداً في دفع الكرسي 	 يعمل في مكتب.فيصل
المتحرك.

مسند الظهر منخفض بما يكفي للسماح بتحريك الكتف، 	 
لكنه مرتفع بما يكفي لتوفير الدعم الصحيح.

يستخدم قفازين لدفع الكرسي المتحرك – مما يساعده 	 
على دفع العجلتين الخلفيتين ودفع إطاري الدفع المعدنيين 

المثبتين على العجلتين الخلفيتين بسهولة أكبر.
ال مساند للذراعين – مما يجعل من السهل على فيصل دفع 	 

كرسيه المتحرك تحت المنضدة.

 كيث
)كرسي متحرك ذو 

 ثالث عجالت(
 ورالف

)كرسي متحرك ذو 
أربع عجالت(

يعمالن في ورشة لتجميع 
الكراسي المتحركة.

رالف وكيث: ال يوجد مسندا ذراعين – من السهل العمل 	 
باألدوات على منضدة العمل، ومن السهل عليهما حمل 

األشياء في حضنيهما.
يسمح الكرسي المتحرك ذو العجالت الثالث لكيث 	 

باالقتراب من األشياء التي يحتاجها اللتقاطها حيث 
يتناسب ذراع العجلة األمامية الصغيرة بسهولة مع األشياء 

والمعدات األخرى.
رالف لديه كرسي متحرك بقاعدة عجالت قصيرة، مما 	 

يسمح له باالقتراب من سطح العمل.
رالف وكيث: موقع العجلتين الخلفيتين يساعد جداً في دفع 	 

الكرسي المتحرك، ومسند ظهر منخفض مما يسمح بحرية 
الحركة.

الدخول إلى السيارة ريان
والخروج منها.

كرسي ريان المتحرك قابل للطي ويمكن فك العجلتين 	 
الخلفيتين )عجلتان خلفيتان قابلتان للفك بسرعة( – مما 
يتيح له رفع الكرسي المتحرك إلى السيارة بنفسه. دون 

هذه الميزة، لن يتمكن من الدخول إلى السيارة والخروج 
منها باستقاللية.

الطول اإلجمالي للكرسي المتحرك قصير – مما يتيح 	 الرقص.جيني
دائرة دوران صغيرة جداً.

قاعدة عجالت إجمالية قصيرة – تحّسن القدرة على 	 
المناورة.

مسند ظهر منخفض يسمح بحرية حركة جيدة.	 
قضيب لمنع انقالب الكرسي المتحرك إلى الوراء )وهذا 	 

أمر مرجح بسبب قاعدة العجالت القصيرة(.
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تناسـب الكرسـي المتحرك مع ظروف بيئة مستخدمه )30 دقيقة(  .4
اشرح: هناك أنواع مختلفة من الكراسي المتحركة التي تناسب بيئات مختلفة. والمزايا الرئيسية التي تؤثر على 

كيفية أداء الكرسي المتحرك لوظائفه في بيئة مختلفة هي:

المسافة الواقعة بين العجلتين األماميتين والعجلتين الخلفيتين؛	 
قطر العجالت وعرضها.	 

فيما يلي بعض األمثلة:

اشرح:
المسافة بين العجلتين األماميتين والعجلتين الخلفيتين 	 

هاّمة.
عندما تكون العجالت أكثر تباعداً، تسمى هذه الحالة 	 

"قاعدة العجالت الطويلة". 
عندما تكون العجالت متقاربة، تسمى هذه الحالة 	 

"قاعدة العجالت القصيرة".

اشرح:
تُعتبُر الكراسي المتحركة ذات قاعدة العجالت الطويلة أكثر ثباتاً وأقل احتماالً أن تسقط إلى األمام. 	 
يمكن أن تكون الكراسي المتحركة ذات قاعدة العجالت الطويلة خياراً جيداً للشخص الذي سيقضي معظم 	 

وقته في الهواء الطلق ويتحرك فوق األسطح الوعرة أو غير المستوية.

الكراسي المتحركة ذات العجالت الثالث هي مثال 	 
كالسيكي على قاعدة عجالت طويلة. وهي عادةً 
مستقّرة جداً ومناسبة لالستعماالت الخارجية في 

التضاريس الصعبة.
الكراسي المتحركة ذات العجالت الثالث ال تناسب 	 

الجميع.
على سبيل المثال، قد ال يناسب الكرسي المتحرك 	 

ذو العجالت الثالث شخصاً يريد االنتقال إلى كرسيه 
المتحرك عبر وضعية الوقوف، بما أن مسند القدم ثابت 

وقد يعترض طريقه.

قاعدة العجالت

ن المسافة بین العجلتی
األمامیتین والعجلتین

.الخلفیتین هاّمة

23: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

قاعدة عجالت طویلة

ة الكراسي المتحر�ة المؤلفة من ثالث
ة عجالت هي مثال �الس�كي على قاعد

.عجالت طو�لة

مستقّرة جدًا ومناس�ة وهي عادةً 
�س لالستعماالت الخارج�ة في التضار 

.الصع�ة

أ24: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف



79

يمكن استعمال الكراسي المتحركة ذات العجالت 	 
األربع وقواعد العجالت الطويلة بنجاح على السطوح 

غير المستوية.
في هذا المثال، تقع العجلتان األماميتان الصغيرتان 	 

تحت مسندي القدمين بدالً من أن تكون خلفهما. وهذا 
يمنح الكراسي المتحركة قاعدة عجالت أطول ويجعلها 

أكثر استقراراً.

اشرح:
تُعتبُر الكراسي المتحركة ذات قاعدة العجالت األقصر أكثر مالءمة لالستخدام في األماكن التي تكون 	 

فيها األرض مستوية أو ملساء نسبياً. 
من المرجح أن تسقط الكراسي المتحركة ذات قاعدة العجالت القصيرة إلى األمام في حال النزول في 	 

طريق منحدرة، أو إذا اصطدمت العجلتان األماميتان بمطب ما.

اشرح: 
هذا مثال على كرسي متحرك من النوع المخصص 	 

للحاالت العظمية وهو ذو قاعدة عجالت قصيرة.
لن يكون من السهل دفع هذا الكرسي فوق التضاريس 	 

الوعرة.

اشرح:
الكراسي المتحركة ذات قواعد العجالت القصيرة 	 

تعتبر خياراً جيداً للشخص الذي يقضي وقتاً طويالً في 
الداخل.

قاعدة عجالت طویلة

د الكراسي المتحركة ذات قواع
العجالت الطویلة یمكن أن 

وح ستعمل بنجاح على السطتُ 
.غیر المستویة

ب24: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

قاعدة عجالت قصیرة

رك هذا مثال على �رسي متح
من النوع المخصص 

وذوهو للحاالت العظم�ة 
.قاعدة عجالت قصیرة

25: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

عد الكراسي المتحر�ة ذات قوا 
خ�ارًا العجالت القصیرة تعتبر

ي جیدًا للشخص الذي �قض
.وقتًا طو�ًال في الداخل

26: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف
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اشرح:
الكراسي المتحركة ذات العجالت األربع من النمط 	 

"النشط" غالباً ما تكون ذات قاعدة عجالت قصيرة.
يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين يتمتعون 	 

بمهارات حركية جيدة استخدام كرسي متحرك ذي 
قاعدة عجالت قصيرة في الهواء الطلق عن طريق 

موازنة الكرسي المتحرك على عجلتيه الخلفيتين لهبوط 
التالل والسير على األراضي الوعرة.

اشرح:
كلما كبرت العجلة، كان من األسهل دفع الكرسي 	 

المتحرك على األرض غير المستوية وتجاوز العوائق 
مثل الصخور والعصي.

تساعد العجالت الخلفية واألمامية العريضة في 	 
الحيلولة دون أن يغرز الكرسي المتحرك في األرض 

الرملية أو الطينية.
مقاس العجلتين الخلفيتين القياسيتين هو 24 بوصة. 	 

ولكن من الصعب العثور على عجالت مقاس 24 
بوصة في كثير من األماكن. لهذا السبب، يصنع بعض 

المنتجين كراسي متحركة بعجالت ذات مقاس 26 
بوصة.

قد تحتوي الكراسي المتحركة لألطفال على عجالت 	 
مقاس 20 بوصة أو 22 بوصة.

 يمكن أن تكون العجلتان الخلفيتان والعجلتان األماميتان قابلة للنفخ بالهواء أو يمكن أن تكون صلبة.	 
يجب نفخ العجالت القابلة للنفخ بكمية كافية من الهواء لكي تؤدي المطلوب منها.	 
في بعض المواقع، تعتبر ثقوب العجالت أمراً شائعاً. يحتاج األشخاص الذين يعيشون في هذه المواقع إلى 	 

أن يكونوا قادرين على إصالح هذه الثقوب بأنفسهم، أو أن يتمكنوا بسهولة من العثور على شخص يمكنه 
إصالح هذه الثقوب.

العجالت الصلبة هي بديل محتمل. ال تحتاج اإلطارات الصلبة إلى نفخها بالهواء وهي ال تُثقب. إال أن 	 
العجالت الصلبة تعطي شعوراً غير مريح لمستخدم الكرسي المتحرك على األرض الوعرة. 

ال تدوم جميع العجالت الصلبة لفترة طويلة جداً عند استخدامها في األماكن الخارجية المفتوحة. فقد تقشر 	 
اإلطارات الصلبة ذات الجودة الرديئة عن اإلطار المعدني للعجالت.

هناك نوعان من العجالت الصلبة:	 
العجالت الصلبة المطاطية، التي تُعتبر ثقيلة وشديدة القساوة، وهي يمكن أن تكون متينة للغاية إذا 	 

كانت ذات نوعية جيدة.
عجالت البولي يوريثين، التي تُعتبر خفيفة. ولكن ما لم تكن ذات نوعية جيدة، فإن هذه العجالت 	 

تهترئ بسرعة في األماكن الخارجية المفتوحة وتصبح غير صالحة لالستعمال.

ع�ة الكراسي المتحر�ة الر�ا
" النشط"العجالت ذات النمط 

غال�ًا ما تكون ذات قاعدة
.عجالت قصیرة

27: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

عجلة أمامیة صغیرة عریضة

ة الخلف�تالتساعد العج
لولة في الحیةالعر�ضة األمام�و 

رك دون أن �غرز الكرسي المتح
.�ةفي األرض الرمل�ة أو الطین

28: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف
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اشرح: في مقطع الفيديو، هناك عدد من مستخدمي الكراسي المتحركة الذين يتحركون في مناطق مختلفة 
تماماً، بما في ذلك في األماكن الداخلية، وفي األماكن الخارجية المفتوحة )في الهواء الطلق(، وعلى الطرقات، 

وعلى األراضي الوعرة أو الطينية.

اسأل: انتقل اثنان من مستخدمي الكراسي المتحركة هما فينكامارانتو وسيوني على أرض وعرة وطينية إلى 
حد ما. ما هي مزايا كرسييهما المتحركين التي ساعدتهما على القيام بذلك بسهولة أكبر؟

اإلجابات:

كرسي متحرك ذو عجالت ثالث – مما منحهما االستقرار على أرض غير مستوية.	 
عجالت أمامية عريضة – تتدحرج فوق العوائق ومن غير المحتمل أن تغرز في الوحل أو الرمل.	 
عجالت خلفية في موقع يساعد جداً في دفع الكرسي المتحرك – مما يسهل عليهما دفع كرسييهما 	 

المتحركين.

اسأل: كان كل من جين، التي تطبخ في مطبخها وجاك المدرب الذي يعمل في صالة األلعاب الرياضية، في أماكن 
داخلية مغلقة. ما هي مزايا الكراسي المتحركة التي تسّهل عليهما التنقل في الداخل؟

تشمل اإلجابات:

قاعدة عجالت قصيرة وطول إجمالي قصير.	 
عجالت أمامية أصغر أو أقل ُسمكاً – تتحّرك بسهولة على السطوح الملساء.	 

اسأل: كانت إحدى مستخدمات الكراسي المتحركة وتدعى الليثاما تدفع كرسيها في الهواء الطلق. كانت الطرقات 
التي تدفع كرسيها المتحرك عليها أكثر سالسة؛ ومع ذلك، فقد احتاجت إلى العبور فوق أنبوب معدني. ما هي مزايا 

كرسيها المتحرك التي سّهلت عليها هذا األمر؟

عّرف بمقطع الفيديو: التناسب مع ظروف بيئة مستخدم الكرسي المتحرك. 
اطلب من المشاركين أن يشاهدوا الفيلم بإمعان لرؤية المزايا المختلفة للكراسي المتحركة التي تساعد 

األشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو على التحرك في بيئات مختلفة.
اعرض مقطع الفيديو.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO



82

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

تشمل اإلجابات:

كرسي متحرك ذو أربع عجالت له قاعدة عجالت طويلة – قاعدة العجالت الطويلة تعطي استقراراً جيداً 	 
)مما ساعد الليثاما أيضاً في حمل الماء(.

عجلتان أماميتان عريضتان.	 
عجلتان خلفيتان في موقع يساعد جداً في دفع الكرسي المتحرك – مما يسهل عليها دفع كرسيها المتحرك.	 

نشاط ضمن مجموعات صغيرة

اصطحب الجميع إلى منطقة ذات تضاريس وعرة، مع ثالثة أنواع مختلفة من الكراسي المجموعات:
المتحركة

ذّكر المشاركين بقواعد السالمة: ال تقفوا على مسندي القدمين؛ وابعدوا أصابعكم عن أسياخ التعليمات:
للعجلتين الخلفيتين والمكابح؛ وعند الصعود بالكرسي المتحرك إلى أعلى المنحدرات أو 

الهبوط منها، ضعوا مساعداً خلفكم ليدعمكم في حال االنزالق للخلف.
اطلب متطوعين:

اطلب من أحد المتطوعين اختيار كرسي متحرك يعتقد أنه سيكون أسهل كرسي يمكن 	 
دفعه فوق التضاريس الوعرة؛

اطلب من متطوع آخر اختيار الكرسي المتحرك الذي يعتقد أنه سيكون أصعب كرسي 	 
يمكن دفعه فوق التضاريس الوعرة؛

اطلب من كل متطوع االنتقال فوق التضاريس الوعرة لمسافة 5 أمتار والعودة؛	 
كّرر التمرين مع اثنين آخرين من المتطوعين حتى يتسنى للجميع المشاركة.	 

تأكد من تنفيذ هذا النشاط بأمان. ال تشّجع المشاركين على التسابق ألن ذلك قد يكون راقب:
خطيراً.

خصص 20 دقيقة.الوقت:

اسأل: أي من الكراسي المتحركة ثبت أنه أسهل كرسي يمكن دفعه فوق التضاريس الوعرة؟مالحظات التقييم:
لماذا؟ شّجع المشاركين على التفكير في مقاس العجلة وعرضها؛ وطول قاعدة العجالت؛ 	 

وسهولة الوصول إلى العجالت من أجل دفع الكرسي المتحرك؛ وارتفاع مسند الظهر.
اشرح: من الممكن أن يجد بعض المشاركين أن المهمة أسهل بالنسبة لهم من اآلخرين، إذا 

كانوا محظوظين بما يكفي بالحصول على كرسي متحرك مالئم لهم!
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ضبط الكرسـي المتحرك في وضع مالئم لمسـتخدمه ويدعم وضعته )15 دقيقة(  .5
اشرح:
يتمتع جميع مستخدمي الكراسي المتحركة بأجسام ذات أحجام مختلفة. ويجب أن يكون الكرسي المتحرك 	 

مضبوطاً في الوضع المالئم للمستخدم ليكون مناسباً له تماماً وليوفّر له الدعم. ولحسن الحظ، تأتي العديد 
من الكراسي المتحركة في مجموعة من المقاسات المختلفة، أو يكون باإلمكان تعديل مقاساتها. من 

األسهل التأكد من أن هذه الكراسي المتحركة تناسب المستخدم عّما إذا كان هناك مقاس واحد متاح فقط. 
ستؤثر مكونات الكرسي المتحرك أو مزاياه التالية في مدى مالءمة الكرسي المتحرك وقدرته على 	 

مساعدة المستخدم على الجلوس في وضع مستقيم.
المقعد

اعرض الشرائح: أشر أيضاً إلى المزايا الموجودة في الكراسي المتحركة في الغرفة.

اشرح:
مقاعد الكراسي المتحركة إما متدلية أو صلبة.	 
قد تكون المقاعد الصلبة مصنوعة من الخشب أو 	 

البالستيك. ويجب دائماً وضع وسادة فوق المقاعد 
الصلبة.

المقاعد المتدلية )مثل المقعد الظاهر في الصورة( عادة 	 
ما تكون مصنوعة من القماش.

غالباً ما يوصف "مقاس" الكرسي المتحرك بعرض 	 
المقعد.

اشرح:
المقاعد المتدلية مصنوعة من القماش وهي عادةً ما 	 

تكون موصولة بكل جانب من جانبي هيكل الكرسي.
يمكن أن ترتخي المقاعد المتدلية ذات الجودة الرديئة 	 

في بعض األحيان وتتدلى حتى ال تعود توفّر دعماً 
جيداً. 

في هذه الشريحة، ليس بوسع المستخدم الجلوس في 	 
وضع مستقيم ألن المعقد ال يوفّر الدعم الجيد. وهذا ما 

يصعّب عليه الجلوس في وضع مستقيم.

مقاعد الكراسي المقعد
ة المتحر�ة إما متدل�

.أو صل�ة

30: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

المقاعد المتدل�ة مصنوعة من
ما تكون القماش وهي عادةً 

ي موصولة �كل جانب من جانب
.ه�كل الكرسي

المقعد المتدلي

31: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف
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اشرح:
توفّر الوسادة الراحة وتساعد في التخفيف من الضغط.	 
يمكن أن تساعد الوسائد أيضاً في منع مستخدم الكرسي 	 

المتحرك من االنزالق إلى وضعة مسترخية.
سوف نتحدث عن الوسائد بالتفصيل في الجلسة التالية.	 

اشرح:
قد تكون مساند الظهر متدلية أو صلبة. 	 
يجب أن تحتوي جميع مساند الظهر الصلبة على 	 

شيء من الحشوة أو البطانة.
يتفاوت ارتفاع مسند الظهر من كرسي متحرك إلى 	 

آخر. وتتألف بعض الكراسي المتحركة من مساند 
ظهر ذات ارتفاعات قابلة للتعديل. يجب تحديد 

ارتفاع مسند الظهر الصحيح لكل مستخدم. وستناقش 
هذه المسألة الحقاً.

في بعض الكراسي المتحركة زاوية مسند الظهر 	 
تكون قابلة للتعديل أيضاً.

اشرح: 
يساعد مسندا القدمين في دعم المستخدم. من المهم جداً 	 

تعديل مسندي القدمين بالشكل الصحيح. لهذا السبب، 
عادة ما يكون ارتفاع مسندي القدمين قابالً للتعديل.

يمكن أيضاً تعديل زاوية بعض مساند القدمين والمسافة 	 
التي يمكن إزاحتها بها بعيداً عن الكرسي المتحرك.

اشرح:
يساعد مسندا الذراعين أيضاً في دعم المستخدم.	 
بعض مساند الذراعين قابلة لتعديل ارتفاعها. 	 
إذا لم تكن كذلك، فيمكن تعديلها في بعض األحيان 	 

لتقديم المزيد من الدعم للمستخدم الذي يحتاجه.

وسادة

توّفر الوسادة الراحة 
من وتساعد في التخف�ف

.الضغط

32: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

مسند الظھر

ن مساند الظھر قد تكو
.متدلیة أو صلبة

33: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

ي �ساعد مسندا القدمین ف
.دعم المستخدم

مسند القدم

34: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف

مسند الذراع

ن �ساعد مسندا الذراعی
أ�ضًا في دعم 

.المستخدم

35: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف
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مطابقة الكراسـي المتحركة مع احتياجات مسـتخدمي الكراسـي المتحركة )30 دقيقة(  .6

النشاط

ضع في كل مجموعة شخصين إلى ثالثة أشخاص.المجموعات:

اطلب من كل مجموعة:التعليمات:
قراءة قصص المستخدم في ورقة العمل في كتيّب التدريب العملي؛	 
مناقشة أي من الكراسي المتحركة المتوفرة أنسب الحتياجات كل مستخدم ولماذا؛	 
كتابة إجاباتها.	 

راقب المجموعات والحظ أداءها وقّدم المساعدة حسب الحاجة.راقب:

خصص 20 دقيقة و 10 دقائق لمالحظات التقييم.الوقت:

اطلب من كل مجموعة أن تتقّدم بدورها وأن:مالحظات التقييم:
تذكر لمستخدم واحد للكرسي المتحرك أي من الكراسي المتحركة المتوفرة تعتقد أنها 	 

األنسب لهذا المستخدم؛
تذكر على األقل ثالثة أسباب تجعل أفراد المجموعة يعتقدون أن هذا هو الخيار 	 

األنسب؛
تسأل باقي المشاركين عما إذا كانوا يوافقون على قرار المجموعة.	 
)خصص دقيقتين إلى ثالث دقائق لكل تعليق(.	 

في نهاية مالحظات التقييم، ذّكر المشاركين أن قرارهم هو عبارة عن توصية يجب أن 
تناقش مع مستخدم الكرسي المتحرك. أما القرار النهائي فيعود لمستخدم الكرسي المتحرك.

نقاط التعلمقصة المستخدم

يعيش باو في قرية في الريف. لديه بتر في الطرفين السفليين 
فوق مستوى الركبة. قبل تعّرضه لحادث، كان يدير حانوتاً على 

الطريق المار بجانب قريته، ويبيع مواد البقالة. حالياً، هو ال يستطيع 
الوصول إلى الحانوت إال بمساعدة شخص آخر، بما أن الدرب 

الواصل من قريته إلى الطريق طويل )يبلغ طوله كيلومتراً تقريباً(، 
ومليء بالمطبات، ومغمور بالطين في غالب األحيان. هذا األمر 

صعّب عليه وعلى عائلته االستمرار في إدارة الحانوت. 
قبل فترة طويلة، كان باو قد حصل على هبة هي عبارة عن كرسي 

متحرك من النوع المخصص للحاالت العظمية. الكرسي بات 
صدئاً، في حين أن قماش تنجيد المقعد ممزق. العجلتان األماميتان 
صغيرتان ومطاط العجلتين الخلفيتين رقيق ومهترئ. ليس بوسعه 
دفع كرسيه المتحرك على الدرب الواصل بين كوخه والقرية بما 
أن عجالت الكرسي تغرز في األرض. هو يتمنى لو كان بوسعه 

الوصول إلى الحانوت بمفرده، بحيث ال يضطر إلى االعتماد على 
زوجته أو أشخاص آخرين ليساعدوه.

يحتاج باو إلى كرسي متحرك يمكن 	 
دفعه باستقاللية فوق األرض الوعرة 

واللينة.
إمكانية الوصول بسهولة إلى العجلتين 	 

الخلفتين من أجل دفع الكرسي هي أمر 
مهم.

توفير دعم جيد لوضعته سيساعده، بما 	 
أنه سيقضي وقتاً طويالً على كرسيه 

المتحرك كل يوم في حانوته.
عندما تتوفر الكراسي المتحركة ذات 	 

العجالت الثالث، يمكن للمدربين أن 
يشيروا إلى أن الكرسي المتحرك 

ذا العجالت الثالث قد يكون وسيلة 
فعالة جداً للتنقل لمستخدمي الكراسي 

المتحركة الذين يتمتعون بقوة جيدة 
ويحتاجون إلى التنقل لمسافات أطول.
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نقاط التعلمقصة المستخدم

تبلغ أمانثي من العمر 24 عاماً وتعيش مع عائلتها في بلدة 
صغيرة. كانت قد تعّرضت إلى حادث سيارة بعمر الثامنة 
عشرة وحصل لديها شلل في الطرفين السفليين على أثره. 

ظهرت لدى أمانثي مؤخراً قروح ضغط واحتاجت إلى ستة 
أشهر لتشفى منها.

لدى أمانثي كرسي متحرك شبيه بالكراسي المتحركة من النوع 
المخصص للحاالت العظمية، لكنه ال يوفر لها دعماً جيداً، 

وهي تتعب كثيراً عند الجلوس فيه. هي ال تمتلك وسادة وتعتقد 
أن ذلك هو السبب الذي أدى إلى ظهور قروح الضغط لديها. 

ُدعيت أمانثي إلى االلتحاق بدورة في السكرتارية وهي ترغب 
في حضورها. لكنها قلقة من عدم تمّكنها من الجلوس طوال 

النهار في كرسيها المتحرك الحالي.

تحتاج أمانثي إلى كرسي متحرك يسمح 	 
لها بالتنقل بسهولة، ويمنحها دعماً جيداً 
لوضعتها، على أن يكون مزوداً بوسادة 

للتخفيف من الضغط.
الكرسي المتحرك الذي يمكن إدخاله تحت 	 

منضدة أو مكتب مهم.
يعتمد مقاس العجلة األمامية على نوع الطرق 	 

التي ستسلكها.

يبلغ فيليب من العمر 62 عاماً، ويعيش في جزيرة صغيرة. 
قبل ستة أشهر، كان قد تعّرض إلى سكتة دماغية. عاد إلى بيته 

بعد أن أمضى شهراً في المستشفى دون كرسي متحرك. كان 
يستلقي في سريره أو يجلس في كرسي في شرفة منزله. 

ليس بوسع فيليب تحريك ذراعه اليسرى أو رجله اليسرى. 
لكنه يسترّد قّوته يوماً بعد يوم وبوسعه اآلن الوقوف في وضع 

مستقيم بمساعدة من أحد أفراد أسرته. وهو يمّرن ذراعه 
اليمنى، ويسعى جاهداً إلى الحصول على كرسي متحرك 

بحيث يتمكن من التحرك أكثر ومن تقليل االعتماد على عائلته.
يريد فيليب أن يكون قادراً على التنقل في أنحاء منزله الصغير 
المكون من طابق واحد، وضمن مجتمعه المحلي. التضاريس 
رملية جداً. يمتلك أحد أحفاده سيّارة ويقول إنه سيصطحبه في 

مشاوير خارجية لو كان لديه كرسي متحرك.

يحتاج فيليب إلى كرسي متحرك يسمح له 	 
باالنتقال عبر وضعية الوقوف. وسوف 

يساعد مسندا القدمين القابلين للرفع في تسهيل 
ذلك.

العجلتان األماميتان األكبر والعجلتان 	 
الخلفيتان السميكتان ستجعل دفع الكرسي 

للتجول في أنحاء المجتمع أسهل.
قد يكون قادراً على دفع كرسيه المتحرك 	 

بنفسه لمسافات قصيرة بذراعه اليمنى وساقه 
اليمنى – لذا فإن ارتفاع مقعد الكرسي 

المتحرك )المزود بوسادة( يجب أن يسمح له 
بالجلوس وقدماه منبسطتان على األرض.

الكرسي المتحرك القابل للطي بشكل 	 
متصالب، أو الذي يمكن طي مسند ظهره 

نحو األسفل باتجاه المقعد ويمكن فك عجلتيه 
الخلفيتين، سيسّهل عليه التنقل بسيارة حفيده.

تبلغ سابينا من العمر 56 عاماً وتعيش في جزيرة صغيرة. بعد 
والدة ابنها الرابع قبل بضع سنوات، لم تعد قادرة على تحريك 

رجليها كثيراً. بمقدورها أن تقف قليالً، لكنها ال تستطيع 
المشي. ولم يسبق لها أن حصلت على كرسي متحرك.

تعيش سابينا في قرية صغيرة بالقرب من البحر – واألرض 
المحيطة بمنزلها وفي القرية وعرة ورملية. هي تُمضي وقتها 

في المساعدة في توفير العناية ألحفادها، وفي طهي الطعام، 
وحياكة المالبس. وليس هناك مجال داخل منزلها للكرسي 

المتحرك، لكن باإلمكان تخزينه تحت المنزل بما أن بيتها يقوم 
على أعمدة.

تحتاج سابينا إلى كرسي متحرك يمكنها دفعه 	 
بسهولة فوق األرض الوعرة والرملية. من 

المهم أن تكون العجلتان األماميتان كبيرتين. 
ستساعد قاعدة العجالت الطويلة في استقرار 

الكرسي المتحرك.
بما أنها تستطيع الوقوف، قد تفّضل مسندي 	 

قدمين يمكن إزاحتهما جانباً حتى تتمكن من 
الوقوف لالنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه.

يجب أن يكون الكرسي قوياً ومتيناً ليتناسب 	 
مع أسلوب حياتها المعتمد على التنقل في 

األماكن الخارجية.
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ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .7
النقاط الرئيسية.

اسأل ما إذا كان لدى المشاركين أي سؤال.

ألف – 7: الوسائد

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 تعداد منافع الوسائد بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة؛
 تسمية األنواع المختلفة للوسائد المتوفرة محلياً؛
 شرح ماهية "وسادة التخفيف من الضغط"؛
 تقديم عرض إيضاحي حول كيفية التحقق من أن وسادة التخفيف من الضغط تقلل الضغط؛
  شرح أن إضافة "طبقة رافعة" من حشوة رغوية إلى وسادة التخفيف من الضغط يمكن أن تقلل

الضغط.
رد

موا
ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: ألف – 7: الوسائد؛
 دليل العمل المرجعي )الصفحة 29(؛
 كتيّب التدريب العملي للمشاركين )الصفحة 21(؛
 مقطع الفيديو: إيضاح عملية اختبار الضغط؛
  نموذج من كل نوع مختلف من أنواع الوسائد المتوفرة محلياً، ووسادة للتخفيف من الضغط مضافة

إليها "طبقة رافعة". 

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
  الوسائد المتوفرة في مكان وجود المشاركين – توفّر هذه الجلسة معلومات حول وسائد الحشوة

الرغوية والسوائل أو الجل – إذا كانت هناك أنواع أخرى من الوسائد المتوفرة في مكان وجود 
المشاركين في البرنامج، أدرج هذه الوسائد في هذه الجلسة؛

  – إذا لم تكن هناك وسادة متوفرة للتخفيف من الضغط، سيكون من الصعب تدريس هذه الجلسة
وسيكون من الصعب أيضاً على المشاركين أن يصفوا الكراسي المتحركة بأمان بعد التدريب – 

استكشف طرقاً إلدخال وسائد للتخفيف من الضغط ذات تكلفة منخفضة قبل التدريب، بما في ذلك 
اإلنتاج المحلي أو االتصال بمنظمات خارجية للحصول على المساعدة.

للكراسي ل�س هناك نمط واحد للكراسي المتحر�ة یلّبي احت�اجات �ل مستخدم•
.المتحر�ة

اتهم، و�ناسب �حتاج مستخدمو الكراسي المتحر�ة إلى �رسي متحرك یلّبي احت�اج•
.  بیئتهم، و�كون آمنًا ومتیناً 

نسب لهم، لمساعدة مستخدمي الكراسي المتحر�ة في انتقاء الكرسي المتحرك األ•
:  �حتاج �ادر المتخصصین في الكراسي المتحر�ة إلى

أن �كونوا مطلعین على مختلف أنماط الكراسي المتحر�ة المتاحة؛–
ان �عرفوا المزا�ا المختلفة لهذه الكراسي المتحر�ة؛–
.أن �متلكوا فهمًا أفضل لبیئة المستخدم–

36: الكرسي المتحرك المناسب:6-ألف
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ضير
تح

ال

 .اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، وشاهد مقطع الفيديو، واقرأ خطة الجلسة
 .تأكد من أن بعض الكراسي المتحركة المتوفرة مزودة بوسادة للتخفيف من الضغط
  جّهز وسادة واحدة من كل نوع وسادة متوفّر محلياً، وجّهز طبقة رافعة للوسادة وضعها في مقدمة

غرفة التدريب.

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة.. 1
ما هي استعماالت الوسائد؟. 2
األنواع المختلفة للوسائد.. 3
وسائد التخفيف من الضغط.. 4
كيفية اختبار ما إذا كانت وسادة التخفيف من الضغط تعطي النتيجة المرجوة.. 5
ما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من الضغط؟. 6
ملخص النقاط الرئيسية.. 7

2

5

5

25

30

5

3

75 الزمن اإلجمالي للجلسة

المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح: في هذه الجلسة، سنتحدث عن وسائد الكراسي 

المتحركة. سنتعّرف على سبب أهمية الوسائد، واألنماط 
المختلفة للوسائد، وكيفية تفقّد ما إذا كانت الوسادة مالئمة 

بشكل صحيح أم ال.

ما هي اسـتعماالت الوسائد؟ )5 دقائق(  .2
اسأل: ما هي منافع وسادة الكرسي المتحرك لمستخدمي الكراسي المتحركة؟

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

اإلجابات األهم:

تخفيف الضغط؛	 
دعم الوضعة؛	 

الراحة. 	 

:في هذه الجلسة•
ائد؛المشار�ون سبب أهم�ة الوسشسیناق–
سیراجع المشار�ون األنماط المختلفة –

للوسائد؛
د ما إذا قّ سیتمّرن المشار�ون على ��ف�ة تف–

.كانت الوسادة مالئمة �شكل صح�ح أم ال

2: الوسائد:7-ألف
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اشرح:
الوسادة جزء أساسي جداً من كل كرسي متحرك، ولكل 	 

مستخدم كرسي متحرك.
يختلف نمط الوسادة األنسب للمستخدم بحسب حاجاته.	 
أي شخص معّرض لخطر تشّكل قروح الضغط لديه 	 

يحتاج إلى وسادة للتخفيف من الضغط.
ال يحتاج كل مستخدم كرسي متحرك إلى وسادة 	 

للتخفيف من الضغط.
ومع ذلك، يجب أن يكون جميع مستخدمي الكراسي 	 

المتحركة مرتاحين على الكرسي المتحرك، وسيستفيد 
جميع مستخدمي الكراسي المتحركة من الدعم 

لمساعدتهم على الجلوس في وضع مستقيم بسهولة.

األنواع المختلفة للوسـائد )5 دقائق(  .3
اشرح: هناك العديد من أنواع وسائد الكراسي المتحركة المختلفة.

اسأل: ما هي الوسائد المختلفة التي شاهدها المشاركون أو سمعوا عنها؟
شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

قد تشمل اإلجابات ما يلي:

وسائد الحشوة الرغوية؛	 
الوسائد المصنوعة من ألياف جوز الهند؛	 
الوسائد المملوءة بالهواء؛	 
الوسائد المملوءة بالسوائل أو الجل؛	 

الوسائد المسطحة؛	 
الوسائد ذات الحواف؛	 
الوسائد المصنّعة )المشّكلة( على هيئة قالب معيّن؛	 
الوسائد المؤلفة من طبقات.	 

:�مكن لوسادة الكرسي المتحرك أن توّفر•
الراحة؛–
؛)كثرتساعد الناس في الجلوس في وضع مستق�م أ(دعم الوضعة –
.التخف�ف من الضغط–

.وسادةعلى �ل من �ستخدم �رس�ًا متحر�ًا أن �حصل �جب •
.�ختلف نمط الوسادة األنسب للمستخدم �حسب حاجاته•
ى وسادة �حتاج إللد�ه قروح الضغط تشّكلأي شخص معّرض لخطر •

.للتخف�ف من الضغط

3: الوسائد:7-ألف
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اشرح: هناك أنماط مختلفة عديدة من الوسائد. يمكن وصف 
الوسائد بطرق مختلفة بما في ذلك:

المواد التي تصنع منها الوسادة )مثل الحشوة الرغوية 	 
وألياف جوز الهند(؛

المواد التي تُحشى بها الوسادة )مثل السائل أو الجل(؛	 
الوظيفة األساسية للوسادة )مثل التخفيف من الضغط، 	 

والراحة، ودعم الوضعة(؛
شكل الوسادة )هل هي مسطحة أم ذات حواف(؛	 
طريقة صنع الوسادة )على سبيل المثال، يمكن 	 

"تشكيل" وسائد الحشوة الرغوية من قطعة واحدة من 
الحشوة الرغوية أو قد تكون "مؤلفة من طبقات" – 
مصنوعة من طبقات مختلفة من الحشوة الرغوية(.
ارفع الوسائد المتوفرة محلياً واعرضها على المشاركين واحدة تلو األخرى. قّدم وصفاً لكل وسادة حسب 

المادة التي ُصنعت منها، ووظيفتها األساسية، وشكلها، وما إذا كانت الوسادة مشّكلة على هيئة قالب معيّن أو 
مؤلفة من طبقات.

مّرر كل وسادة نموذجية على كامل أفراد المجموعة.

وسـائد التخفيف من الضغط )25 دقيقة(  .4
اشرح: في الجلسة الخاصة بقروح الضغط، تحّدثنا عن ضمان حصول أي مستخدم كرسي متحرك معّرض 
لخطر حصول قروح ضغط لديه على وسادة للتخفيف من الضغط. في هذه الجلسة، سنلقي نظرة على ماهية 

وسادة التخفيف من الضغط.

اسأل: أي من الوسائد النموذجية يمكن أن تكون بمثابة وسادة للتخفيف من الضغط؟

اإلجابة:

أي وسائد مصنوعة من حشوة رغوية وذات حواف؛	 
أي وسائد مملوءة بالهواء أو مملوءة بالسوائل.	 

:ي ذلك�مكن وصف الوسائد �طرق مختلفة �ما ف•
ى بها؛حشالمواد التي تصنع منها الوسادة أو تُ –
الوظ�فة األساس�ة للوسادة؛–
شكل الوسادة؛–
.طر�قة صنع الوسادة–

4: الوسائد:7-ألف
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تساعد وسائد التخفيف من الضغط في التقليل من الضغط 
من خالل:

توزيع وزن مستخدم الكرسي المتحرك بأكبر قدر من 	 
التساوي على امتداد سطح المقعد.

التقليل من الضغط تحت المناطق المعرضة لخطر الضغط 	 
العالي )عظام الورك الناتئة، عظام الورك، العصعص(

الحيلولة دون حصول سحج أو تآكل من خالل مساعدة 	 
المستخدمين في الجلوس في وضع مستقيم.

وسائد الحشوة الرغوية للتخفيف من الضغط
اشرح: سوف نتحدث أوالً عن وسائد الحشوة الرغوية للتخفيف من الضغط.

 اشرح: القاعدة المستقرة القاسية
يجب أن تكون قاعدة وسادة التخفيف من الضغط 	 

قاسية. 
سيؤدي ذلك إلى ضمان توفير الوسادة دعماً جيداً 	 

للمستخدم وعدم تحركها عندما يتحرك المستخدم.

اشرح: الطبقة العليا
تتألف هذه الطبقة )التي قد تتكون من أكثر من طبقة 	 

أيضاً( من حشوة رغوية ناعمة. 
يجب أن تكون الطبقة العليا ناعمة بما يكفي لكي تسمح 	 

لعظام الورك الناتئة أن تنغرس فيها، ولكن ال ينبغي أن 
تكون ناعمة لدرجة انغراس عظام الورك الناتئة فيها 
بالكامل بحيث تصل إلى األسفل وتستقر على القاعدة 

الصلبة للكرسي المتحرك أو مقعده.

اشرح:
يتضمن المقعد في العديد من وسائد التخفيف من الضغط المصنوعة من الحشوة الرغوية شكالً معيّناً )له 

حواف(. يمكن لهذا الشكل أن يساعد على:
دعم المستخدم؛	 
توزيع وزن المستخدم بقدر أكبر من التساوي على سطح المقعد؛	 
تخفيف الضغط تحت عظام الورك الناتئة وعند العصعص.	 

او�ة توز�ع وزن المستخدم �صورة متس•
.على امتداد سطح المقعد

التقلیل من الضغط تحت المناطق •
.المعرضة لخطر الضغط العالي

سحج أو تآكلالحیلولة دون حصول •
حاجز واٍق أمام عظام من خالل إنشاء 

د الورك الناتئة، وهي �مكن أن تساع
المستخدمین في الجلوس في وضع

.مستق�م

5: الوسائد:7-ألف
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يتضّمن الشكل الذي قد تراه على وسادة التخفيف من 
الضغط ما يلي )انقر إلظهار األسهم على الشريحة(: 

حفرة تحت عظام الورك الناتئة – لتقليل الضغط؛	 
طبقة حاملة أمام عظام الورك الناتئة – إلبقاء الحوض 	 

أكثر استقامة ومنع االنزالق إلى األمام؛
دعم تحت عظام الورك الناتئة للمساعدة في توزيع 	 

الوزن؛
أخدودين أو مزرابين للساقين.	 

وسائد التخفيف من الضغط المملوءة بالهواء أو السوائل أو الجل 
اشرح: اآلن سنلقي نظرة على وسائد الهواء أو السوائل أو الجل

اشرح:
تشمل وسائد العوم الوسائد المملوءة بالهواء والوسائد 	 

التي تحتوي على سوائل أو عبوة من الجل.
يجب أن تحتوي وسائد الجل على قاعدة قاسية من 	 

حشوة رغوية تشبه إلى حد كبير وسادة الحشوة 
الرغوية ذات الحواف.

توجد فوق طبقة القاعدة عبوة من الجل أو مادة سائلة.	 
تتطابق عبوة الجل تلقائياً مع شكل جسم مستخدم 	 

الكرسي المتحرك. يساعد ذلك على توزيع وزن 
المستخدم بالتساوي، ويقلل الضغط تحت المناطق 

العظمية.

أي وسادة يجب أن تستخدم؟
اشرح: هناك محاسن ومساوئ لكل من وسائد الحشوات الرغوية ذات الحواف ووسائد الهواء أو السوائل أو الجل. ارسم 

الجدول أدناه على اللوح )دون إجابات(.

اسأل: ما هي بعض المحاسن والمساوئ؟ اكتب المحاسن والمساوئ التي يقترحها المشاركون. تأكد من تغطية 
كل ما يرد في القائمة أدناه.

8: الوسائد:7-ألف
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المساوئالمحاسن
وسادة الحشوة 

الرغوية ذات 
الحواف

يمكن صنعها محلياً )حيث توجد حشوة 	 
رغوية عالية الجودة(.

يمكن تعديلها محلياً لتلبية االحتياجات 	 
المختلفة.

ليست عرضة لـ "االنهيار المفاجئ" )ألن 	 
وجود ثقب في وسائد الهواء أو السوائل 

أو الجل يمكن أن يؤدي إلى تسّرب المواد 
من الوسادة والحيلولة دون أدائها لوظيفة 

التخفيف من الضغط، مما يسبب "االنهيار 
المفاجئ" للوسادة(.

يمكن استبدال الطبقة العليا من وسادة 	 
الحشوة الرغوية ذات الطبقات بسهولة 

وبتكلفة منخفضة )بدالً من استبدال 
الوسادة بأكملها(.

الحشوة الرغوية معّرضة لالنضغاط 	 
)بحيث تصبح أكثر انبساطاً وأقسى( 

بمرور الوقت. لهذا السبب، يجب فحص 
وسائد الحشوة الرغوية بانتظام واستبدالها 

كل سنة إلى سنتين.
قد تستغرق وقتاً طويالً حتى تجف )هذه 	 

مشكلة لألشخاص الذين لديهم سلس 
البول(.

تشّكل الحشوة الرغوية عازالً للحرارة، 	 
وبالتالي يمكن أن تسبب زيادة في درجة 

حرارة األنسجة.

وسائد الهواء أو 
السوائل أو الجل

يتوزع الضغط بالتساوي على سطح 	 
المقعد.

تأخذ وسادة الجل تلقائياً شكل الجسم 	 
عندما يتحرك مستخدم الكرسي المتحرك 

أو يغير وضعيّته.

غالباً ما تكون وسائد الهواء أو السوائل 	 
أو الجل أكثر تكلفة وأقل توفراً من وسائد 

الحشوة الرغوية.
يجد بعض مستخدمي الكراسي المتحركة 	 

أن الوسائد المملوءة بالهواء أو السوائل 
أو الجل تجعلهم يشعرون بعدم االستقرار.

هي قابلة لـ "االنهيار المفاجئ". وفي 	 
أي سياق ال يتمكن فيه مستخدم الكرسي 
المتحرك من الحصول على وسادة بديلة 

بسرعة، قد يمثّل ذلك األمر مشكلة.

أغطية الوسائد
اشرح: يجب أن يكون لجميع الوسائد غطاء وسادة. ونوع الغطاء مهم. 

مرر على المشاركين غطاء واحداً من كل غطاء وسادة مختلف متاح.

اطلب من المشاركين إلقاء نظرة عن كثب على األغطية 
والبحث في األسئلة الموجودة على الشريحة.

هل الغطاء مقاوم للماء أم ضد الماء؟	 
هل الغطاء من المحتمل أن يكون متيناً )يدوم لفترة 	 

طويلة(؟
هل الغطاء قابل للمط؟	 
هل الغطاء مصنوع من مواد رقيقة أم مواد سميكة؟	 
هل من الممكن إزالة الغطاء واستبداله بسهولة لغسله؟	 

:هل الغطاء
مقاوم للماء أم ضد الماء؟•
؟)یدوم لفترة طو�لة(من المحتمل أن �كون متینًا •
قابل للمط؟•
مصنوع من مواد رق�قة أم مواد سم�كة؟•

10: الوسائد:7-ألف
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اسأل:
أي من أغطية الوسائد )إن وجد( مقاوم للماء؟	 
متى ستكون هذه ميزة مفيدة؟	 

اإلجابة:

لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين لديهم سلس البول؛	 
لمستخدمي الكراسي المتحركة الذين قد يحتاجون إلى ترك كراسيهم المتحركة في الهواء الطلق، أو الذين 	 

يخرجون إلى الهواء الطلق أو العراء كثيراً.

اشرح:
الرطوبة هي أحد عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من احتمال تشكل قروح ضغط لدى مستخدم الكرسي 	 

المتحرك. لذا من المهم جداً إبقاء الوسادة جافة.
انصح مستخدمي الكراسي المتحركة دائماً بتجفيف وسائدهم فوراً عندما تبتل. جفف الوسادة بعيداً عن ضوء 	 

الشمس المباشر، مع إبقاء الغطاء مغلقاً.
ضع في اعتبارك توفير وسادتين إذا كان مستخدم الكراسي المتحركة لديه سلس البول.	 

مالحظات للمدربين: قد يسأل المشاركون عّما يجب فعله إذا لم يكن هناك غطاء وسادة مقاوم للماء وكان لدى 
مستخدم الكرسي المتحرك سلس البول. تشمل الخيارات ما يلي:

ادرس نوع المساعدة التي يمكن تقديمها لمساعدة مستخدم الكرسي المتحرك للحد من سلس البول؛	 
وفّر وسادة ثانية – بحيث يمكن تجفيف إحداهما بينما يجلس المستخدم على األخرى؛	 
وفّر حماية للوسادة باستعمال كيس رقيق للغاية من البالستيك داخل الغطاء؛ 	 

في حالة استخدام كيس بالستيكي:

تحقق من أن الكيس البالستيكي ال يسبب "انزالق" المستخدم على الوسادة؛	 
يجب على مستخدم الكرسي المتحرك التأكد من عد تجّمع السائل فوق البالستيك – فهذا يزيد من خطر 	 

تشّكل قروح الضغط.
يجب على مستخدم الكرسي المتحرك التأكد من تجفيف الغطاء إذا ابتل، وتنظيف الكيس البالستيكي أو 	 

استبداله.
اسأل:
أي من أغطية الوسائد )إن وجد( يُحتمل أن يكون متيناً )يدوم لفترة طويلة(؟	 

اشرح: الغطاء المتين هو ميزة مهمة ألي وسادة.

اسأل:
أي من أغطية الوسائد )إن وجد( قابلة للمط؟	 
لماذا تُعتبر هذه الميزة مفيدة؟	 
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اإلجابة:
من المرجح أن يتبع الغطاء المطاطي حواف الوسادة – إذا لم يكن الغطاء مطاطياً، يجب أن يكون هناك 	 

"مجال" أكبر للغطاء ليتماشى مع الحواف.

اسأل:
ما هو أرق أنواع األقمشة؟ ما هو أسمك أنواع األقمشة؟	 
لماذا يعتبر ُسمك القماش أو رقته ُمهمين؟	 

اإلجابة:
قد تدوم األقمشة السميكة لفترة طويلة، لكنها قد ال تتبع حواف الوسادة بسهولة – يمكن أن تتسبب التجاعيد 	 

في القماش السميك في حدوث قروح الضغط؛
من المرجح أن تتبع األقمشة الرقيقة حواف الوسادة، كما أنها أقل عرضة للتسبب في حدوث قروح الضغط، 	 

ولكنها قد ال تدوم لفترة طويلة – وهذا يعتمد على جودة القماش.

اسأل: أي من األغطية ُمصمم ليُزال ويُغسل؟
اشرح: هذه ميزة مهمة ألي مستخدم كرسي متحرك قد يكون لديه سلس البول أو يقضي الكثير من الوقت في 

الخارج أو في الهواء الطلق أو قد يضطر إلى تخزين كرسيه المتحرك في الخارج أو في الهواء الطلق.

اشرح: أما بالنسبة للكراسي المتحركة، فإن الوسائد تأتي بمقاسات مختلفة. ومن المهم أن تتناسب الوسادة المنتقاة 
لكل مستخدم للكرسي المتحرك مع مقاس مقعد الكرسي المتحرك، الذي يجب أن يكون المقاس المناسب لمستخدم 

الكرسي المتحرك.

كيفية اختبار ما إذا كانت وسـادة التخفيف من الضغط تعطي النتيجة المرجوة )30 دقيقة(  .5
اشرح: كلما ُزّوَد مستخدم الكرسي المتحرك بوسادة للتخفيف من الضغط، فمن الضروري التحقق مما إذا كانت 

الوسادة تؤدي المطلوب منها بالفعل للتخفيف من الضغط.
اسأل: أي من أجزاء جسم مستخدم الكرسي المتحرك هي األكثر تعرضاً لخطر حصول قروح الضغط فيها عند 

الجلوس؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

اإلجابات األهم:

عظام الورك الناتئة؛	 
العصعص – خاصة إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك يجلس في وضعة مسترخية.	 

عّرف بمقطع الفيديو: إيضاح عملية اختبار الضغط – يعرض مقطع الفيديو هذا اختباراً بسيطاً 
للتحقق مما إذا كانت وسادة التخفيف من الضغط تقلل من الضغط تحت عظام ورك المستخدم الناتئة. 

راقبوا عن كثب ألنكم ستتمرنون عليها بعد انتهاء العرض.
اعرض مقطع الفيديو.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO
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اشرح مستويات الضغط: 

رؤوس األصابع قادرة على الحركة صعوداً وهبوطاً. هناك بعض الضغط على 	 المستوى األول:
األنسجة ولكن العظام الموجودة في رؤوس أصابعك قادرة على التحرك بمقدار 5 مم 

أو أكثر.
رؤوس األصابع غير قادرة على الحركة ولكن يمكن سحبها بسهولة من تحت عظام 	 المستوى الثاني:

الورك الناتئة.
رؤوس األصابع محشورة ويصعب سحبها من مكانها.	 المستوى الثالث:

اشرح: دائماً تفقد عظام الورك الناتئة لكل ورك على حدة.

اإلجراءالضغطالمستوى
ال إجراءآمناألول
نعم، إذا كانت هناك عدة عوامل خطرتحذيرالثاني
نعمغير آمنالثالث

اشرح: سنتحدث عن اإلجراء المطلوب الحقاً في الجلسة.

النشاط
ضع في كل مجموعة شخصين إلى ثالثة أشخاص.المجموعات:

حاول أن يكون زوج المشاركين في المجموعة من الجنس نفسه )أي الذكور مع الذكور 
واإلناث مع اإلناث(.

امنح كل مجموعة كرسياً متحركاً مع وسادة للتخفيف من الضغط.
اطلب من كل مجموعة:التعليمات:

التمرن على تفقّد الضغط تحت عظام الورك الناتئة لكل ورك على حدة.	 
تسجيل مستوى الضغط لدى كل شخص في المجموعة في كتيب التدريب العملي.	 

تأكد من أن يتمّرن الجميع أداء دور "الُمْختَبِر" ودور "مستخدم الكراسي المتحركة".
تنقّل بين المجموعات وراقب/ الحظ أداءها عن كثب. 	 راقب:

صّحح التقنيات إذا لزم األمر.	 
خصص 15 دقيقة باإلضافة إلى 5 دقائق لمالحظات التقييم.الوقت:

اسأل: ماذا كان شعور المشارك عندما أدى دور مستخدم الكرسي المتحرك؟مالحظات التقييم:
اشرح: من المهم أن تشرحوا بوضوح للمستخدم ما الذي ستفعلونه ولماذا هو مهم، وأن 

تتأكدوا من موافقته على إجراء هذا االختبار.
اسأل: هل لدى أي شخص أي أسئلة حول هذه التقنية؟
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مالحظات للمدربين: عند مراقبة المجموعات الصغيرة – تأكد من اتباع المتدربين للخطوات التالية

اشرح لمستخدم الكرسي المتحرك ما الذي ستفعله ولماذا هو مهم.	 أ

اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك أن يرفع نفسه أو أن يميل إلى 	 ب
األمام ليسمح لك بوضع رؤوس أصابعك تحت عظام وركه األيمن أو 

األيسر الناتئة )على أن تكون راحة اليد نحو األعلى(.
من األفضل القيام بذلك من خلف الكرسي المتحرك من خالل مد يد 	 

واحدة تحت قماش التنجيد.

اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك أن يعود إلى الوراء ويجلس على 	 ج
أصابعك. 

يجب أن يكون قادراً على الجلوس بشكل مستقيم، ووجهه إلى األمام، 	 
وأن يضع يديه على فخذيه. سيضمن ذلك جلوسه في ذات الوضعية 

في كل مرة تتحرك فيها لتفقّد موقع آخر.
إذا لم تكن أصابعك في وضع جيد يسمح لك أن تتحسس الضغط تحت 	 

عظام الورك الناتئة، اطلب من المستخدم أن يرفع نفسه مرة أخرى 
وادخل أصابعك من جديد.

حدد مستوى الضغط تحت العظام الناتئة للورك األول )هل هو من المستوى األول أم الثاني أم 	 د
الثالث؟(:

المستوى األول = آمن: رؤوس األصابع قادرة على الحركة صعوداً وهبوطاً بمقدار 5 مم أو أكثر.
المستوى الثاني = تحذير: رؤوس األصابع غير قادرة على الحركة ولكن يمكن سحبها بسهولة.

المستوى الثالث = غير آمن: رؤوس األصابع محشورة ويصعب سحبها. 
كّرر العملية تحت العظام الناتئة للورك الثاني.هـ
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مـا هـي اإلجـراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من الضغط )5 دقائق(  .6
اشرح:

عند تحديد وجود ضغط غير آمن تحت عظام الورك 	 
الناتئة، من الواجب اتخاذ إجراء للتقليل من الضغط.

الحل البسيط للضغط العالي هو وضع طبقة إضافية من 	 
الحشوة الرغوية الصلبة. وهي تسمى "الطبقة الرافعة".

يجب أن يكون سمك الطبقة الرافعة حوالي 20 مم، 	 
وأن تضم حفرة أسفل منطقة عظام الورك الناتئة.

توضع الطبقة الرافعة فوق طبقة القاعدة )الطبقة 	 
األساسية( وتحت طبقة الحشوة الرغوية المخّصصة 

للراحة. 

اشرح: في بعض األحيان قد تكون هناك حاجة إلى أكثر من طبقة رافعة واحدة. ويجب على كادر 
المتخصصين إضافة طبقة واحدة واختبار الضغط. إذا كان الضغط ما يزال عند المستوى الثاني أو الثالث، 

يجب إضافة طبقة أخرى.

مّرر على المشاركين طبقة رافعة ووسادة نموذجية أضيفت إليها طبقة رافعة للتقليل من الضغط.

اشرح: سوف تتمّرن على إضافة طبقة إضافية من الحشوة الرغوية خالل جلسات التدريب العملي في وقت 
الحق في التدريب.

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .7
اقرأ النقاط الرئيسية. 

اسأل ما إذا كان لدى المشاركين أي سؤال.

فللتقلیل من الضغط غیر اآلمن أض•
ط�قة القاعدةفوق " رافعة"ط�قة 

ط�قة تحت و)الط�قة األساس�ة(
.ةالمخّصصة للراحالحشوة الرغو�ة

12: الوسائد:7-ألف

.هناك عّدة أنماط مختلفة من الوسائد•
اعتمادًا على نوع الوسادة، �مكن أن توّفر الراحة، وأن تساعد •

.ضغطالمستخدمین في الجلوس في وضع مستق�م، وأن تخفف من ال
.وسادةعلى �ل من �ستخدم �رس�ًا متحر�ًا أن �حصل �جب •
الضغط قروحتشّكل�حتاج أي مستخدم لكرسي متحرك معّرض لخطر •

.إلى وسادة للتخف�ف من الضغطلد�ه 
جراء وسادة للتخف�ف من الضغط، �جب دائمًا إ) اخت�ار(عند وصف •

غیر إذا �ان الضغط. الضغطمن اخت�ار للتأكد من أن الوسادة تخفف 
غط تأكد دائمًا من إعادة إجراء اخت�ار الض". ط�قة رافعة"آمن، أضف 

.�عد إدخال أي تعدیل أو تغییر

13: الوسائد:7-ألف
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ألف – 8: االنتقاالت
االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه.

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 تعداد نقاط األمان التي يجب التفكير فيها عند االنتقال إلى كرسي متحرك أو منه؛
 إيضاح طرق مختلفة لالنتقال إلى كرسي متحرك ومنه؛
 .انتقاء طريقة واحدة على األقل لالنتقال تكون األنسب لمستخدم كرسي متحرك معيّن

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: ألف – 8: االنتقاالت؛
 دليل العمل المرجعي؛
 كتيّب التدريب العملي للمشاركين؛
 مقطع الفيديو: إيضاح االنتقال؛
  .مجموعة من الكراسي المتحركة – كرسي متحرك لكل مجموعة مؤلفة من ثالثة أشخاص
 .سرير تقييم للتمرن على االنتقال – سرير تقييم لكل مجموعة مؤلفة من ثالثة أشخاص
 .)لوح انتقال )إن وجد

اق
سي

ال
عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:

  الكراسي المتحركة المتوفرة محلياً، التي قد تؤثر على تقنيات االنتقال التي تُدّرس – على سبيل
المثال، يتطلب االنتقال عبر وضعية الوقوف من كرسي متحرك ذي ثالث عجالت بدالً من كرسي 

متحرك ذي أربع عجالت له مسندا قدمين قابالن للرفع تغييرات في الطريقة؛
  ما هي طرق االنتقال األكثر شيوعاً في أماكن تواجد المشاركين – قد يختار المدربون تغيير

الطرق التي يدّرسونها أو إضافة المزيد من الطرق؛
  في حال تدريس أكثر من ثالث طرق لالنتقال، خصص20 – 25 دقيقة لكل طريقة انتقال إضافية

ستُدّرس.

ضير
تح

ال

 .اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، وشاهد مقطع الفيديو، واقرأ خطة الجلسة
  تمّرن على كل طريقة لالنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه بحيث تكون مرتاحاً إليضاحها

للمشاركين.
  إذا كان ممكناً، وّجه الدعوة إلى مستخدم كرسي متحرك قادر على إيضاح االنتقاالت والمساعدة

في التدريب العملي.
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عام
ط ال

خط
الم

المقدمة.. 1
لماذا يحتاج مستخدمو الكراسي المتحركة إلى تعلم كيفية االنتقال من الكرسي المتحرك . 2

وإليه؟
االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه بأمان.. 3
ثالث طرق لالنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه ومالحظات التقييم الفردية.. 4
انتقال الشخص بمفرده )باستقاللية( من األرض إلى الكرسي المتحرك.. 5
اختيار االنتقاالت.. 6
ملخص النقاط الرئيسية.. 7

2

5

10

60

20

20

3

120 الزمن اإلجمالي للجلسة

المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح:

تُعتبُر القدرة على االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه 	 
بسهولة وأمان، سواء بمساعدة شخص أو دون أي 

مساعدة، شيئاً أساسياً يساعد مستخدم الكرسي المتحرك 
في عيش حياته اليومية. 

االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه يسّمى أحياناً 	 
"االنتقال".

في هذه الجلسة، سيتدّرب المشاركون على أربع طرق 	 
مختلفة قد يلجأ إليها مستخدمو الكراسي المتحركة 

لالنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه.
	 

لماذا يحتاج مسـتخدمو الكراسـي المتحركة إلى تعلم كيفية االنتقال من الكرسـي المتحرك وإليه   .2
)5 دقائق(

اسأل: ما هي بعض األمثلة عن األوقات التي يضطر فيها مستخدمو الكراسي المتحركة إلى االنتقال من 
كراسيهم المتحركة وإليها؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

قد تشمل اإلجابات ما يلي:

االنتقال إلى السرير ومنه؛	 
الذهاب إلى المرحاض؛	 
االنتقال إلى كرسي أو سرير أو دراجة ذات ثالث عجالت أو األرض، وغيرها، ومنها؛	 
االنتقال إلى سيارة أو حافلة )باص( أو سيارة أجرة )تاكسي( أو سيارة أجرة صغيرة أو عربة، وغيرها، 	 

ومنها.

2: االنتقاالت:8-ألف

:في هذه الجلسة•
ة سیتحّدث المشار�ون عن سبب أهم�ة معرف–

ي المتحرك الكرسإلىالمستخدمین لك�ف�ة االنتقال 
�سهولة؛ومنه

فة قد سیتدّرب المشار�ون على أر�ع طرق مختل–
نتقال یلجأ إلیها مستخدمو الكراسي المتحر�ة لال

.ومنهالكرسي المتحرك إلى
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اشرح:
قد يحتاج مستخدمو الكراسي المتحركة إلى االنتقال إلى 	 

كراسيهم المتحركة ومنها عدة مرات في اليوم. 
لهذا السبب، يحتاج مستخدم الكرسي المتحرك إلى 	 

طريقة آمنة وسريعة وال تتطلّب جهداً كبيراً.
يعتمد مستخدمو الكراسي المتحركة طرقاً مختلفة، 	 

بحسب قدراتهم. يمكن لبعض مستخدمي الكراسي 
المتحركة االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه بأنفسهم، 

بينما يحتاج البعض اآلخر إلى المساعدة. وبعض 
المستخدمين قادرون على الوقوف قبل االنتقال، بينما 

بالنسبة آلخرين هذا غير ممكن.
يمكن لكادر المختصين في الكراسي المتحركة أن 	 

يساعدوا مستخدمي الكراسي المتحركة في تعلّم طريقة 
تكون هي األنسب لهم.

االنتقال إلى الكرسـي المتحرك ومنه بأمان )10 دقائق(  .3
اشرح: األمان عند االنتقال أمر مهم. اسأل: ما هي بعض نقاط األمان التي يجب مراعاتها عند االنتقال؟ شّجع 

المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

اإلجابات األهم:

ثبّت المكابح؛	 
تفقّد المكان الذي ستنتقل إليه – تأكد من عدم وجود أي شيء يعترض طريقك؛	 
دائماً ارفع – ال ترِم أو تجّر – فقد يتسبب ذلك بضرر للجلد ويؤدي إلى قروح الضغط؛	 
قبل مساعدة شخص ما، تأكد من قدرتك على دعم وزنه؛	 
ال يجب على السيدات الحوامل أو األشخاص الذين لديهم مشكلة في الظهر تقديم يد العون.	 

عّزز نقاط األمان الرئيسية الثالث:

ثبّت المكابح.	 
تفقّد المكان الذي ستنتقل إليه.	 
دائماً ارفع – ال ترِم أو تجّر.	 

كرسي قد یلجأ مستخدمو الكراسي المتحر�ة إلى االنتقال إلى ال•
.المتحرك ومنه عّدة مّرات في الیوم

:�حتاج مستخدم الكرسي المتحرك إلى طر�قة•
آمنة؛–
سر�عة؛–
.ال تتطّلب جهدًا �بیراً –

.مختلفینهناك طرق مختلفة تناسب مستخدمي الكراسي المتحر�ة ال•
ستخدمي لمختصین في الكراسي المتحر�ة أن �ساعدوا مكادر ا�مكن ل•

.مالكراسي المتحر�ة في تعّلم طر�قة تكون هي األنسب له

3: االنتقاالت:8-ألف

.المكا�حثّبت •
.د المكان الذي ستنتقل إل�هتفقّ •
.رّ ال ترِم أو تج–دائمًا ارفع •

4: االنتقاالت:8-ألف
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ثالث طرق لالنتقال إلى الكرسـي المتحرك ومنه ومالحظات التقييم الفردية )60 دقيقة(  .4
اشرح:
سنشاهد اآلن ثالث طرق لالنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه ونتمرن عليها. 	 
إحدى طرق االنتقال تُنجز "باستقاللية"، والطريقتان األخريان تنجزان "بمساعدة اآلخرين".	 

قبل أن توصي مستخدم كرسي متحرك بطريقة معيّنة لالنتقال، أو تتمرن معه عليها، تحتاج إلى معرفة ما إذا 
كان قادراً على االنتقال باستقاللية أم يحتاج إلى مساعدة. إذا لم تكن متأكداً من اإلجابة، تحقق منها مع مستخدم 

الكرسي المتحرك أو اختبرها معه.

لالنتقال باستقاللية عبر وضعية الجلوس، تفقّد ما 	 
إذا كان المستخدم قادراً على رفع وزنه إلى األعلى 
بواسطة ذراعيه من خالل الضغط. إذا لم يتمكن من 

القيام بذلك، فهو بحاجة إلى المساعدة في االنتقال.
لالنتقال باستقاللية عبر وضعية الوقوف، تفقّد ما إذا 	 

كان المستخدم قادراً على الوقوف وحمل وزنه عبر 
رجليه. إذا لم يتمكن من فعل ذلك، فهو بحاجة إلى 

المساعدة في االنتقال.

 اشرح: في كل حالة من حاالت االنتقال يجب على 
المشاركين تذّكر ما يلي:

تفقّد ما إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك قادراً على 	 
االنتقال دون مساعدة أم يحتاج إلى مساعدة؛

ضع الكرسي المتحرك بالقرب من السرير أو السطح 	 
الذي سينتقل إليه مستخدم الكرسي المتحرك؛

ثبّت المكابح؛	 
إذا كان للكرسي المتحرك مسندا ذراعين يشّكالن عائقاً 	 

– تفقّد إذا كانا قابلين للفك.

في حاالت االنتقال عبر وضعية الوقوف – أبعد مسندي القدمين من الطريق )إذا كان ذلك ممكناً(.	 
دائماً ارفع – ال تجر. فالجر قد يتسبب بضرر للجلد ويؤدي إلى قروح الضغط.	 
في حالة االنتقال بمساعدة شخص آخر، شّجع مستخدم الكرسي المتحرك على إنجاز أكبر قدر يستطيع 	 

إنجازه من عملية االنتقال بنفسه.
عند المساعدة في رفع مستخدم كرسي متحرك – ال تمسك بالثياب أو حلقات الحزام. يمكن أن يكون 	 

سحب المالبس غير مريح للغاية لمستخدم الكرسي المتحرك.

ادرًا على تفّقد ما إذا �ان مستخدم الكرسي المتحرك ق•
أم �حتاج إلى مساعدة؛�مفرده االنتقال 

تفّقد –الجلوس ة �وضععبر لالنتقال �استقالل�ة •
ما إذا �ان المستخدم قادرًا على رفع وزنه إلى

األعلى بواسطة ذراع�ه من خالل الضغط؛
تفّقد –الوقوف ة �وضععبر لالنتقال �استقالل�ة •

زنه ما إذا �ان المستخدم قادرًا على الوقوف وحمل و 
.عبر رجل�ه

5: االنتقاالت:8-ألف

.لى مساعدةأم �حتاج إدون مساعدةتفّقد ما إذا �ان مستخدم الكرسي المتحرك قادرًا على االنتقال •
.في المكان المناسبضع الكرسي المتحرك•
.المكا�حثّبت •
).للفكإذا �ان مسندا الذراعین قابلین (مسندي الذراعین إذا �انا �شّكالن عائقًا فك •
ك إذا �ان ذل(أ�عد مسندي القدمین من الطر�ق –ة الوقوف �وضععبرفي حاالت االنتقال •

).ممكناً 
.  ال تجر–دائمًا ارفع •
بر قدر في حالة االنتقال �مساعدة شخص آخر، شّجع مستخدم الكرسي المتحرك على إنجاز أك•

.�ستط�ع إنجازه من عمل�ة االنتقال بنفسه
.ال تمسك �الث�اب أو حلقات الحزام–عند المساعدة في رفع مستخدم �رسي متحرك •

6: االنتقاالت:8-ألف
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النشاط
ضع في كل مجموعة ثالثة أشخاص. امنح كل مجموعة كرسياً متحركاً وسريراً.المجموعات:

اشرح – سيشاهد المشاركون مقطع الفيديو الذي يوضح ثالث عمليات التعليمات:
VIDEO .ًانتقال مختلفة. بعد كل عملية انتقال، سيوقف عرض مقطع الفيديو مؤقتا

سوف يتمرن المشاركون على عملية االنتقال التي شاهدوها للتو ضمن 
مجموعات تتألف كل واحدة منها من شخصين. بوسعهم الرجوع إلى دليلهم 

المرجعي إذا رغبوا في ذلك.
اعرض مقطع الفيديو.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.
بعد عرض كل جزء من مقطع الفيديو اإليضاحي، سلّط الضوء على النقاط الرئيسية راقب:

المبينة أدناه.
راقب وصحح التقنيات إذا لزم األمر.

تأكد من أن كل شخص لديه فرصة لالنتقال والمساعدة.
خصص 60 دقيقة.الوقت:

اسأل ما إذا كان لدى المشاركين أي سؤال.مالحظات التقييم:
وّضح أي مشاكل أو أخطاء شائعة ربما تكون المجموعات قد ارتكبتها أثناء تمّرنها.

1. االنتقال باستقاللية عبر وضعية الجلوس )من الكرسي المتحرك إلى السرير(

سلّط الضوء على هذه النقاط األساسية بعد عرض مقطع الفيديو اإليضاحي وقبل التمّرن.
ضع الكرسي المتحرك بالقرب من السرير، وثبّت المكابح. 	 
أبعد القدمين من مكانيهما وأبعد مسندي القدمين أو أزلهما )حسب الحالة(.	 
أزل مسند الذراع األقرب إلى السرير.	 
ارفع نفسك على يديك وانتقل إلى مقدمة الكرسي المتحرك.	 
ضع يداً على السرير واألخرى على الكرسي المتحرك، ثم ارفع نفسك ألعلى وانتقل إلى السرير.	 
إذا كان لدى المستخدم ضعف في التوازن أو ال يستطيع أن يرفع نفسه عالياً بما يكفي أو أن يتحرك جانباً 	 

لمسافة كافية، بإمكانه استعمال لوح انتقال.
اشرح:

في حالة االنتقال إلى سرير، يفّضل بعض مستخدمي الكراسي المتحركة 	 
وضع أرجلهم على السرير قبل االنتقال.



104

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

2. االنتقال بمساعدة شخص عبر وضعية الجلوس بواسطة لوح انتقال )من الكرسي المتحرك إلى السرير(
سلّط الضوء على هذه النقاط األساسية بعد عرض مقطع الفيديو اإليضاحي وقبل التمّرن

ضع الكرسي المتحرك بالقرب من السرير، 	 
وثبّت المكابح.

أبعد القدمين من مكانيهما وأبعد مسندي القدمين 	 
أو أزلهما )حسب الحالة(.

أزل مسند الذراع األقرب إلى السرير.	 
ساعد المستخدم على الُمضي قُدماً.	 
ضع لوح االنتقال تحت الردفين ليشّكل وصلة 	 

بين الكرسي المتحرك والسرير.
اطلب من المستخدم أن يساعد قدر اإلمكان من 	 

خالل االستناد إلى الكرسي المتحرك والسرير 
لكي يحمل وزنه الذاتي.

المساعد يقف خلف المستخدم، وينقل ردفي 	 
المستخدم إلى السرير.
3. االنتقال عبر وضعية الوقوف بمساعدة شخص )من السرير إلى الكرسي المتحرك(

سلّط الضوء على هذه النقاط األساسية بعد عرض مقطع الفيديو اإليضاحي وقبل التمّرن
ضع الكرسي المتحرك بالقرب من السرير، 	 

وثبّت المكابح.
أبعد القدمين من مكانيهما وأبعد مسندي القدمين 	 

أو أزلهما )حسب الحالة(.
أزل مسند الذراع األقرب إلى السرير.	 
ساعد المستخدم في التحرك على السرير، مع 	 

وضع القدمين على األرض.
ادعم ركبتي المستخدم من الجانبين )ال تضغط 	 

على الركبتين من األمام(.
اسحب جسم المستخدم إلى األمام واألعلى من 	 

خالل توفير الدعم حول لوحي الكتفين.
افتل جسم المستخدم نحو الكرسي المتحرك 	 

واسمح له بالجلوس برفق.

انتقال الشـخص بمفرده )باسـتقاللية( من األرض إلى الكرسـي المتحرك )20 دقيقة(  .5
اشرح:
يتطلب هذا االنتقال تمتع مستخدم الكراسي المتحركة بذراعين قويتين وتوازن جيد.	 

يجب على مستخدمي الكراسي المتحركة المعرضين لخطر تشّكل قروح الضغط لديهم الجلوس دائماً على 
وسادة للتخفيف من الضغط عند الجلوس على األرض.
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ضع في كل مجموعة شخصين. امنح كل زوج كرسياً متحركاً.المجموعات:

قّدم عرضاً إيضاحياً لعملية االنتقال إذا كنت قادراً )أو اطلب من مستخدم كرسي متحرك التعليمات:
قادر على تقديم عرض إيضاحي أن يفعل ذلك(. سلّط الضوء على النقاط الرئيسية المبينة 

أدناه.
اطلب من المشاركين التمّرن ضمن أزواج.

راقب وصحح التقنيات إذا لزم األمر.راقب:
تأكد من أن كل شخص لديه فرصة للتمّرن.

خصص 10 دقائق.الوقت:
اسأل: كم عدد األشخاص الذين تمكنوا من إجراء عملية االنتقال هذه؟مالحظات التقييم:

أخبر المشاركين إن العملية تحتاج إلى أن يكون الجزء العلوي من الجسم قوياً. بالنسبة 
لمستخدمي الكراسي المتحركة النشطين والالئقين بدنياً ويتمتعون بقوة ذراع جيدة، هذه 

مهارة تستحق التدرب عليها.

انتقال الشخص بمفرده )باستقاللية( من األرض إلى الكرسي المتحرك

اشرح: عندما تنتقل من األرض إلى الكرسي المتحرك:
اجلس أمام الكرسي المتحرك واسحب ركبتيك إلى القرب من جسمك؛	 
انظر إلى األسفل واستمر في النظر إلى أسفل طوال عملية الرفع؛	 
ضع إحدى يديك على األرض واليد األخرى على مقدمة مقعد الكرسي المتحرك؛	 
ادفع كتفيك وذراعيك إلى أسفل لرفع ردفيك إلى األعلى حتى تضعهما على مقدمة الكرسي المتحرك؛	 
اجلس على الكرسي المتحرك ثم التقط وسادة الكرسي المتحرك عن األرض؛	 
انقل وزنك إلى أحد جانبيك، وادفع وسادة الكرسي المتحرك لتُدِخلها في مكانها.	 

اشرح: عندما تنتقل من الكرسي المتحرك إلى األرض:
اجلس في مقدمة الكرسي المتحرك؛	 
ارفع قدميك عن مسندي القدمين أمامك وضعهما إلى الجانب قليالً )بعيداً عن االتجاه الذي تنتقل إليه(؛	 
ضع وسادتك على األرض؛	 
ضع إحدى يديك على مقعد الكرسي المتحرك وضع اليد األخرى على األرض؛	 
باستخدام كتفيك وذراعيك، انقل ردفيك إلى األسفل باتجاه الوسادة التي وضعتها على األرض في حركة 	 

مضبوطة.
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اختيار االنتقاالت )20 دقيقة(  .6
اشرح:
عندما يوفر كادر المتخصصين في مراكز خدمة الكراسي المتحركة لمستخدم الكرسي المتحرك كرسياً 	 

متحركاً، فإن جزءاً من وظيفتهم يقتضي التأكد من أن مستخدم الكرسي المتحرك قادر على االنتقال بأمان 
وسهولة.

العديد من المستخدمين ستكون لديهم أصالً طريقة لالنتقال.	 
اطلب من المستخدمين دائماً تقديم عرض إيضاحي بطريقة انتقالهم المعتادة إلى الكرسي المتحرك ومنه.	 
إذا كانت طريقة االنتقال التي يستخدمونها آمنة وفعالة، فال لزوم التخاذ أي إجراء آخر.	 
إذا لم تكن كذلك، يمكن لكادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي المتحركة تعليم مستخدمي الكراسي 	 

المتحركة كيفية االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه بشكل أكثر أماناً وسهولة.
تتمثل الخطوة األولى في تحديد طريقة االنتقال األنسب للمستخدم.	 

يهدف النشاط التالي إلى مساعدة المشاركين على التمّرن على التفكير في طريقة االنتقال األنسب 
للمستخدمين المختلفين.

النشاط

ضع في كل مجموعة ثالثة أشخاص.المجموعات:

اطلب من كل مجموعة:التعليمات:
قراءة قصص المستخدم في كتيب التدريب العملي؛	 
تحديد طريقة االنتقال األنسب لكل مستخدم للكرسي المتحرك.	 

راقب المجموعات عن كثب وقّدم المساعدة إذا لزم األمر.راقب:

خصص 10 دقائق.الوقت:

اطلب من كل مجموعة أن تذكر طريقة االنتقال التي اختارتها لكل مستخدم كرسي متحرك مالحظات التقييم:
وأن تشرح سبب اختيارها بإيجاز. 
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تبلغ فريدة من العمر 60 عاماً. وقد أحالها المستشفى المحلي إلى مركز 
خدمة الكراسي المتحركة. كانت قد تعّرضت مؤخراً إلى سكتة دماغية، 
وهي بحاجة إلى كرسي متحرك وليس بمقدورها المشي. تستطيع فريدة 
الوقوف قليالً وحمل وزنها. لكنها ال تستطيع التوازن على قدميها كثيراً. 
تعيش فريدة مع ابنتها وعائلتها. ابنتها ال تعمل وهي قادرة على مساعدة 

والدتها في المنزل. لدى فريدة كرسي متحرك ذو أربع عجالت مع 
مسندي قدمين متحركين.

يجب أن تكون فريدة قادرة على 	 
االنتقال عبر وضعية الوقوف 

بمساعدة شخص.
ابنتها في المنزل قادرة على 	 

المساعدة. يجب إشراكها في عملية 
تعليم االنتقال.

يبلغ خوسيه من العمر 45 عاماً وهو يستعمل كرسياً متحركاً منذ 10 
سنوات. لديه بتر في الطرفين السفليين فوق مستوى الركبة ويعمل في 
ورشة إلصالح أجهزة المذياع في السوق المحلية. حضر خوسيه إلى 
مركز خدمة الكراسي المتحركة للحصول على كرسي متحرك جديد 

بدالً من كرسيه القديم المهترئ جداً.

يجب أن يكون خوسيه قادراً على 	 
االنتقال عبر وضعية الجلوس 

بمفرده )باستقاللية(.

طاهر هو شاب يبلغ من العمر 14 عاماً، ويستخدم كرسياً متحركاً. 
أحيل طاهر مؤخراً إلى مركز خدمة الكراسي المتحركة للحصول على 

كرسي متحرك بعد سقوطه من أعلى شجرة وتعّرض نخاعه الشوكي 
لألذى. يجيد طاهر استعمال ذراعيه لكنه ليس قوياً بعد. وهو ال يستطيع 

استعمال قدميه على اإلطالق.

يجب أن يكون طاهر قادراً على 	 
االنتقال عبر وضعية الجلوس 
بمساعدة شخص أو على لوح 
االنتقال. بعد التمّرن، قد يكون 

قادراً على االنتقال بمفرده.

لخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .7
اقرأ النقاط الرئيسية.

اسأل إذا ما كانت هناك أي أسئلة.
إلىتقال �حتاج مستخدم الكرسي المتحرك إلى أن �كون قادرًا على االن•

.�أمان، و�سرعة، ودون بذل جهد �بیرومنهكرسّ�ه المتحرك 
إلى تذّ�ر ن و إلى الكرسي المتحرك ومنه، �حتاجینمستخدمالعند انتقال•

:ثالث نقاط لها عالقة �األمان
؛المكا�حاستعمل –
؛ةتفّقد المنطق–
.ال ترِم أو تجر–ارفع –

في مساعدة الكراسي المتحر�ة دورًا هاّماً �ادر المتخصصین فيیؤّدي •
النتقال إلى مستخدمي الكراسي المتحر�ة على تعّلم طر�قة آمنة وفاعلة ل

.كراسیهم المتحر�ة ومنها

8: االنتقاالت:8-ألف
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

باء: خطوات تقديم خدمة الكراسي المتحركة
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ب – 1: اإلحالة والمواعيد

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 وصف كيفية إحالة مستخدمي الكراسي المتحركة إلى مركز لخدمة الكراسي المتحركة؛
 .وصف نظام المواعيد المستخدم في مركز خدمة الكراسي المتحركة المحلي

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: باء – 1: اإلحالة والموعد؛
 دليل العمل المرجعي؛
 .)استمارة اإلحالة للحصول على كرسي متحرك )إذا كانت متوفرة

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
 كيفية إحالة مستخدمي الكراسي المتحركة إلى مراكز الخدمة في منطقة المشاركين؛
  إذا كان لدى مراكز خدمة الكراسي المتحركة التي يأتي منها المشاركون طريقة محددة لإلحالة

ونظام للمواعيد، دّرس ذلك كجزء من هذه الجلسة – عّرف بأي استمارات قيد االستخدام وامنح 
المشاركين فرصة للتدرب على استخدامها.

ضير
تح

اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، واقرأ خطة الجلسة. ال
  حّضر قائمة بالطرق المختلفة التي يُحال بها مستخدمو الكراسي المتحركة إلى مركز خدمة الكراسي

المتحركة الذي يعمل فيه المشاركون أو اطلب منهم إحضار هذه القائمة. 

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة.. 1
اإلحالة.. 2
الموعد.. 3
ملخص النقاط الرئيسية.. 4

2

12

13

3

30 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح: اإلحالة والموعد هي الخطوة األولى في تقديم 

خدمة الكرسي المتحرك. في هذه الجلسة، سنناقش 
الطرق المختلفة التي يمكن بها إحالة مستخدمي الكراسي 

المتحركة إلى مركز خدمة الكراسي المتحركة، 
واألنظمة المختلفة للمواعيد.

اإلحالة )12 دقيقة(  .2
اسأل: ماذا تعني كلمة "اإلحالة"؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

اإلجابة األهم:
إرسال شخص أو توجيهه إلى المكان الصحيح للحصول على الرعاية أو المساعدة.	 

اعرض الشريحة.

اشرح: هناك طرق مختلفة إلحالة مستخدمي الكراسي المتحركة إلى مركز لخدمة الكراسي المتحركة. فعلى 
سبيل المثال، يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة أن:

يسمعوا عن الخدمة وأن يأتوا إليها بأنفسهم؛	 
هوا إلى مركز الخدمة من المستشفى المحلي، أو المركز الصحي المجتمعي، أو مركز إعادة 	  يُوجَّ

التأهيل المبني على المجتمع، أو وجهاء القرى أو المجالس المحلية، أو رجال الدين، أو منظمات 
األشخاص ذوي اإلعاقة، او مستخدمي الكراسي المتحركة اآلخرين.

اسأل: ما هي المنظمات أو مراكز الخدمة أو األشخاص اآلخرين الذين قد يحيلون مستخدمي الكراسي 
المتحركة إلى مركز لخدمة الكراسي المتحركة؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

:في هذه الجلسة•
خدمي سیناقش المشار�ون الطرق المختلفة التي �مكن بها إحالة مست–

خدمة الكراسي المتحر�ة؛كز امر الكراسي المتحر�ة إلى 
.سیناقش المشار�ون األنظمة المختلفة للمواعید–

الخطوة األولى
اإلحالة والموعد

2: اإلحالة والموعد:1-�اء

ى إرسال شخص أو توجیهه إل: اإلحالة تعني•
أو الرعا�ةللحصول على الصح�حالمكان 

.المساعدة

3: اإلحالة والموعد:1-�اء
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قد تشمل اإلجابات ما يلي:

األطباء؛	 
وجهاء القرى أو المجالس المحلية أو رجال الدين؛	 
مراكز إعادة التأهيل؛	 

منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؛	 
مستخدمو الكراسي المتحركة اآلخرون؛	 
المنظمات غير الحكومية.	 

اشرح: هذه المنظمات أو مراكز الخدمة أو األشخاص 
كلهم هم "مصادر إحالة". يمكن أن تساعد مراكز خدمة 
الكراسي المتحركة في زيادة عدد مستخدمي الكراسي 

المتحركة المحالين إلى المركز عن طريق التأكد من أن 
جميع مصادر اإلحالة الممكنين يعرفون عن الخدمة.

اطلب من المشاركين إلقاء نظرة على استمارة اإلحالة إلى 
مركز خدمة الكراسي المتحركة في "دليل العمل المرجعي 

للمشاركين" أو
وّزع االستمارة الخاصة بمركز خدمة الكراسي المتحركة 

المحلي، إذا كان لديه استمارة من هذا النوع.

اشرح:
يمكن أن يساعد تزويد مصادر اإلحالة باستمارة إحالة 	 

نموذجية في منح مركز خدمة الكرسي المتحرك بعض 
المعلومات األولية البسيطة حول مستخدم الكرسي 

المتحرك. 
يحتاج كل مركز لخدمة الكراسي المتحركة إلى أن 	 

يقّرر ما إذا كان سيجد استمارة اإلحالة مفيدة، وما 
هي المعلومات التي يجب تضمينها، وكيف ستُستخدم 

االستمارة )على سبيل المثال، هل سترسل بالبريد 
اإللكتروني أو البريد العادي إلى مركز الخدمة، أم 

ستسلّم إلى مستخدم الكرسي المتحرك باليد ليُحضرها 
معه(.

خدمة كزامر تشمل الطرق المختلفة إلحالة مستخدمي الكراسي المتحر�ة إلى •
:الكراسي المتحر�ة �ًال من

مراكز إعادة التأهیل؛/ ة�الع�ادات الصح/ الممّرضین/ األط�اء–
؛ المحل�ة أو رجال الدینالمجالسأوالقرى وجهاء–
مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة؛ –
مستخدمي الكراسي اآلخر�ن؛ –
.المؤسسات غیر الحكوم�ة–

دمة خمر�ز اعمل على ز�ادة عدد مستخدمي الكراسي المتحر�ة الُمحالین إلى •
.الكراسي المتحر�ة من خالل إخ�ار مصادر اإلحالة عن الخدمة

4: اإلحالة والموعد:1-�اء

5: اإلحالة والموعد:1-�اء
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

الموعد )13 دقيقة(  .3
اشرح: 

عندما يُحال مستخدم كرسي متحرك إلى مركز لخدمة 	 
الكراسي المتحركة، يجب أن يُحدد له موعد لكي 

يخضع للتقييم. وقد يُعطى الموعد للمستخدم لكي يزور 
هو مركز الخدمة، أو لكي يزوره كادر المتخصصين من 

مركز خدمة الكراسي المتحركة.
يساعد نظام المواعيد كادر المتخصصين في الكراسي 	 

المتحركة على تنظيم وقتهم. كما يساعد أيضاً 
مستخدمي الكراسي المتحركة على تجنّب االضطرار 

النتظار المتخصص في الكراسي المتحركة لكي يروه. 
تعتمد طريقة تحديد الموعد على مدى سهولة إيصال 	 

رسالة إلى مستخدم الكرسي المتحرك.

اسأل: ما هي بعض الطرق التي يمكن لمركز خدمة الكراسي المتحركة أن يوصل بها رسالة إلى 
مستخدم الكرسي المتحرك؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

قد تشمل اإلجابات ما يلي:
الهاتف؛	 
رسالة نصية قصيرة؛	 
رسالة إلكترونية؛	 
رسالة بالبريد؛	 
إرسال رسالة مع أحد العاملين المجتمعيين؛	 

اإلذاعة؛	 
إرسال رسالة إلى مصدر اإلحالة، تطلب منه فيها 	 

االتصال بمستخدم الكرسي المتحرك؛
إرسال رسالة عبر صديق أو أحد أفراد العائلة.	 

اشرح: في بعض األحيان، يصل مستخدمو الكراسي المتحركة دون موعد. إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك 
قد قطع مسافة طويلة، من المهم محاولة ترتيب طريقة لمقابلته.

إذا كان هناك نظام محدد للمواعيد في مركز خدمة الكراسي المتحركة المحلي الذي يعمل فيه المشارك، 
اشرح النظام.

خدمة الكراسي مر�ز لإلى عندما ُ�حال مستخدم �رسي متحرك•
.  تقی�ملل�خضعالمتحر�ة، �جب أن ُ�حدد له موعد لكي 

:�ساعد نظام المواعید•
تهم؛ كادر المتخصصین في الكراسي المتحر�ة على تنظ�م وق–
ار مستخدمي الكراسي المتحر�ة على تجّنب االضطرار النتظ–

.  المتخصص في الكراسي المتحر�ة لكي یروه
الكراسي تحتاج أنظمة المواعید إلى أن تكون عمل�ة �النس�ة لمستخدمي•

.كادر المتخصصین في الكراسي المتحر�ةولالمتحر�ة 

6: اإلحالة والموعد:1-�اء
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ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .4
 اقرأ النقاط الرئيسية.

اسأل إذا ما كانت هناك أي أسئلة.

باء – 2: التقييم

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 شرح الغرض من التقييم؛
 تعداد الجزأين اللذين تتكون منهما عملية تقييم الكراسي المتحركة؛
 .تعداد المعلومات التي ُجِمعَت أثناء التقييم

رد
موا

لهذه الجلسة:ال
 شرائح باور بوينت: باء – 2: التقييم؛
 دليل العمل المرجعي؛

اق
سي

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:ال
 .كيف يُنفّذ التقييم في مركز الخدمة الذي يعمل فيه المشاركون

ضير
تح

اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، واقرأ خطة الجلسة. ال

.من المهم إخ�ار مصادر اإلحالة عن الخدمة•

�ادر طاء �رسي متحرك أن تساعد في إعحصول على �مكن الستمارة اإلحالة الخاّصة �ال•
دم الكرسي خدمة الكراسي المتحر�ة �عض المعلومات األول�ة حول مستخالمتخصصین في

.المتحرك

على خدمة الكراسي المتحر�ة�ادر المتخصصین في �مكن لنظام المواعید أن �ساعد •
.�ةتنظ�م وقتهم؛ وتقلیل أزمنة االنتظار �النس�ة لمستخدمي الكراسي المتحر 

ي المتحر�ة تحتاج أنظمة اإلحالة والمواعید إلى أن تكون عمل�ة �النس�ة لمستخدمي الكراس•
ولة سفر و�شمل ذلك دراسة مدى سه. في خدمة الكراسي المتحر�ة كادر المتخصصین لو 

.بهاالرسائلإرسال التي �مكن والطرق المختلفة ،الناس

7: اإلحالة والموعد:1-�اء
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة.. 1
من يحتاج إلى كرسي متحرك؟. 2
لماذا تحتاج إلى تقييم؟. 3
أين تُجرى عملية التقييم.. 4
جزءا التقييم األساسي.. 5
ملخص النقاط الرئيسية.. 6

2

5

10

5

5

3

30 الزمن اإلجمالي للجلسة

المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح:

التقييم هو الخطوة الثانية في تقديم خدمة الكراسي 	 
المتحركة.

في هذه الجلسة، سنشرح سبب أهمية التقييم ونتعّرف 	 
على جزأي عملية التقييم.

أثناء جلسات التقييم، تذّكروا أن مستخدمي الكراسي 	 
المتحركة يجب أن يُشَركوا بطريقة فاعلة في 

التقييم – وجهوا األسئلة إليهم واصغوا إلى إجاباتهم 
وآرائهم. 

من يحتاج إلى كرسـي متحرك )5 دقائق(  .2
اشرح: عندما يأتي شخص إلى مركز لخدمة الكراسي المتحركة للحصول على كرسي متحرك، من المهم 

التأكد من أنه يحتاجه حقاً إلى كرسي متحرك. 

اسأل: كيف تعرفون إذا كان شخص ما يحتاج إلى كرسي متحرك؟

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

اإلجابات األهم:

الشخص ال يستطع المشي؛	 
الشخص يستطيع المشي – لكنه يجد صعوبة في المشي أو يمشي لمسافة قصيرة فقط.	 

:في هذه الجلسة•
.س�شرح المشار�ون سبب أهم�ة التقی�م–
.سي المتحركي عمل�ة التقی�م األساسي للكر أسیتعّرف المشار�ون على جز –

الخطوة الثان�ة
التقی�م

2: التقی�م:2-�اء
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اشرح:
حتى لو كان الشخص قادراً على المشي لمسافة 	 

قصيرة، فإنه قد يحتاج إلى كرسي متحرك للمسافات 
األطول.

لن يمنع استعمال كرسي متحرك عادةً الشخص من 	 
استعمال قدرته على المشي.

الخيار الصحيح هو الخيار الذي يساعد المستخدم على 	 
أن يتمتّع بأكبر قدرة على التحّرك وأن يعيش حياته 

بأفضل جودة ممكنة. وللمستخدم كل الحق في االختيار.

لمـاذا تحتاج إلى تقييم )10 دقائق(  .3
اسأل: لماذا تحتاج إلى تقييم؟

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

اإلجابات األهم:
للمساعدة في اختيار الكرسي المتحرك األنسب لمستخدم الكرسي المتحرك من بين الكراسي المتحركة 	 

المتوفرة؛
للمساعدة في اختيار مكّونات الكرسي المتحرك األنسب من بين المكّونات المتوفرة؛	 
لمعرفة نوع التدريب الذي يحتاج إليه مستخدم الكرسي المتحرك والعائلة أو أحدهما لتحقيق االستفادة 	 

القصوى من استعمال الكرسي المتحرك.

اسأل: ما هي المعلومات التي يعتقد المشاركون أنه يجب جمعها في التقييم؟

 شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

قد تشمل اإلجابات ما يلي:
االسم والعمر والعنوان؛	 
المكان الذي يعيش فيه المستخدم – نوع األرضية، 	 

وحجم المنزل، والدرجات وما إلى ذلك؛
أين يعمل المستخدم أو إلى أي مدرسة يذهب؛	 
األشياء التي يفعلها مستخدم الكرسي المتحرك، أو 	 

يريد فعلها )نمط الحياة(؛
المسافة التي قد يحتاج مستخدم الكرسي المتحرك 	 

إلى أن يقطعها كل يوم؛
كيفية انتقال مستخدم الكرسي المتحرك إلى الكرسي 	 

ومنه )االنتقاالت(؛
مع من يعيش الشخص؛ 	 

اإلعاقة أو اإلصابة الموجودة لدى مستخدم الكرسي 	 
المتحرك؛

قدراته البدنية؛	 
المدة التي يقضيها مستخدم الكرسي المتحرك في 	 

الكرسي المتحرك يومياً؛
الصحة – بما في ذلك خطر قروح الضغط؛	 
المقاسات الجسدية؛	 
ما إذا كان المستخدم لديه بالفعل كرسي متحرك وما 	 

إذا كان يلبي احتياجاته؛
كيف يتجول مستخدم الكرسي المتحرك – على 	 

سبيل المثال، هل يستخدم النقل العام؟

:إلى �رسي متحرك ألنهم�حتاج الناس عادةً •
ال �ستط�عون المشي؛ –
.�ستط�عون المشي، ولكن �صعو�ة أو لمسافة قصیرة فقط–

د �حتاج إلى حتى لو �ان الشخص قادرًا على المشي لمسافة قصیرة، فإنه ق•
.كرسي متحرك للمسافات األطول

على الشخص من استعمال قدرته�منع استعمال �رسي متحرك عادةً لن •
.المشي

ع �أكبر الخ�ار الصح�ح هو الخ�ار الذي �ساعد المستخدم على أن یتمتّ •
.قدرة على التحّرك وأن �ع�ش ح�اته �أفضل جودة ممكنة

3: التقی�م:2-�اء
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اشرح:
تساعد كل هذه المعلومات مستخدم َ الكرسي المتحرك 	 

وكادَر المتخصصين في الكراسي المتحركة على:
اختيار الكرسي المتحرك والوسادة األنسب لمستخدم 	 

الكرسي المتحرك؛ 
اختيار المكّونات والمزايا األنسب للكرسي 	 

المتحرك؛
معرفة نوع التدريب أو الدعم اللذين قد يحتاج إليهما 	 

مستخدم الكرسي المتحرك.
 على سبيل المثال:	 

يحتاج مستخدم الكرسي المتحرك الذي يمضي طوال 	 
اليوم على الكرسي المتحرك ويقطع مسافات طويلة 

إلى كرسي متحرك مريح، ويوفر له دعماً جيداً، 
وقوي ومناسب لدفعه في الهواء الطلق واألماكن 

الخارجية؛
قد يحتاج مستخدم الكرسي المتحرك الذي ليس لديه 	 

طريقة لالنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه، إلى 
المساعدة في تعلم طرق االنتقال.

أيـن تُجرى عملية التقييم )5 دقائق(  .4
اشرح:

يجب أن تُجرى عمليات التقييم في مكان هادئ ونظيف.	 
قد يكون هذا المكان هو ضمن مركز خدمة الكراسي 	 

المتحركة، أو في مركز آخر للرعاية الصحية، أو في 
منشأة مجتمعية، أو في بيت المستخدم نفسه.

اسأل: أين سيُجري المشاركون عمليات التقييم في مركز خدمة الكراسي المتحركة الذي يعملون فيه؟

اشكر المشاركين على اإلجابات. إذا كان المشاركون ال يعرفون، فذّكرهم أنهم سيحتاجون إلى التأكد من وجود 
مكان هادئ ونظيف يمكنهم استخدامه إلجراء عمليات تقييم الكراسي المتحركة.

قی�م خالل عمل�ة التُتجمع تساعد المعلومات التي •
ین فيالمتخصص�ادرَ و الكرسي المتحرك مستخدمَ 

:الكراسي المتحر�ة على
كرسي اخت�ار الكرسي المتحرك األنسب لمستخدم ال

ة؛وفر المتحرك من بین الكراسي المتحر�ة المت
ین اخت�ار مكّونات الكرسي المتحرك األنسب من ب

ة؛وفر المكّونات المت
م معرفة نوع التدر�ب الذي �حتاج إل�ه مستخد

الكرسي المتحرك والعائلة أو أحدهما لتحقیق 
.حركاالستفادة القصوى من استعمال الكرسي المت

4: التقی�م:2-�اء

م في عمل�ات التقی�ُتجرى �جب أن •
.مكان هاد� ونظ�ف

ز قد �كون هذا المكان هو ضمن مر�•
خدمة الكراسي المتحر�ة، أو في 
ي مر�ز آخر للرعا�ة الصح�ة، أو ف

منشأة مجتمع�ة، أو في بیت 
.المستخدم نفسه

5: التقی�م:2-�اء
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جزءا التقييم األساسـي )5 دقائق(  .5
 اشرح:

:  ینأُ�جرى التقی�م على جز •
لتقی�م؛المخصصة لمقابلة ال–
.التقی�م الجسدي–

6: التقی�م:2-�اء

يُجرى التقييم على جزأين: 

المقابلة المخصصة للتقييم؛	 
 التقييم الجسدي.	 

تُسّجل المعلومات في استمارة تقييم الكرسي المتحرك. وفي الجلسات القليلة القادمة، سيبدأ المشاركون في 
التدرب على إجراء تقييم لكرسي متحرك.

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .6

 اقرأ النقاط الرئيسية.

ل�ة �جب أن �شارك مستخدمو الكراسي المتحر�ة على قدم المساواة في عم•
.التقی�م الخاصة �كرسیهم المتحرك

ك األنسب التقی�م �عني جمع المعلومات للمساعدة في اخت�ار الكرسي المتحر •
.  لمستخدم الكرسي المتحرك من بین الكراسي المتوفرة

ه مستخدم الكرسي �ساعد التقی�م أ�ضًا في تحدید نوع التدر�ب الذي قد �حتاج إل�•
. المتحرك

.�جب أن ُ�جرى التقی�م في مكان هاد� ونظ�ف•
.�م الجسديالمقابلة المخصصة للتقی�م والتقی: ینأجز علىُ�جرى التقی�م•

7: التقی�م:2-�اء

اسأل ما إذا كان لدى المشاركين أي سؤال.



118

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

باء – 3: المقابلة المخصصة للتقييم 

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 تقديم عرض إيضاحي للمقابلة المخصصة للتقييم؛
 تسجيل المعلومات المجمعة أثناء المقابلة المخصصة للتقييم في استمارة تقييم الكرسي المتحرك؛
  شرح كيف تساعد األسئلة المطروحة أثناء المقابلة المخصصة للتقييم في اختيار أنسب كرسي

متحرك، وتحديد ما قد يحتاج مستخدم الكرسي المتحرك لتعلّمه.

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: باء – 3: المقابلة المخصصة للتقييم؛
 دليل العمل المرجعي؛
 كتيّب التدريب العملي للمشاركين؛
 .كرسي متحرك واحد لكل مجموعة مؤلفة من ثالثة أشخاص

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
  إذا كان هناك نوع شائع جداً من اإلعاقة في السياق المحلي، ولم تتناوله استمارة تقييم الكرسي

المتحرك، أضف هذا النوع إلى استمارة تقييم الكرسي المتحرك وضّمنه في الجلسة.
 .غيّر قصص المستخدم إذا كانت ال تتناسب مع السياق المحلي

ضير
تح

اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، واقرأ خطة الجلسة. ال

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة.. 1
بيانات مستخدم الكرسي المتحرك.. 2
الحالة الجسدية.. 3
أسلوب الحياة والبيئة.. 4
الكرسي المتحرك الحالي.. 5
التمرن على إجراء المقابلة المخصصة للتقييم.. 6
ملخص النقاط الرئيسية.. 7

2

10

15

15

5

40

3

90 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح:

في هذه الجلسة:

سيتعلّم المشاركون كيف يُجرون الجزء األول من 	 
التقييم أال وهو المقابلة.

سيراجع المشاركون كل جزء من أجزاء المقابلة 	 
ويتعلّمون كيف تؤثّر اإلجابات عن األسئلة على اختيار 

نوع الكرسي المتحرك.

ستتاح الفرصة لكل مشارك لكي يتمرن على أداء دور 
من يُجري المقابلة ويطرح األسئلة. 

بيانات مسـتخدم الكرسي المتحرك )10 دقائق(  .2
اشرح: قبل أن نبدأ بمراجعة أسئلة المقابلة، هناك بعض األشياء التي يجب تذّكرها عند طرح األسئلة. 

اشرح دائماً لمستخدم الكرسي المتحرك قبل أن تبدأ أن األسئلة التي ستطرحها ستساعدك أنت ومستخدم 	 
الكرسي المتحرك في اختيار الكرسي المتحرك األنسب؛

دائماً خاطب مستخدم الكرسي المتحرك )وليس مساعده أو أحد أفراد عائلته( إال إذا كنت تتعامل مع طفل 	 
صغير أو شخص غير قادر على فهم أسئلتك أو اإلجابة عنها؛

استخدم طرق التواصل الجيد؛	 

اسأل: ما هي بعض األمثلة على طرق التواصل الجيد؟

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات واكتبها على اللوح.

اإلجابات األهم:

تحّدث بوضوح؛	 
استخدام كلمات مباشرة وواضحة؛	 
اشرح ما سيحدث قبل حدوثه؛	 
بعد شرح أمر ما، تأكد من أن مستخدم الكرسي المتحرك يفهمه؛	 
استمع بعناية وتحقق لتتأكد من أنك قد فهمت مستخدم الكرسي المتحرك بشكل صحيح؛	 
انظر في عيني مستخدم الكرسي المتحرك )عندما يكون ذلك مناسباً(؛	 
تعامل باحترام؛	 
ال تفترض أنك أفضل من يعرف؛	 
اظهر اهتمامك.	 

في هذه الجلسة•
.هو المقابلةسیتعّلم المشار�ون ��ف ُ�جرون الجزء األول من التقی�م أال و –
ؤّثر سیراجع المشار�ون �ل جزء من أجزاء المقابلة و�تعّلمون ��ف ت–

.اإلجا�ات عن األسئلة على اخت�ار نوع الكرسي المتحرك

الخطوة الثان�ة
التقی�م

2: مالمقابلة المخصصة للتقی�:3-�اء



120

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

قَدم استمارة تقييم كرسي متحرك إلى كل مشارك. ابدأ بعرض شرائح باور بوينت: باء – 3: المقابلة 
المخصصة للتقييم.

اشرح:
تُجمع المعلومات المتعلقة بأربع مجاالت في المقابلة 	 

المخصصة للتقييم.
سوف نراجع كل مجال من هذه المجاالت اآلن، 	 

وسنشرح كيف تؤثّر اإلجابات عن األسئلة على اختيار 
نوع الكرسي المتحرك. 

ليس بالضرورة أن تُطرح األسئلة بالترتيب الوارد في 	 
استمارة التقييم. في بعض األحيان سيتطوع مستخدمو 
الكراسي المتحركة بتقديم المعلومات قبل أن يُسألوا، 
أو قد يكون من الطبيعي أكثر طرح األسئلة بترتيب 

مختلف. 

اشرح:
تضمن أسئلة "بيانات مستخدم الكرسي المتحرك" 	 

إمكانية االتصال بمستخدم الكرسي المتحرك للمتابعة 
في المستقبل.

كما أنها توفّر معلومات إحصائية عن المستخدمين 	 
الذين يفحصهم مركز الخدمة.

الحالة الجسدية )15 دقيقة(  .3
اشرح:

تحت عنوان "الحالة الجسدية"، سيسمي كادر 	 
المتخصصين في مركز الخدمة حالة مستخدم الكرسي 
المتحرك إذا كانت معروفة، وسيالحظون ما إذا كان 

مستخدم الكرسي المتحرك لديه أي حاالت جسدية 
ستؤثر على اختيار الكرسي المتحرك.

هناك تعداد لبعض الحاالت األكثر شيوعاً مع خانة 	 
للتحديد. هذه الحاالت هي: الشلل الدماغي، وشلل 

األطفال، وإصابة النخاع الشوكي، والسكتة الدماغية.
وهناك أيضاً خانة "تفاصيل أخرى". إذا اخترت 	 

"تفاصيل أخرى"، يمكنك كتابة الحاالت األخرى بجوار 
مربع التحديد.

مستخدم الكرسي المتحرك؛ب�انات •
الحالة الجسد�ة؛•
أسلوب الح�اة والبیئة؛•
.الكرسي المتحرك الحالي•

.التقی�مل�س �الضرورة أن ُتطرح األسئلة �الترتیب الوارد في استمارة•

3: مالمقابلة المخصصة للتقی�:3-�اء

مستخدم الكرسي المتحركب�انات 

:الرقم:االسم

أنثى ذكر:العمر

:البرید اإللكتروني:رقم الھاتف
:  العنوان

:األھداف

4: مالمقابلة المخصصة للتقی�:3-�اء

الحالة الجسد�ة
تشّنجات أو حر�ات الإراد�ة وهن سكتة دماغ�ة شو�ي النخاع إصا�ة في الشلل أطفال شلل دماغي 

طرف أ�سر تحت الر��ة أ�سر فوق الر��ة طرفطرف أ�من تحت الر��ة طرف أ�من فوق الر��ة : بتر

األمعاء مشاكل فيمشاكل في المثانة

ال لس�طرة؟ نعم اتحت، هل هي األمعاءأوإذا �ان لدى مستخدم الكرسي المتحرك مشاكل في المثانة

:  تفاصیل أخرى 

5: مالمقابلة المخصصة للتقی�:3-�اء
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اشرح:
من المفيد معرفة الحالة الموجودة لدى مستخدم الكرسي المتحرك )وإن كان ذلك ليس ضرورياً دائماً(.	 
السبب في ذلك هو أن بعض خصائص الحاالت المختلفة يمكن أن تؤثر على اختيار الكرسي المتحرك.	 
سننظر اآلن في أهم األشياء التي يجب تذّكرها فيما يخص الحاالت المختلفة عند وصف )انتقاء( كرسي 	 

متحرك.
هذه المعلومات واردة في دليل العمل المرجعي.	 

اشرح:
يختلف تأثير الشلل الدماغي على األشخاص اختالفاً 	 

كبيراً بين إنسان وآخر.
في حالة الشخص الذي لديه شلل دماغي ويمكنه 	 

الجلوس في وضع مستقيم، من المهم أن تتذّكر أنه قد 
يواجه صعوبة في الحفاظ على وضعية جلوسه بسبب 

تعبه. وهذا يصعّب عليه إنجاز المهام ويجعلها أكثر 
إرهاقاً.

الدعم الجيد مهم جداً.	 
قد يحتاج األشخاص الذين لديهم شلل دماغي إلى 	 

دعم إضافي للوضعة في الكرسي المتحرك. وللقيام 
بذلك بأمان وفعالية، هناك حاجة إلى تدريب متوسط 

المستوى.
انقر فوق الشريحة للتأكيد على النقاط الرئيسية التي يجب 

تذّكرها.

:تذّ�ر•
لل الناس الذین لدیهم ش�حتاج–

إلى دعم جّید جداً دماغي عادةً 
في الكرسي المتحرك؛

�جب أن تحیل أي شخص –
وس �حتاج إلى دعم إضافي للجل

في وضع مستق�م إلى شخص
ي حاصل على مستوى متوسط ف

.التدر�ب

6: مالمقابلة المخصصة للتقی�:3-�اء



122

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اشرح:
قد يكون لدى األشخاص الذين لديهم شلل أطفال ضعف 	 

أو "رخاوة" في أجزاء الجسم. ويمكن أن يؤثر شلل 
األطفال على الساقين أو الذراعين أو الجذع، ولكنه 

غالباً ما يؤثر على الساقين.
تصبح العضالت والعظام أرفع وال ينمو الطرف 	 

بسرعة كبيرة لذلك هو أقصر.
عندما يطال األُثر الجذع، قد يبدو أقصر.	 
على الرغم من أن األشخاص الذين لديهم شلل أطفال 	 

قادرون على اإلحساس، إال أن الوسادة مهمة للراحة.
قد تمنح الوسادة األعلى وضعية أريح لدفع الكرسي 	 

المتحرك.
انقر فوق الشريحة للتأكيد على النقاط الرئيسية التي يجب 

تذّكرها.

اشرح:
من المحتمل جداً أن يكون األشخاص الذين لديهم 	 

إصابة في النخاع الشوكي معّرضين لخطر تشّكل 
قروح ضغط لديهم. 

السبب في ذلك هو أن معظم األشخاص الذين لديهم 	 
إصابة في النخاع الشوكي يفتقدون إلى اإلحساس ما 

دون مستوى إصابتهم.
يجب دائما وصف وسادة للتخفيف من الضغط لهم.	 

انقر فوق الشريحة للتأكيد على النقاط الرئيسية التي يجب 
تذّكرها.

:تذّ�ر•
لراحة؛قد تكون الوسادة عنصرًا هاّمًا ل–
وضع التقّفعات قد تجعل الجلوس في–

مستق�م صع�ًا؛
�جب العثور على حل فردي لكل –

شخص؛
األكثر سماكة قدالوسادة األعلى أو–

.ة أر�ح لدفع الكرسي�تمنح وضع

7: مالمقابلة المخصصة للتقی�:3-�اء

:تذّ�ر•
�ف �جب دائمًا وصف وسادة للتخف–

.من الضغط

8: مالمقابلة المخصصة للتقی�:3-�اء



123

اشرح:
بالنسبة لألشخاص الذين سبق وتعّرضوا لسكتة دماغية، 	 

عادةً ما يتأثر جانب واحد فقط من أجسامهم. هذا يعني 
أنهم قد يقعون إلى جانب واحد في الكرسي المتحرك.

قد ال يكون الشعور لدى األشخاص الذين سبق 	 
وتعّرضوا لسكتة دماغية طبيعياً في الجانب المتأثر من 

الجسم.
قد يكون األشخاص الذين سبق وتعّرضوا لسكتة 	 

دماغية قادرين على االنتقال إلى الكرسي المتحرك 
ومنه عبر وضعية الوقوف.

الدعم الجيد مهم.	 
تفّقد ما إذا كان بإمكان الشخص أن يشعر – قد يحتاج 	 

الى وسادة للتخفيف من الضغط.
قد يفّضل الشخص الذين سبق وتعّرض لسكتة دماغية 	 

كرسياً متحركاً له مسندا قدمين قابالن لإلزاحة جانباً 
حتى يتمكن من االنتقال عبر وضعية الوقوف.

انقر فوق الشريحة للتأكيد على النقاط الرئيسية التي يجب 
تذّكرها.

اشرح:
سنلقي نظرة اآلن على كيفية تأثير الحاالت األخرى على اختيار الكرسي المتحرك.	 

اشرح:
يفتقر األشخاص الذين لديهم بتر مزدوج في الطرفين 	 

السفليين إلى وزن أرجلهم لمنع كراسيهم المتحركة من 
االنقالب للخلف.

كن حذراً دائماً عندما يجّرب شخص لديه بتر كرسياً 	 
متحركاً للمرة األولى.

تفقّد توازن الكرسي المتحرك. قد تحتاج العجلتان 	 
الخلفيتان إلى إرجاع إلى الخلف لتأمين استقرار 

إضافي.
انقر فوق الشريحة للتأكيد على النقاط الرئيسية التي يجب 

تذّكرها.

:تذّ�ر•
الدعم الجّید هام؛–
نان مسندا القدمین المتحر�ان قد �كو –

وف؛ الوقعبر وضع�ةهامین لالنتقال 
ي �جب أن تفّكر في الطر�قة الت–

متحرك س�ستعملها مستخدم الكرسي ال
.لتحر�ك الكرسي

9:التقی�م�شـأن مقابلة:3-�اء

:تذّ�ر•
تفّقد توازن الكرسي المتحرك؛–
عّلم مهارات الحر�ة �عنا�ة وحذر؛–
كن حذرًا دائمًا عندما �جّرب شخص–

رة األولى؛لد�ه بتر �رس�ًا متحر�ًا للم
لى قد تحتاج العجلتان الخلفیتان إ–

استقرارلتأمینإرجاع إلى الخلف 
.إضافي

10:المقابلة المخصصة للتقی�م:3-�اء
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اشرح:
قد يحتاج كبار السن إلى كرسي متحرك ألسباب 	 

مختلفة. وعادةً ما يكون السبب هو الصعوبة في 
المشي. سيسهل الكرسي المتحرك عليهم مواصلة عيش 

حياتهم الطبيعية كجزء من األسرة والمجتمع.
قد يكون كبار السن قادرين على االنتقال عبر وضعية 	 

الوقوف، ويفضلون كرسياً متحركاً بمسندي قدمين 
قابلين للرفع أو اإلزاحة.

يجب أن يحصل كبار السن دائماً على كرسي متحرك 	 
يوفر الراحة والدعم الجيدين. سيساعدهم ذلك على 

الجلوس في وضعية جيدة وتجنّب المشاكل الناجمة عن 
الوضعة السيئة.

مسندا القدمين القابالن للرفع أو اإلزاحة قد يكونان 	 
الخيار األفضل.

انقر فوق الشريحة للتأكيد على النقاط الرئيسية التي يجب 
تذّكرها. 
اشرح:

يواجه بعض األشخاص مشاكل ناجمة عن الحركات 	 
االهتزازية الفجائية التي ال يمكنهم السيطرة عليها 

)التشنجات(.
يمكن أن يؤدي ذلك إلى الدفع بوزنهم نحو الخلف، مما 	 

يزيد من احتمال انقالب الكرسي المتحرك إلى الخلف. 
في هذه الحالة، يجب دراسة إمكانية اللجوء إلى وضعية 

العجلة الخلفية اآلمنة.
يمكن للتشنجات أن تدفع القدم إلى "القفز" فجأة عن 	 

مسندي القدمين. وهذا يمكن أن يكون خطيراً عند دفع 
الكرسي المتحرك بالقدمين. قد يساعد حزام بطن الساق 
في إبقاء القدم في مكانها. كما يمكن لحزام الحوض أن 

يكون مفيداً. 
يجب تثبيت األحزمة باستخدام تقنية الفيلكرو )أحزمة 	 

التثبيت القماشية الالصقة( بحيث يمكن تحرير الحزام 
إذا سقط المستخدم عن الكرسي المتحرك.

انقر فوق الشريحة للتأكيد على النقاط الرئيسية التي 
يجب تذّكرها. 

:تذّ�ر•
دین؛وّفر له راحة ودعمًا جیّ –
لرفع مسندا القدمین القابالن ل–

ر أو اإلزاحة قد �كونان الخ�ا
.األفضل

11:المقابلة المخصصة للتقی�م:3-�اء

:تذّ�ر•
وضع�ة العجلة الخلف�ة اآلمنة؛–
.األحزمة قد تكون مفیدة–

12: المقابلة المخصصة للتقی�م:3-�اء
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اشرح:
ال يستطيع بعض الناس التحكم في المثانة أو األمعاء. 	 

وهذه مشكلة شائعة لدى األشخاص الذين لديهم إصابة 
في النخاع الشوكي. 

غالباً ما يمكن حل هذه المشكلة باستخدام المعدات 	 
واألدوية المناسبة، وبرنامج تدريبي خاص بالتحكم 
بالتغوط والتبول. حدد من في منطقتك )على سبيل 
المثال، األطباء والممرضون المتخصصون( يمكنه 
تقديم المشورة والتدريب بخصوص التحكم بالتغوط 

والتبول.
يجب أال يجلس األشخاص الذين لديهم مشاكل في 	 

المثانة أو األمعاء على وسادة رطبة أو متسخة، ألن 
بشرتهم تكون معرضة للتحلل بسرعة. باإلضافة إلى 

ذلك، فإن الجراثيم والطفيليات الموجودة في البراز 
يمكن أن تؤدي إلى التهاب قروح الضغط بسرعة.

وفّر وسادة بغطاء مقاوم للماء. علّم المستخدم كيفية 	 
غسل الوسادة وتجفيفها.

قد يساعد وجود وسادة ثانية على تمكين المستخدم من 	 
مواصلة أنشطته اليومية أثناء تجفيف الوسادة األولى.

انقر فوق الشريحة للتأكيد على النقاط الرئيسية التي يجب 
تذّكرها. 

نمـط الحياة والبيئة )15 دقيقة(  .4
اشرح:

تجمع أسئلة نمط الحياة والبيئة معلومات حول مكان 	 
إقامة مستخدم الكرسي المتحرك، واألشياء التي يحتاج 

إلى القيام بها وهو في الكرسي المتحرك.
اقرأ كل سؤال / نقطة واسأل: كيف ستساعد اإلجابات 

عن هذا السؤال في اختيار الكرسي المتحرك األنسب، أو 
تحديد ما قد يحتاج مستخدم الكرسي المتحرك إلى تعلمه؟

ردد اإلجابات وقّدم أمثلة إذا لزم األمر. 

:تذّ�ر•
رك �جب إحالة مستخدم الكرسي المتح–

إلى شخص قادر على حل مشاكل 
ط؛المثانة والتبول أو األمعاء والتغو 

�جب وصف غطاء وسادة مقاوم –
للماء إذا �ان متوفرًا؛

�جب تعل�م ��ف�ة غسل الوسادة–
وتجف�فها؛

�جب وصف وسادتین إذا �ان ذلك –
.ممكناً 

13: المقابلة المخصصة للتقی�م:3-�اء

:مستخدم �رسّ�ه المتحركف�ه الس�ستعمل المكان الذي صف و 
____________________________________________________________________________

�م 5أكثر من �م 1–5�م 1أقل من: المسافة التي �قطعها یوم�اً 
ساعات3-5ساعات1-3أقل من ساعة عدد ساعات استعمال الكرسي المتحرك یوم�ًا؟ 

ساعات 8أكثر من ساعات5-8
؟)الوضعة والسطح(�رس�ه المتحرك، أین �جلس أو �ستلقي و��ف في �كون المستخدم ال عندما 

___________________________________________________________________________

غیر ذلك محموالً غیر واقف واقفًا شخص مساعدة ��مفرده : االنتقالطر�قة 
معّدل لحاجته مرحاض مرحاض غر�ي) وضع القرفصاء(مرحاض شرقي : )مرحاضإذا �ان ینتقل إلى (المرحاضنوع 

ال نعم الخاص؟ /هل �ستعمل مستخدم الكرسي المتحرك غال�ًا وسائل النقل العام

غیر ذلك ) �اص(حافلة ) تاكسي(س�ارة أجرة س�ارة : إذا �انت اإلجا�ة بنعم، فما نوع وسیلة النقل

14:المقابلة المخصصة للتقی�م:3-�اء
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اإلجابات األهم:السؤال:
وصف المكان الذي 

سيستعمل فيه المستخدم 
كرسيه المتحرك

يجب أن يكون الكرسي المتحرك عملياً ومناسباً لالستعمال في منزل مستخدم 	 
الكرسي المتحرك أو مكان عمله أو مدرسته. فمثالً:

إذا كان الكرسي المتحرك سيُستخدم في المنزل، فيجب أن يتمكن مستخدم 	 
الكرسي المتحرك من التنقل بسهولة في المنزل لمزاولة أنشطته اليومية 

المهمة؛
يحتاج مستخدم الكرسي المتحرك الذي يعمل في مكتب إلى كرسي متحرك 	 

يمكن أن يتناسب بسهولة مع مساحة المكتب؛
يحتاج مستخدم الكرسي المتحرك الملتحق بالمدرسة إلى كرسي متحرك 	 

يتناسب بشكل مريح مع غرفة الصف ويدخل تحت مقعد الدارسة، أو 
سيحتاج إلى منضدة مثبتة على الكرسي المتحرك؛

يحتاج مستخدم الكرسي المتحرك الذي يتنقل إلى السوق للعمل على درب 	 
وعرة إلى كرسي متحرك قادر على الحركة فوق التضاريس الوعرة.

المسافة التي يقطعها 
ً يوميا

تماماً كما أن شخصاً ما قد يمشي على رجليه إذا كان سيقطع مسافة قصيرة، 	 
ولكنه يستخدم دراجة للمسافات األطول، فإن مستخدم الكرسي المتحرك 

قد يستخدم كرسياً متحركاً للمسافات األقصر، ودراجة ذات ثالث عجالت 
للمسافات األطول.

تحتاج الدراجة ذات العجالت الثالث جهداً أقل لقطع نفس المسافة وهي أسرع.	 
عدد ساعات استعمال 

الكرسي المتحرك يومياً
كلما كان جلوس الشخص في الكرسي المتحرك لفترة أطول، زاد خطر 	 

حصول تعب أو قروح ضغط لديه. فّكر في مقدار الدعم الذي يحتاجه 
الشخص، وما إذا كانت الوسادة توفر ما يكفي من تخفيف الضغط والراحة.

بالنسبة ألي شخص "ينشط" في كرسيه المتحرك خالل النهار، يجب إعداد 	 
الكرسي المتحرك بطريقة تجعل دفع الكرسي ومزاولة األنشطة األخرى 

يتمتعان بأكبر قدر من الكفاءة. يُعتبُر موقع العجالت مهماً. ومن المهم أيضا 
التحقق من دعم مسند الظهر للمستخدم، على أال يقيد حرية حركة الكتفين.

يمكن أن يؤثر مسندا الذراعين ومسندا القدمين على كيفية انتقال مستخدم 	 طريقة االنتقال المستعملة
الكرسي المتحرك إلى الكرسي المتحرك ومنه:

من أجل االنتقال عبر وضعية الوقوف، من المفيد وجود مسندي قدمين يمكن 	 
تحريكهما جانباً ومسندي ذراعين يمكن للمستخدم االتكاء عليهما لرفع نفسه؛

من أجل االنتقال عبر وضعية أخرى غير وضعية الوقوف، يمكن لمسندي 	 
الذراعين القابلين لإلزالة أو مسندي الذراعين اللذين يسايران العجلتين 

الخلفيتين أن يسهال االنتقال.
سيؤثر نوع المرحاض وإمكانية الوصول الفعلي إلى المرحاض على مدى سهولة نوع المرحاض

استعمال مستخدم الكرسي المتحرك له.
قد ال يكون باإلمكان استخدام المرحاض بسبب طريقة تصميمه. على سبيل المثال، 

يجد معظم مستخدمي الكراسي المتحركة صعوبة كبيرة في استخدام المرحاض 
الشرقي )بوضع القرفصاء(.

من خالل استفسار كادر المتخصصين في الكراسي المتحركة عن المرحاض 
ومكان تواجده، يمكنهم تقديم النصائح حول كيفية االنتقال من المرحاض وإليه. وقد 

يقّدم هذا الكادر أيضاً النصيحة بخصوص كيفية تعديل المرحاض.
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هل يستعمل مستخدم 
الكرسي المتحرك غالباً 

وسائل النقل العام / 
الخاص؟

إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك يستعمل وسائل النقل بانتظام، فسيحتاج إلى أن يكون 
قادراً على نقل الكرسي المتحرك بسهولة. وتشمل المزايا المختلفة التي تسّهل نقل 

الكرسي المتحرك ما يلي:
الكراسي المتحركة األخف وزناً رفعها إلدخالها إلى وسائل النقل وإخراجها منها 	 

أسهل؛
العجالت القابلة لإلزالة والهيكل أو مسند ظهر القابالن للطي تسّهل نقل الكرسي 	 

المتحرك.
عند استخدام وسائل النقل العام، يمكن أن تكون القطع القابلة لإلزالة ميزة، ألن ذلك 
يسّهل تحميل الكرسي المتحرك. ومع ذلك، يمكن أن تكون القطع القابلة لإلزالة عيباً 

أيضاً، بما أنها قد تنفصل وتتعرض للفقدان أو السرقة.

الكرسي المتحرك الحالي )5 دقائق(  .5
اشرح:

إذا كان لدى مستخدم الكرسي المتحرك كرسي متحرك 	 
بالفعل، فمن المهم أن يخضع هذا الكرسي المتحرك 

للتقييم لمعرفة لماذا ال يلبي احتياجاته.
اقرأ كل سؤال من األسئلة الواردة في قسم "الكرسي 	 

المتحرك الحالي" في استمارة تقييم الكرسي المتحرك.

 إذا كانت اإلجابة عن أي من هذه األسئلة هي "ال"، يجب على كادر المتخصصين في الكراسي المتحركة 
وصف المشكلة ضمن خانة "التعليقات". واعتماداً على الموارد المتاحة، من الممكن دراسة طريقة لتعديل 

الكرسي المتحرك الحالي أو إصالحه أثناء مرحلة وصف الكرسي.
إذا كانت اإلجابة عن هذه األسئلة جميعها هي "نعم"، فمن المحتمل جداً أال يكون مستخدم الكرسي المتحرك 

بحاجة إلى كرسي متحرك جديد. يجب مناقشة ذلك مع مستخدم الكرسي المتحرك.

التمـرن علـى إجراء المقابلة المخصصة للتقييم )40 دقيقة(  .6

النشاط
ضع في كل مجموعة ثالثة أشخاص.المجموعات:

اطلب من كل مجموعة أداء أدوار تمثيلية تتضمن إجراء المقابلة المخصصة للتقييم، التعليمات:
باستخدام قصص مستخدمي الكراسي المتحركة في كتيب التدريب العملي.

أكد على ما يلي: إذا كان باإلمكان، ال يجب أن يقرأ هذه القصة إال الشخص الذي يؤدي 
دور مستخدم الكرسي المتحرك.

في كل مرة، يجب أن يؤدي شخص مختلف دور مستخدم الكرسي المتحرك، وأن 
يستعمل المعلومات الواردة في قصة المستخدم لإلجابة على أسئلة المقابلة، وال يجب 

على مستخدم الكرسي المتحرك قراءة القصة بصوت مرتفع. ويعمل المشاركان اآلخران 
معاً إلجراء المقابلة وتسجيل المعلومات في نموذجي استمارتي تقييم الكرسي المتحرك 

الموجودتين في كتيبي التدريب العملي.

)متحركإذا �ان لدى الشخص �رسي(الكرسي المتحرك الحالي •
ال نعم هل یلّبي الكرسي المتحرك احت�اجات المستخدم؟ –

ال نعم هل یتناسب الكرسي المتحر�ة مع ظروف بیئة المستخدم؟–

ال نعم ته؟ یو�دعم وضعمستخدمللهل �عتبر الكرسي المتحرك مالئمًا –

ال نعم )�شتمل على وسادة مثالً (هل الكرسي المتحرك آمن ومتین؟ –

إذا �ان المستخدم معرضًا لخطر (هل توّفر الوسادة تخف�فًا مناس�ًا للضغط –
ال نعم ؟ )قروح الضغط

_____________________________________________________________________: التعل�قات–

ن جیب عأما إذا أُ . جم�ع األسئلة، فقد ال �كون المستخدم �حاجة إلى �رسي متحرك جدیدن جیب بنعم عإذا أُ 
ي المتحر�ة أي من األسئلة بال، فإن المستخدم �حتاج إلى �رسي متحرك مختلف أو وسادة مختلفة؛ أو إن الكرس

.الحالي أو الوسادة الحال�ة �حاجة إلى إصالح أو تعدیالت

15:المقابلة المخصصة للتقی�م:3-�اء
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

راقب المجموعات وقّدم المساعدة إذا لزم األمر.راقب:
خصص 10 دقائق لكل مقابلة و 10 دقائق لمالحظات التقييم الخاصة بالمجموعة الوقت:

بأكملها.
ناقش بإيجاز حالة كل مستخدم كرسي متحرك وردت قصته في األمثلة.مالحظات التقييم:

اعرض الشريحة الخاصة بكل مستخدم واسأل المشاركين األسئلة الموجودة على 
الشريحة.

ما الذي اكتشفه المحاورون الذين يُجرون المقابالت ومن شأنه أن يساعد في اختيار 	 
أنسب كرسي متحرك لكل من فيليشيا، وأنطون، وتشانتو؟

ما الذي اكتشفه المحاورون الذين يُجرون المقابالت ومن شأنه أن يساعد في تحديد 	 
األشياء التي قد يحتاجها كل من فيليشيا، وأنطون، وتشانتو لتعلم كيفية استخدام 

الكرسي المتحرك؟
هل يلبي الكرسيان المتحركان الحاليان اللذان يستعملهما كل من أنطون وتشانتو 	 

احتياجاتهما؟ علل اإلجابة سواء أكانت نعم أم ال؟

يمكن للمدربين الرجوع إلى نقاط التعلم المقترحة أدناه.

نقاط التعلم المقترحةقصة المستخدم

فيليشيا هي سيدة مسنّة لديها ورم شديد في المفاصل 
)روماتيزم(، ولديها أوجاع في ذراعيها، ويديها، 

ورجليها. كما أنها غير قادرة على المشي ألكثر من 
بضع خطوات بسبب األلم وتجد صعوبة في العناية 

بنفسها.
حضرت فيليشيا إلى جلسة التقييم برفقة ابنتها. وهي 

تعيش في بلدة صغيرة وهناك ثالث درجات أمام 
مدخل منزلها. ليست لديها أي مشاكل صحية باستثناء 

ورم المفاصل. كانت معتادة على ارتياد دار العبادة 
بانتظام لكنها لم تعد قادرة على فعل ذلك. وهي تستعمل 

مرحاضاً غربياً في منزلها.
ال تمتلك أسرتها سيارة وإنما تعتمد على النقل العام. وهي 
اضطرت إلى القدوم إلى التقييم بسيارة أجرة. لكن تكلفتها 

باهظة بالنسبة لها. هي ال تمتلك حالياً كرسياً متحركاً.

معلومات تساعد في اختيار أنسب كرسي متحرك.
لدى فيليشيا آالم مبرحة – من المرجح أن تحتاج 	 

إلى من يدفع كرسيها المتحرك بسبب ألمها.
تستطيع فيليشيا المشي بضع خطوات – من المرجح 	 

أن تلجأ إلى طريقة االنتقال عبر وضعية الوقوف، 
وقد تستفيد من كرسي متحرك مزود بمسندي قدمين 

من الممكن إزاحتهما جانباً.
ال تمتلك عائلة فيليشيا سيارة – قد تحتاج إلى 	 

اصطحاب الكرسي المتحرك في وسائل النقل العام، 
لذلك يمكن أن تكون قابلية الكرسي للطي ميزة 

مفيدة.

معلومات تساعد في تحديد ما تحتاج فيليشيا إلى تعلّمه.
تساعد ابنة فيليشيا أمها في المنزل – تحتاج كل من 	 

فيليشيا وابنتها إلى تعلّم تقنيات االنتقال اآلمن وكيفية 
صعود الدرجات وهبوطها في كرسي متحرك.
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نقاط التعلم المقترحةقصة المستخدم

أنطون هو شاب لديه شلل أطفال ويبلغ من العمر 26 عاماً 
ويعيش في بلدة صغيرة. هو يدرس مهارات الكمبيوتر 

ويرغب كثيراً في أن تكون لديه شركته الخاصة في 
المستقبل. وقد حضر إلى جلسة التقييم بصحبة زوجته.

قبل فترة طويلة، كان أنطون قد تلقى هبة على شكل كرسي 
متحرك من النوع المخصص للحاالت العظمية. الكرسي 
صدئ وقماش تنجيد المقعد ممزق. العجلتان األماميتان 
صغيرتان ورفيعتان. إطارا العجلتين الخلفيتين رفيعان 

للغاية ومهترئان. الكرسي غير مريح ومن الصعب دفعه. 
يستعمل أنطون ذات المرحاض الذي تستعمله عائلته.

دروب بلدته وعرة وغالباً ما ينغرس كرسيه المتحرك فيها. 
لكن أنطون يرغب في أن يكون قادراً على التنقل من بيته 
إلى مركز التدريب المهني بمفرده. تبلغ المسافة ما يقارب 

1500 متر. في الوقت الحاضر، هو يحتاج إلى مساعدة 
من أخيه األصغر عمراً، الذي ال يستطيع دائماً أن يوصله 

في الوقت المناسب.

معلومات تساعد في اختيار أنسب كرسي متحرك.
يعيش أنطون في مكان تنتشر فيه الدروب الوعرة، 	 

وهو يريد أن يكون قادراً على التنقل بين منزله 
ومكان دراسته – هو يحتاج إلى كرسي متحرك 

يمكنه دفعه بنفسه فوق األرض الوعرة.
يقضي أنطون الكثير من الوقت على كرسيه 	 

المتحرك – من المهم توفير دعم جيد لوضعته، ألنه 
سيقضي وقتاً طويالً على كرسيه المتحرك كل يوم 

أثناء التدريب.

معلومات تساعد في تحديد ما يحتاج أنطون إلى تعلّمه.
يحتاج أنطون إلى أن يكون قادراً على التحرك 	 

بسهولة في المناطق ذات التضاريس الصعبة 
– فالتدرب على مهارات التنقل على الكرسي 

المتحرك يمكن أن تساعده حقاً.
يستخدم أنطون كرسيه المتحرك كثيراً على األرض 	 

الوعرة – وتعلّم كيفية صيانة كرسيه المتحرك 
إلبقائه في حالة سليمة سيكون مفيداً جداً.

الكرسي المتحرك الحالي الذي يستعمله أنطون.
الكرسي المتحرك الحالي الذي يستعمله أنطون 	 

في حالة رديئة وال يناسب ظروف بيئته أو يلبي 
احتياجاته الجسدية.

مالحظة خاصة: عندما تتوفر الكراسي المتحركة ذات 
العجالت الثالث، يمكن للمدربين أن يشيروا إلى أن 

الكرسي المتحرك ذي العجالت الثالث يمكن أن يكون 
حالً جيداً لمستخدم الكرسي المتحرك هذا لمساعدته 

على قطع المسافة المطلوبة إلى مركز التدريب كل يوم.
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

نقاط التعلم المقترحةقصة المستخدم

تشانتو هي فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً. خسرت كلتا 
رجليها )من مستوى ما فوق الركبة( خالل زلزال. تعيش 

تشانتو مع عائلتها في شقة في بلدة قريبة، وقد حضرت إلى 
جلسة التقييم مع أمها واختها األكبر عمراً. لديها كرسي 
متحرك حصلت عليه بعد أن تبّرع به أحد المانحين. هو 

كرسي متحرك من النوع المخصص للحاالت العظمية لكّن 
مقاسه يناسب البالغين. الكرسي كبير جداً على تشانتو، 

وهي بحاجة إلى أن تمد نفسها فوق مسندي الذراعين لكي 
تصل إلى إطاري الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين 

الخلفيتين، لكنها تجد صعوبة في ذلك. كما أن مسند الظهر 
الخلفي مرتفع للغاية وليست هناك وسادة.

ترغب تشانتو بالعودة إلى المدرسة لكنها غير مرتاحة 
جسدياً في كرسيها المتحرك، فهي تشعر باإلحراج نظراً 
لعدم قدرتها على تحريك نفسها. كما ترغب في الحصول 

على كرسي متحرك تستطيع دفعه بنفسها، ويمنحها المزيد 
من الدعم. هي تقول إنها ستستعمل الحافلة المدرسية إذا 

كان بوسعها اصطحاب كرسيها المتحرك معها.

معلومات تساعد في اختيار أنسب كرسي متحرك.
تشانتو غير مرتاحة في كرسيها المتحرك الحالي 	 

وتحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت في كرسيها – 
تحتاج تشانتو إلى كرسي متحرك يناسبها بالشكل 

الصحيح بحيث تحصل على دعم جيد – سيساعدها 
الدعم الجيد لوضعتها على زيادة قدرتها على 

التحمل خالل النهار، وهي تحتاج إلى ذلك لاللتحاق 
بالمدرسة.

تحتاج تشانتو إلى التنقل بالحافلة المدرسية – وهي 	 
بحاجة إلى كرسي متحرك بوسعها اصطحابه معها.

الكرسي المتحرك الحالي الذي تستعمله تشانتو.
كرسيها المتحرك الحالي كبير للغاية، وال يساعدها 	 

على التنقل بمفردها؛ وسيكون الكرسي المتحرك 
الخفيف الوزن الذي يوفر دعماً جيداً لوضعتها أكثر 

مالءمة الحتياجاتها من كرسيها المتحرك الحالي.

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .7
اقرأ النقاط الرئيسية 

اسأل ما إذا كان لدى المشاركين أي سؤال.
:المخصصة للتقی�م هي فرصة لجمع المعلومات عنالمقابلة •

مستخدم الكرسي المتحرك؛–
الحالة الجسد�ة؛–
أسلوب الح�اة والبیئة؛–
.الكرسي المتحرك الحالي–

سّجل بدّقة في جمع أثناء المقابلة المخصصة للتقی�م �جب أن تالمعلومات التي تُ •
.استمارة تقی�م الكرسي المتحرك

19:المقابلة المخصصة للتقی�م:3-�اء
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باء – 4: التقييم الجسدي

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 تسجيل وجود قروح ضغط، أو خطر التعّرض لها، أو تاريخ اإلصابة بها؛
  ًشرح اإلجراء الذي يجب اتخاذه إذا كان لدى مستخدم كرسي متحرك قروح ضغط أو كان معرضا

لخطر حصول قروح ضغط لديه؛
 تحديد طريقة دفع مستخدم الكرسي المتحرك لكرسيه وتسجيلها؛
  عرض الطريقة الصحيحة ألخذ مقاسات مستخدم كرسي متحرك لوصف )انتقاء( كرسي متحرك

)عرض المقعد، عمق المقعد، طول بطن الساق، ارتفاع الظهر(؛
 .وصف عالقة مقاسات الجسم بمقاس الكرسي المتحرك

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: ألف – 4: التقييم الجسدي؛
 دليل العمل المرجعي؛
 كتيّب التدريب العملي للمشاركين؛
 مقطع الفيديو: إيضاح عملية القياس؛
 الملصق الجداري: مهارات التنقل بالكرسي المتحرك؛
  كراس متحركة لها مساند قدمين يمكن أزاحتها جانباً )إذا كانت متوفرة( – كرسي متحرك واحد

لكل ثالثة مشاركين. 
 استمارات تقييم الكرسي المتحرك – استمارة واحدة لكل مستخدم كرسي متحرك؛
 بكرة )شريط( قياس للتمرن على القياس – بكرة قياس واحدة لكل مستخدم كرسي متحرك؛
 .كتل دعم القدمين

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
  المكان الذي من المرجح أن ينجز فيه المشاركون عملية التقييم – على سبيل المثال في منازل

مستخدمي الكراسي المتحركة، أم في المراكز الصحية المجتمعية، أم في مركز متخصص بخدمة 
الكراسي المتحركة؟

ضير
تح

ال

  .اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، وشاهد مقطع الفيديو، واقرأ خطة الجلسة
 .وّزع الكراسي المتحركة في أنحاء غرفة التدريب
  يجب أن تضمن وجود كرسي متحرك واحد على األقل بمسندي قدمين قابلين للرفع نحو األعلى أو

اإلزاحة جانباً )للتمرن على تحريك الكرسي المتحرك بالقدم(.

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة.. 1
التهيئة. . 2
وجود قروح ناجمة عن الضغط، أو خطر التعّرض لها، أو تاريخ اإلصابة بها.. 3
طريقة دفع الكرسي المتحرك.. 4
أخذ المقاسات.. 5
كيف تؤخذ مقاسات الجسم.. 6
ملخص النقاط الرئيسية.. 7

2
5

10
20
30
20
3

90 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح: في هذه الجلسة، سوف نتمّرن على الجزء 

الجسدي من التقييم. وسوف:

نتعلّم كيف نسّجل وجود أي قروح ضغط، أو مخاطر 	 
التعّرض لها، أو اإلصابات السابقة بها لدى مستخدم 

الكرسي المتحرك؛
نناقش الطرق المختلفة التي قد يلجأ إليها مستخدم 	 

الكرسي المتحرك لتحريك كرسيّه، والتمّرن على 
تحريك الكرسي بواسطة القدم؛

نتعلّم كيف نأخذ المقاسات الجسدية األهم لتساعدنا في 	 
اختيار الكرسي المتحرك ذي المقاس الصحيح بالنسبة 

لمستخدم الكرسي المتحرك.

التهيئة )5 دقائق(  .2
اشرح: لكي تُجري التقييم الجسدي، اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك االنتقال من الكرسي المتحرك )إذا 

كان جالساً على كرسي متحرك( إلى سرير التقييم.

سيسهل ذلك مراقبة وضعة مستخدم الكرسي المتحرك وأخذ المقاسات. كما أنها فرصة لرؤية الطريقة التي 
ينتقل بها مستخدم الكرسي المتحرك. بعض األشياء التي يجب تذّكرها مبيّنة أدناه. 

الخطوة الثان�ة
التقی�م

. قی�مفي هذه الجلسة، سوف یتمّرن المشار�ون على الجزء الجسدي من الت•
:وهم سوف

ا، أو طر التعّرض لهاخمقروح ضغط، أو أي یتعّلمون ��ف �سّجلون وجود –
بها لدى مستخدم الكرسي المتحرك؛ات السا�قةاإلصا�

رك لتحر�ك یناقشون الطرق المختلفة التي قد یلجأ إلیها مستخدم الكرسي المتح–
على تحر�ك الكرسي بواسطة القدم؛ن رّ مكرسّ�ه، والت

الكرسي قاسات الجسد�ة األهم لتساعدهم في اخت�ارمیتعّلمون ��ف �أخذون ال–
.قاس الصح�ح �النس�ة لمستخدم الكرسي المتحركمالمتحرك ذي ال

2: التقی�م الجسدي:4-�اء
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اشرح:
كما هو الحال في المقابلة، يجب أن يجري التقييم في 	 

مكان نظيف وهادئ.
الخصوصية مهمة إذا كان من الضروري تقييم قروح 	 

الضغط.
اشرح دائماً لمستخدم الكرسي المتحرك ما الذي ستفعله 	 

ولماذا.
عندما ينتقل مستخدم الكرسي المتحرك، كن مستعداً 	 

لتقديم المساعدة إذا رأيت أنه غير قادر على االنتقال 
بأمان وسهولة بمفرده.

عندما يكون مستخدم الكرسي المتحرك على سرير 	 
التقييم:

ادعم قدمي مستخدم الكرسي المتحرك على األرض 	 
بواسطة كتل دعم القدمين إذا لم تكونا قادرتين على 

الوصول إلى األرض بشكل مريح؛ 
ابق دائماً قريباً من مستخدم الكرسي المتحرك حتى 	 

تتأكد من أنه آمن وقادر على الجلوس في وضع 
مستقيم بمفرده.

وجـود قـروح ناجمـة عـن الضغط أو خطر التعّرض لها، أو تاريخ اإلصابة بها )10 دقائق(  .3
اشرح: سبق وتحدثنا بالتفصيل عن أهمية الوقاية من قروح الضغط.

اسأل: هل يمكن ألي مشارك أن يتذكر أهم عوامل الخطر، أي األشياء التي تزيد من احتمال حصول قروح 
الضغط لدى الشخص؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات. حاول استخالص جميع مخاطر حصول قروح 

الضغط المدرجة أدناه.

اإلجابات األهم:

عدم الشعور )التراجع في اإلحساس(؛	 
عدم القدرة على الحركة؛	 
الرطوبة الناجمة عن العرق أو الماء أو سلس 	 

البول؛
التغذية السيئة وعدم شرب كميات كافية من المياه؛	 

التقّدم في العمر )الشيخوخة(؛  	 
الوضعة السيئة؛	 
قروح الضغط السابقة أو الحالية؛	 
الوزن: قلة الوزن أو زيادة الوزن.	 

�جب إجراء التقی�م في مكان نظ�ف •
.وهاد�

.اشرح ما ستفعله ولماذا ستفعله•
�جب ضمان أن �كون مستخدم الكرسي•

:المتحرك آمناً 
؛منهالكرسي المتحرك و إلىعندما ینتقل –
�ة طبل/ عندما �كون جالسًا على سر�ر–

.التقی�م
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اشرح: ستساعد استمارة التقييم المشاركين في تقييم خطر 
حصول قروح الضغط.

اعرض الشريحة وانقر عليها لتوضيح النقاط التالية:

الشخص الذي ليس لديه إحساس معّرض لخطر تشّكل 	 
قروح الضغط لديه؛

الشخص الذي لديه ثالثة عوامل خطر أخرى أو أكثر 	 
معّرض لخطر تشّكل قروح الضغط لديه.

اطلب من المشاركين إلقاء نظرة على نسختهم من استمارة تقييم الكرسي المتحرك.

اشــرح: يجب على المشاركين أن يسألوا مستخدمي 
الكراســي المتحركة األسئلة الموجودة في االستمارة.

هل لديهم إحساس طبيعي؟	 
هل سبق أن كانت لديهم قروح ضغط من قبل؟ إذا 	 

كانت اإلجابة هي نعم، اسأل مستخدم الكرسي المتحرك 
عن مكانها. ضع عالمة على هذا المكان على مخطط 

الجسم الظاهر في االستمارة.
 هل لديه قروح ضغط حالية؟	 

إذا كانت اإلجابة هي نعم، اسأل عما إذا كان بإمكانك 	 
رؤيتها حتى يمكنك التأكد من مكان القرحة ومدى 

خطورتها؛
تعامل بقدر من الحساسية عندما تطلب رؤية قروح 	 

الضغط لدى الشخص؛
اضمن الحفاظ على خصوصية مستخدم الكرسي 	 

المتحرك من خالل وضع ستارة تخفي منطقة 
التقييم؛

حدد ما إذا كانت قروح الضغط مفتوحة أم ال، وضع 	 
عالمة على مكان قروح الضغط على مخطط الجسم 

الظاهر في االستمارة؛
اسأل مستخدم الكرسي المتحرك عن سبب القروح 	 

باعتقاده وكم من الوقت مضى عليها.
ضع دائرة حول أي من عوامل الخطر.	 
حدد ما إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك معّرضاً أم 	 

غير معّرض لخطر حصول قروح الضغط لديه.

؛)تراجع في اإلحساسال(ر و شعالعدم•
؛حر�ةالعدم القدرة على •
الرطو�ة الناجمة عن العرق أو الماء أو سلس البول؛•
الوضعة السیئة؛•
قروح الضغط السا�قة أو الحال�ة؛•
السیئة وعدم شرب �م�ات �اف�ة من الم�اه؛�ةذالتغ•
؛)الش�خوخة(التقّدم في العمر •
.  ز�ادة الوزن الوزن أو قلة: الوزن •
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هاضغط، أو خطر التعّرض لها، أو تار�خ اإلصا�ة بناجمة عن الوجود قروح
ح ضغط سابقةوقر= Oال یشعر             /// = 

ال نعم لدیھ إحساس طبیعي؟ قروح ضغط حالیة= *

ال نعم ح ضغط سابقة؟وقر

ال نعم ح ضغط حالیة؟وقر
ح مفتوحةو، ھل ھي قر"نعم"إذا كانت اإلجابة 

ال نعم ) 4–1درجة ال(
: المدة والسبب

وامل �ان لد�ه ثالثة عإذا أوالشخص غیر القادر على اإلحساس * قروح الضغط؟ *معّرض لخطرهل هذا الشخص 
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اسأل: ما هو اإلجراء الذي يجب اتخاذه إذا كان لدى مستخدم كرسي متحرك قروح ضغط مفتوحة من الدرجة 
الثانية أو أعلى؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

اإلجابات األهم:

اإلحالة إلى العالج؛	 
نصح مستخدم الكرسي المتحرك بتخفيف الضغط عن القروح – وهذا قد يعني عدم استخدام الكرسي 	 

المتحرك.

اسأل: ما هو اإلجراء الذي يجب اتخاذه إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك "معرضاً لخطر" حصول قروح 
الضغط لديه؟

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

اإلجابات األهم:

توفير وسادة للتخفيف من الضغط – التحقق مما إذا كانت الوسادة فعالة عن طريق إجراء اختبار عظام 	 
الورك الناتئة؛

تثقيف المستخدم بشأن الوقاية – تعليم المستخدم تقنيات التخفيف من الضغط وأهمية أن يكون نشطاً، وأن 	 
يغيّر وضعته بانتظام؛ وتفقّد الجلد يومياً بحثاً عن أي عالمات.

مالحظات للمدربين: يتعلق هذا السؤال بما إذا كان الشخص "معّرضاً لخطر" حصول قروح الضغط لديه. وإذا 
كان لدى شخص ما قروح ضغط بالفعل، فإن اإلجراءات تختلف.

طريقة دفع الكرسـي المتحرك )20 دقيقة(  .4
 اشرح:

من المهم معرفة الطريقة التي سيدفع بها مستخدم 	 
الكرسي المتحرك كرسيّه، حيث يمكن أن يؤثر ذلك 

على اختيار الكرسي المتحرك.
يدفع مستخدمو الكراسي المتحركة كراسيهم المتحركة 	 

بطرق مختلفة.
البعض يدفعون بأذرعهم، وبعضهم يدفعون بأرجلهم، 	 

والبعض اآلخر لديه مساعد لدفعه.

اسأل: ما هي القدرات الجسدية التي ستؤثر على كيفية دفع مستخدم الكرسي المتحرك لكرسيه؟

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

طر�قة دفع الكرسي المتحرك
الذراع ال�منىالذراع ال�سرى ك�ف سیدفع مستخدم الكرسي المتحرك �رسّ�ه؟ بواسطة �لتا الذراعین

�حتاج إلى مساعد لیدفعه الرجل ال�منىالرجل ال�سرى كلتا الرجلین

:التعلیق
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اإلجابات:

قوة الذراعين والقدرة على التحكم بهما؛	 
قوة الساقين والقدرة على التحكم بهما؛	 
القدرة على الجلوس في وضع مستقيم؛	 

االستقرار والسيطرة اإلجماليتين – إذا كان شخص 	 
ما غير مستقر أو لديه ضعف في التوازن، فقد 

يحتاج إلى استخدام ذراعيه "للتمسك"، وبالتالي لن 
يكون قادراً على دفع الكرسي.

قوة الذراعين والساقين والقدرة على التحكم بها، واالستقرار اإلجمالي هي أمور في غاية األهمية. 	 
والكرسي المتحرك المضبوط في الوضع المالئم تماماً ويعطي دعماً جيداً للوضعة يمكن أن يسّهل على 

الشخص الذي لديه ضعف في التوازن أو االستقرار دفع كرسيه المتحرك.

اسأل: ما هو الوضع المثالي للعجلة الخلفية بالنسبة 
لمستخدم الكرسي المتحرك لكي يدفعه بذارعيه؟

اإلجابة:
عندما يمسك مستخدم الكرسي المتحرك بالجزء العلوي 	 

من إطار الدفع المعدني المثبت على العجلة الخلفية، 
يجب أن يكون الكوع في حالة انثناء بزاوية 90 درجة 

تقريباً.

اشرح:
لدفع الكرسي المتحرك بالقدمين، يجب تهيئته بحيث 	 

يصل كعبا مستخدم الكرسي المتحرك إلى األرض 
بشكل مريح، وبحيث يكون حوضه مدعوماً بمسند 

الظهر.
من المهم وجود مسندي قدمين من الممكن إزاحتهما 	 

بعيداً عن الطريق. فقد يظل مستخدم الكرسي المتحرك 
بحاجة إلى مسندي القدمين ليدفعه شخص آخر لمسافة 

أطول.
يمكن أن يكون مسندا الذراعين مفيدين أيضاً، بما أن 	 

مستخدم الكرسي المتحرك قد يتكئ إليهما عند االنحناء 
إلى األمام لتحريك الكرسي المتحرك.

 إذا احتاج مستخدم الكرسي المتحرك إلى دفع الكرسي 	 
بقدميه، ولم يكن الكرسي المتحرك مهيأً بالشكل 

الصحيح لدفعه بالقدم، فإن مستخدم الكرسي المتحرك 
سيكون مضطراً إلى تغيير وضعته من أجل دفع 

الكرسي المتحرك. سيكون هذا ُمتعباً جداً، وقد يتسبب 
بمشاكل في الوضعة على المدى البعيد.

7: التقی�م الجسدي:4-�اء

سّیهم �حتاج األشخاص الذین یدفعون �ر •
:المتحرك بواسطة قدمیهم إلى

على نحوًا مستندأن �كون حوضهم –
مسند الظهر؛إلى جید

ل مستٍو ن �شكیمستقّرتأن تكون قدماهم –
.على األرض
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اشرح: لقد تمّرنا على الدفع باستعمال الذراعين أثناء جلسة التنقل بالكرسي المتحرك. اآلن ستتاح الفرصة 
للجميع لتجربة دفع الكرسي المتحرك بالساقين.

النشاط
ضع في كل مجموعة ثالثة أشخاص )من الناحية المثالية يجب أن يكونوا بأطوال متنوعة، المجموعات:

ألن ذلك سيساعد في طرح مشاكل القدرة على الوصول إلى األرض(. امنح كل مجموعة 
كرسياً متحركاً.

اطلب من كل مجموعة بدورها أن تحاول تحريك الكرسي المتحرك بالقدمين. من الناحية التعليمات:
المثالية، يجب أن يجلس أفرادها بحيث يلمس حوض الواحد منهم مسند الظهر. إذا لم يكن 

ذلك ممكناً، فيجب أن يحاولوا ليعرفوا كيف يمكنهم الوصول إلى األرض لدفع الكرسي 
المتحرك، وهذا سيساعدهم على الشعور بما يحدث إذا لم يُهيأ الكرسي المتحرك بالشكل 

الصحيح لدفعه بالقدم.
اطلب من المشاركين تجربة الدفع بأقدامهم أثناء انحنائهم إلى األمام، وأثناء انحنائهم إلى 

الخلف، وبكعبهم، وبأصابع قدمهم.
راقب المجموعات. تأكد من تنفيذ النشاط بأمان.راقب:
خصص 10 دقائق للتمّرن و 5 دقائق لمالحظات التقييم.الوقت:

اسأل المجموعات:مالحظات التقييم:
بالنسبة ألولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى األرض بسهولة – ما الذي كان 	 

عليهم فعله إليصال أقدامهم إلى األرض؟ )اإلجابة: إما إرخاء أجسامهم لتتدلى، أو 
الميالن إلى األمام(؛

هل كان من األسهل دفع الكرسي أثناء الميالن إلى األمام أم إلى الخلف؟ )اإلجابة: 	 
الميالن إلى األمام – من الناحية المثالية مع استناد الحوض إلى مسند الظهر(؛

ما الذي يشجع شخصاً ما على الميالن إلى األمام؟ )اإلجابة: مسندا الذراعين أو 	 
صينية توفر سطحاً يمكن االتكاء عليه(؛

هل كان من األسهل دفع الكرسي بإصبع القدم أم بالكعب؟ )اإلجابة: بالكعب(.	 

اشرح:
سيرى المشاركون من خالل النشاط كيف يمكن أن يكون دفع الكرسي المتحرك باستخدام القدمين صعباً 	 

ومتعباً إذا لم يُهيأ الكرسي المتحرك ليُدفع بالقدمين.
تهيئة الكرسي المتحرك بالشكل الصحيح تعني التأكد من أن ارتفاع المقعد عن األرض صحيح بالنسبة 	 

لمستخدم الكرسي المتحرك. وتتضمن بعض الطرق للقيام بذلك ما يلي:
اختيار كرسي متحرك يكون ارتفاع مقعده عن األرض صحيحاً بالنسبة للمستخدم )ضع في االعتبار  	

ارتفاع الوسادة(؛
ترقيق الوسادة – ما يمكن أن يقلل من االرتفاع الكلي؛ 	
وصل مقعد صلب أدنى من المقعد األصلي. 	
إذا كان المستخدم سيدفع الكرسي بقدميه، فينبغي أن يُطلعه كادر المتخصصين في خدمة الكراسي 	 

المتحركة على كيفية الجلوس وحوضه يالمس مسند الظهر، واالنحناء إلى األمام، و "الشد" إلى األمام 
عن طريق وضع الكعب على األرض أوالً.

علّم دائماً الدفع إلى األمام، وليس إلى الخلف.	 
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اسأل: إذا كان هناك شخص مساعد سيدفع مستخدم 
الكرسي المتحرك طوال الوقت أو في بعض األوقات، 

فكيف سيؤثر ذلك على اختيار الكرسي المتحرك؟

اإلجابة:
وجود مقبضي دفع قويين هو أمر مهم.	 
في حالة األطفال، سيسهل مقبضا الدفع المرتفعان على 	 

الكبار دفع الطفل.

اشرح: ستؤثر طريقة دفع الكرسي المتحرك أيضاً على التدريب الذي يحتاجه المستخدم وربما عائلته أو مقدمو 
الرعاية )إذا كان ذلك مناسباً(.

أخذ المقاسات )30 دقيقة(  .5
اشرح:

أثناء التقييم، يأخذ كادر المتخصصين في مركز خدمة 	 
الكراسي المتحركة مقاسات مستخدم الكرسي المتحرك. 
يمكن لكادر المتخصصين بعد ذلك التحقق من مقاسات 

الكراسي المتحركة المتوفرة لمعرفة أيها سيالئم 
مستخدمه على أكمل وجه.

تسجل المقاسات في استمارة التقييم.	 
يمكن العثور على وصف لكيفية أخذ كل مقاس في دليل 	 

العمل المرجعي.
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مقاس الكرسي 
المتحرك

سي المثالي للكر المقاسالجسد إلى مقاساتغّیر 
المتحرك

)مم(المقاس مقاسات الجسد

عرض المقعد= عرض الورك  عرض الورك )أ(

عرض = مم 60-30مطروحًا منه ) ب(المقاس 
المقعد

)إذا �ان الطول مختلفًا، استعمل األقصر(

�سارال عرض المقعد )ب(

�مینال

ن أوقمة وسادة المقعد إلى ارتفاع مسندي القدمی= 

قمة وسادة المقعد إلى األرض في حالة دفع = 
الكرسي �القدمین 

�سارال طول �طن 
الساق

)ج(

�مینال

قمة وسادة المقعد إلى قمة مسند الظهر= 

)�حسب حاجة المستخدم–) هـ(أو ) د(المقاس (

أسفل القفص الصدري  )د(

أسفل لوح الكتف )هـ(
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عّرف بمقطع الفيديو: إيضاح عملية القياس – يعرض مقطع الفيديو هذا عليكم كيفية أخذ خمسة 
مقاسات أساسية لمستخدم الكرسي المتحرك.

اطلب من المشاركين مشاهدة المقطع بإمعان، بما أنهم سيتمرنون على المهارات بأنفسهم الحقاً. 
اعرض مقطع الفيديو.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO
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النشاط:

ضع في كل مجموعة ثالثة أشخاص.المجموعات:

اطلب من كل مجموعة:التعليمات:
أخذ مقاسات كل شخص وتسجيلها؛	 
يجب على كل عضو في المجموعة أخذ مقاسات كل شخص آخر – بحيث يمكن 	 

مقارنة المقاسات في نهاية التمرين؛
تسجيل المقاسات في المكان المخصص في كتيب التدريب العملي.	 

تجّول بين المجموعات وراقب نشاطها عن كثب. استخدم الدليل أدناه للتحقق من استخدام راقب:
المشاركين للتقنيات الصحيحة.

تفقّد المقاسات لتقييم مدى دقة المشاركين في أخذ المقاسات.
يمكن للمدرب تسجيل المقاسات على اللوح األبيض حتى يكون هناك تسليط للضوء على 

أي فروقات.

خصص 15 دقيقة )5 دقائق لكل شخص( للتمرن و 15 دقيقة لمالحظات التقييم.الوقت:

اسأل: هل كانت جميع مقاسات الشخص ذاته هي ذاتها؟	 مالحظات التقييم:
اسأل: ما الذي قد يسبب الفروقات؟ )اإلجابة: عدم استخدام التقنية الصحيحة – على 	 

سبيل المثال عدم مطالبة مستخدم الكرسي المتحرك بالجلوس في وضع مستقيم، وعدم 
وضع شريط القياس في الموضع الصحيح، وعدم قراءة الشريط بشكل صحيح(.

اسأل: ما هي المشاكل التي قد تحدث إذا أخذ المقاس الخاطئ؟ )اإلجابة: قد ال يناسب 	 
الكرسي المتحرك المستخدم(.

المدربون – استخدموا هذا الدليل للتحقق من أن المشاركين يستخدمون التقنيات الصحيحة

في جميع المقاسات، تأكدوا من أن شريط القياس مثبت بشكل مستقيم وأن مستخدم الكرسي المتحرك يجلس 
في وضع مستقيم. كما يجب دعم قدمي مستخدم الكرسي المتحرك على األرض أو على كتل دعم القدمين إذا لم 

تكونا قادرتين على الوصول إلى األرض بشكل مريح.
تحقق من عدم وجود أي شيء في جيوب مستخدم الكرسي المتحرك قبل القياس. أ

خذ مقاسي الوركين أو أوسع جزء من الفخذين. يمكن أن يساعد مسك لوحي تثبيت 
أوراق أو كتابين على كل جانب من جانبي مستخدم الكرسي المتحرك في الحصول 

على مقاس دقيق.
ضع لوحاً لتثبيت األوراق أو كتاباً خلف مستخدم الكرسي المتحرك للمساعدة في ب

الحصول على مقاس دقيق. خذ المقاس من الجزء الخلفي من الحوض إلى مؤخرة 
الركبة في خط مستقيم.

خذ دائماً مقاس كال الساقين. إذا كان هناك فرق بين الساقين، تحقق من جلوس 
مستخدم الكرسي المتحرك وحوضه في موضع مستٍو. إذا كان ما يزال هناك فرق، 

حدد وصفة الكرسي المتحرك باالستناد إلى الجانب األقصر.

أ
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هـ
د

ب
ج

خذ المقاس من مؤخرة الركبة إلى قاعدة الكعب. تأكد من انثناء ج
كاحلي مستخدم الكرسي المتحرك بزاوية 90 درجة )إن أمكن(.

خذ دائماً مقاس كال الساقين. يجب على مستخدم الكرسي المتحرك 
انتعال األحذية التي ينتعلها في معظم األيام )إن وجدت(.

خذ المقاس من المقعد إلى أسفل القفص الصدري. للمساعدة د
في العثور على أسفل القفص الصدري، ضع يديك على جانبي 

الحوض. اضغط يديك برفق نحو الداخل وادفع اليدين لألعلى. يقع 
أسفل القفص الصدري فوق الخصر مباشرة.

خذ المقاس من المقعد إلى أسفل لوح الكتف في خط عمودي. هـ
للمساعدة في العثور على أسفل الكتف، اطلب من المستخدم رفع 

كتفيه.

كيف تؤخذ مقاسـات الجسم )20 دقيقة(  .6
اشرح: لقد تمّرنا اآلن على أخذ المقاسات من مستخدم الكرسي المتحرك. اآلن سنرى عالقة هذه المقاسات 

بالكرسي المتحرك.
اطلب من المشاركين إلقاء نظرة على نسخهم من استمارة 

تقييم الكرسي المتحرك.
أشر إلى العمود الثالث في جدول المقاسات.

اشرح: يوضح هذا كيفية ارتباط مقاس الجسم بالكرسي 
المتحرك. سنلقي نظرة على كل واحد اآلن.

اشرح:
المقاس )أ(: عرض الورك يساوي عرض مقعد 	 

الكرسي المتحرك.
يجب أن يكون عرض مقعد الكرسي المتحرك أقرب 	 

ما يمكن إلى عرض ورك المستخدم، ولكنه ال يجب أن 
يكون أصغر منه أبداً.

إذا لم يكن لدى مستخدم الكرسي المتحرك أي إحساس، 	 
فمن المهم التأكد من أن جانبي الكرسي المتحرك ال 

يضغطان على الحوض أو الفخذين.

مقاس الكرسي 
المتحرك

سي غّیر مقاسات الجسد إلى المقاس المثالي للكر 
المتحرك

)مم(المقاس  مقاسات الجسد

عرض المقعد= عرض الورك  عرض الورك )أ(

عرض = مم 60-30مطروحًا منه ) ب(المقاس 
المقعد

)إذا �ان الطول مختلفًا، استعمل األقصر(

�سارال عرض المقعد )ب(

�مینال

ن أوقمة وسادة المقعد إلى ارتفاع مسندي القدمی= 

قمة وسادة المقعد إلى األرض في حالة دفع = 
الكرسي �القدمین 

�سارال طول �طن 
الساق

)ج(

�مینال

قمة وسادة المقعد إلى قمة مسند الظهر= 

)�حسب حاجة المستخدم–) هـ(أو ) د(المقاس (

أسفل القفص الصدري  )د(

أسفل لوح الكتف )��(

12: التقی�م الجسدي:4-�اء

عرض المقعد = عرض الورك •
:المقاس المالئم•

.�جب أن یتالءم �شكل قر�ب–

13: التقی�م الجسدي:4-�اء
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اشرح: 
المقاس )ب(: عمق المقعد مطروحاً منه 30-60 مم 	 

تقريباً هو العمق المثالي لمقعد الكرسي المتحرك. 
 يوفّر الوضع المالئم دعماً جيداً للفخذ. وسيؤدي ذلك 	 

إلى تقليل الضغط تحت عظام الورك الناتئة ويساعد في 
منع تشّكل قروح الضغط.

في حالة مستخدمي الكراسي المتحركة ذوي األرجل 	 
الطويلة قد تكون هناك فجوة أكبر. من المقبول أن 

يصل الرقم حتى 60 مم.
إذا كان طول المقعد طويالً زائداً عن اللزوم، لن يتمكن 	 

المستخدم من الجلوس في وضع مستقيم. كما أن الوجه 
الخلفي لبطن الساق قد يحتك بالحافة األمامية للمقعد 
متسبباً بعدم االرتياح وقروح الضغط أو أحدهما. إذا 

كان هناك فرق بين الجانبين األيمن واأليسر، استخدم 
مقاس الساق األقصر لتحديد اختيارات الوصفة.

اشرح:
المقاس )ج( يساوي إما:	 

المقاس من قمة وسادة المقعد إلى مسندي القدمين؛ 	 
أو

المقاس من قمة وسادة المقعد إلى األرض )في حالة 	 
دفع الكرسي بالقدمين(. 

االرتفاع الصحيح لمسندي القدمين مهم بما أن ذلك 	 
يضمن الدعم الجيد للفخذين والدعم الكامل للقدمين من 

مسندي القدمين.
يحتاج ارتفاع مسندي القدمين دائماً إلى تعديل نهائي 	 

عند ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم، نظراً 
لصعوبة تقدير مدى انضغاط الوسادة عندما يجلس 

المستخدم عليها.
ارتفاع المقعد الصحيح لشخص يدفع الكرسي المتحرك 	 

بقدميه مهم لضمان توفير دعم جيد له في الكرسي 
المتحرك وتمكينه من الوصول إلى األرض بشكل 

مريح لدفع الكرسي بكفاءة.

)  ب(المقاس = عمق مقعد المستخدم •
.مم60-30مطروحًا منه 

ذوي مم مقبول �النس�ة للمستخدمین60حتى –
.األرجل الطو�لة

:المقاس المالئم•
رك د ما إذا �ان مستخدم الكرسي المتحتفقّ –

لوراء �جلس في وضع مستق�م، وور�اه إلى ا
تمامًا وظهره یالمس مسند الظهر؛

د بین المقع) على األقل(مسافة أص�عین –
.ومؤخرة الر��ة

14: التقی�م الجسدي:4-�اء

:إما) = ج(المقاس •
قمة وسادة المقعد إلى مسندي من –

القدمین؛ أو
في (قمة وسادة المقعد إلى األرض من –

).حالة دفع الكرسي �القدمین
:المقاس المالئم•

دون الفخذان مستندان �الكامل إلى الوسادة–
؛ فجوات

ي ان �الكامل على مسندتالقدمان مستند–
.القدمین دون فجوات

المتحرك ض�ط الكرسيتفّقد دائمًا للتأّكد من •
.وعّدل حسب الضرورةفي الوضع المالئم

15: التقی�م الجسدي:4-�اء
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اشرح: 
المقاس )د( أو )هـ( يساوي المسافة بين قمة وسادة 	 

المقعد وقمة مسند الظهر.
يجب أن يعطي المقاُس المالئم مستخدم الكرسي 	 

المتحرك الدعم الذي يحتاج إليه وأن يسمح لمستخدم 
الكرسي المتحرك النشط بحّرية تحريك كتفيه لدفع 

الكرسي.

اشرح: 
المقاس )د( – سيحدد ارتفاع مسند ظهر يصل إلى 	 

مستوى أسفل القفص الصدري لمستخدم الكرسي 
المتحرك. 

هذا ارتفاع جيّد إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك:	 
يتمتع باللياقة ونشيطاً؛	 
قادراً على الجلوس في وضع مستقيم بسهولة 	 

وبتوازن جيّد.

المقاس )هـ( – سيحدد ارتفاع مسند ظهر يصل إلى 	 
مستوى أسفل لوحي كتفي مستخدم الكرسي المتحرك.

هذا ارتفاع جيّد إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك:	 
من المحتمل أن يتعب بسرعة؛	 
يجد صعوبة في الجلوس في وضع مستقيم.	 

اشرح: خذ مقاسي ارتفاع الظهر كليهما دائماً، بما أنه 	 
في بعض األحيان قد ال يتضح أثناء التقييم أي ارتفاع 

مسند ظهر سيكون األكثر راحة للمستخدم.

قمة وسادة المقعد إلى) = هـ(أو ) د(المقاس •
.قمة مسند الظهر

:المقاس المالئم•
�عتمد على احت�اجات المستخدم؛–
مستخدم الكرسي ي�عط�جب أن –

المتحرك الدعم الذي �حتاج إل�ه؛
�جب أن �سمح لمستخدم الكرسي –

ف�ه لدفع المتحرك النشط �حّر�ة تحر�ك �ت
.الكرسي

16: التقی�م الجسدي:4-�اء

رسي هذا ارتفاع جّید إذا �ان مستخدم الك•
:المتحرك

؛طاً �ونشیتمتع �الل�اقة –
تق�م قادرًا على الجلوس في وضع مس–

.�سهولة و�توازن جّید

17: التقی�م الجسدي:4-�اء

رسي هذا ارتفاع جّید إذا �ان مستخدم الك•
:المتحرك

یتعب �سرعة؛من المحتمل أن –
ع �جد صعو�ة في الجلوس في وض–

.مستق�م

18: التقی�م الجسدي:4-�اء
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اشرح: سننظر اآلن في كيفية ملء جدول المقاسات.

اعرض جدول المقاسات متضمناً مقاسات المستخدم.

اسأل: في حالة هذا الشخص، ماذا سيكون:

عرض مقعد الكرسي المتحرك؟ )انقر إلظهار 	 
اإلجابة(؛

عمق مقعد الكرسي المتحرك؟ )انقر إلظهار اإلجابة(؛	 
ارتفاع مسندي القدمين؟ )انقر إلظهار اإلجابة(؛	 
ارتفاع مسند الظهر إلى أسفل القفص الصدري )انقر 	 

إلظهار اإلجابة(؛
ارتفاع مسند الظهر إلى أسفل الكتف )انقر إلظهار 	 

اإلجابة(.

اسأل: ماذا سيفعل المشاركون إذا كان عمق مقعد مستخدم الكرسي المتحرك على اليسار مختلفاً عن عمقه على 
اليمين؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

اإلجابات األهم:
عندما يكون هناك اختالف في عمق المقعد في أحد جانبي الكرسي المتحرك، يجب أن يكون عمق مقعد 	 

الكرسي المتحرك حسب المطلوب من أقصر جانب.

اشرح: تذّكر – هذه كلها مقاسات مثالية. يحتاج كادر المتخصصين في الكراسي المتحركة إلى معرفة مقاسات 
الكراسي المتحركة المتوفرة حتى يتمكنوا من تحديد المقاس األنسب للمستخدم. سنتحدث عن هذا األمر بقدر 

أكبر من التفصيل في الجلسة القادمة.

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .7
اقرأ النقاط الرئيسية 

اسأل ما إذا كان لدى المشاركين أي سؤال.

مقاس الكرسي 
المتحرك

سي غّیر مقاسات الجسد إلى المقاس المثالي للكر 
المتحرك

)مم(المقاس  مقاسات الجسد

مم360 عرض المقعد= عرض الورك  مم360 عرض الورك )أ(

مم370 عرض = مم 60-30مطروحًا منه ) ب(المقاس 
المقعد

)إذا �ان الطول مختلفًا، استعمل األقصر(

مم400 �سارال عرض المقعد )ب(

مم400 �مینال

مم330 ین إلى ارتفاع مسندي القدم* قمة وسادة المقعد= 
أو

إلى األرض في حالة دفع * قمة وسادة المقعد= 
الكرسي �القدمین 

مم380 �سارال طول �طن 
الساق

)ج(

مم330 مم380 �مینال

مم360 إلى قمة مسند الظهر* قمة وسادة المقعد= 

)�حسب احت�اج المستخدم–) هـ(أو ) د(المقاس (

مم310 أسفل القفص الصدري  )د(

مم470 مم420 أسفل لوح الكتف )هـ(

مم50ارتفاع الوسادة في هذه الحالة  * 

19: التقی�م الجسدي:4-�اء

: معرفة ما یلي�شمل التقی�م الجسدي •
؛لد�هطقروح الضغتشّكلإذا �ان مستخدم الكرسي المتحرك معّرضًا لخطر ما –
ك�ف سیدفع مستخدم الكرسي المتحرك �رسّ�ه؛–
.أخذ مقاسات مستخدم الكرسي المتحرك–

كرسي إّن ال. یلجأ مستخدمو الكراسي المتحر�ة إلى طرق مختلفة لدفع �راسیهم•
ى ما إذا �ان المتحرك المختار وطر�قة تهیئة الكرسي المتحرك سیتغّیران بناًء عل

.المستخدم یدفع الكرسي بذراع�ه، أم �قدم�ه، أم �مساعدة من شخص آخر
كل اس الدقیق هو أمر أساسي لضمان الحصول على �رسي متحرك مالئم �ش�الق•

في توفیر و�مكن لألخطاء المرتك�ة في الق�اس أن تتسّبب بتأخیر. جّید، ومر�ح
.الكرسي المتحرك

20: التقی�م الجسدي:4-�اء
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باء – 5: الوصفة )االنتقاء(

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 تعداد مكونات عملية تحديد الوصفة )االنتقاء(؛
 وصف المزايا الرئيسية للكراسي المتحركة المتوفرة محلياً؛
 المطابقة بين احتياجات مستخدم الكرسي المتحرك وأنسب كرسي متحرك متوفر محلياً؛
 تحديد المقاس الصحيح للكرسي المتحرك لمستخدم الكرسي المتحرك؛
 .تدوين القرارات الخاصة بالوصفة على استمارة وصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: باء – 5: الوصفة )االنتقاء(؛
 دليل العمل المرجعي؛
  كتيّب التدريب العملي للمشاركين، )يرجى االنتباه إلى وجود قسمين بعنوان )باء – 5( في كتيّب

التدريب العملي للمشاركين؛
  نموذج واحد على األقل من كل كرسي متحرك متوفر محلياً، مع وسادة، وكتيب استعمال الكرسي

المتحرك أو ملخص مواصفاته، إذا كانا متوفرين؛
 .)بكرة )شريط( قياس وأي أدوات ضرورية إلرخاء القطع القابلة للتعديل )مثل مسندي القدمين

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
 تعديل الوقت اعتماداً على عدد الكراسي المتحركة المتوفرة محلياً؛
  تحضير أي استمارات وصفات )انتقاء( تخص كرسياً متحركاً محدداً – تعتبر استمارة الوصفة

)االنتقاء( التي تخص كرسياً متحركاً محدداً مفيدة ألي كرسي متحرك يوفر مجموعة من الخيارات 
أو التعديالت.

ضير
تح

ال

 .اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، واقرأ خطة الجلسة
 .أمأل استمارة ملخص معلومات الكرسي المتحرك لكل كرسي متحرك متوفر لتكون بمثابة مرجع
  راجع كل كرسي متحرك متوفر وكن على دراية كاملة بمزاياه، ونطاق تعديله، والخيارات التي

يتيحها، وكيفية تعديله.
  عّدل استمارة وصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك لكي تشمل أي خيارات أو تعديالت للكراسي

المتحركة المتوفرة محلياً )ما لم تكن هناك استمارة وصفة )انتقاء( كرسي متحرك محددة لهذا 
المنتج(.

  وّزع الكراسي المتحركة في أنحاء غرفة التدريب، بما في ذلك أي مادة حول ذلك الكرسي
المتحرك توفرها الشركة المصنعة )على سبيل المثال، الكتيب أو معلومات المنتج(.
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المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح:

الوصفة )االنتقاء( هي الخطوة الثالثة في الخطوات 	 
الثماني لتقديم الخدمة.

في هذه الجلسة، سنتعلّم كيفية وصف )انتقاء( كرسي 	 
متحرك، باستعمال المعلومات المجّمعة أثناء التقييم.

مـا هي الوصفة )االنتقاء(؟ )5 دقائق(  .2
اشرح:

الوصفة )االنتقاء( تعني اختيار أفضل توافق ممكن 	 
بين الكراسي المتحركة والوسائد المتوفّرة واحتياجات 

المستخدم.
يجب دائماً تحديد الوصفة )االنتقاء( مع مستخدم 	 

الكرسي المتحرك، بما في ذلك أحد أفراد العائلة أو 
مقدم الرعاية إذا كان ذلك مناسباً.

تشمل الوصفة )االنتقاء(:	 
اختيار المقاس المناسب للكرسي المتحرك والوسادة؛	 
انتقاء الكرسي المتحرك الصحيح، والوسادة 	 

الصحيحة، وقطع الكرسي المتحرك الصحيحة؛
االتفاق مع مستخدم الكرسي المتحرك على التدريب 	 

الذي يحتاج إليه ليساعده في استعمال كرسيّه 
المتحرك ووسادته والعناية بهما.

:في هذه الجلسة•
تعمال كرسي متحرك، �اس) انتقاء(سیتعّلم المشار�ون ��ف�ة وصف –

.المعلومات المجّمعة أثناء التقی�م

الخطوة الثالثة 
)االنتقاء(الوصفة 

2): االنتقاء(الوصفة :5-�اء

:تعني) االنتقاء(الوصفة •
رةالمتوفّ اخت�ار أفضل توافق ممكن بین الكراسي المتحر�ة–

.واحت�اجات المستخدم
):االنتقاء(تشمل الوصفة •

طع انتقاء الكرسي المتحرك الصح�ح، والوسادة الصح�حة، وق–
الكرسي المتحرك الصح�حة؛

قاس المناسب للكرسي المتحرك والوسادة؛ماخت�ار ال–
حتاج االتفاق مع مستخدم الكرسي المتحرك على التدر�ب الذي �–

.العنا�ة بهماإل�ه ل�ساعده في استعمال �رسّ�ه المتحرك ووسادته و 

3): االتقاء(الوصفة :5-�اء
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اشرح: يحتاج كادر المتخصصين في الكراسي المتحركة إلنجاز تلك المهمة أوالً إلى:

فهم احتياجات مستخدم الكرسي المتحرك – من خالل إجراء تقييم خاص بالكرسي المتحرك واالستماع 	 
بعناية لما يقوله المستخدم؛

معرفة الكراسي المتحركة والوسائد المختلفة المتوفرة؛	 
مناقشة الخيارات مع مستخدم الكرسي المتحرك.	 

الكراسـي المتحركة والوسـائد المتوفرة محلياً )60 دقيقة(  .3
اشرح: يحتاج كادر المتخصصين في الكراسي المتحركة 

إلى دراية كبيرة بالكراسي المتحركة والوسائد المتوفّرة 
 محلياً.  وهم

يحتاجون إلى معرفة ما يلي:

الهيكل – على سبيل المثال، ما إذا كان الكرسي 	 
المتحرك ذا قاعدة عجالت طويلة أم قصيرة؛ وطول 

الهيكل؛ وما إذا كان هيكالً قابالً للطي بشكل متصالب 
أم هيكالً صلباً.

المزايا – بما في ذلك نوع المقعد، ومسند الظهر، 	 
ومسندي القدمين، ومسندي الذراعين، والعجلتين 

األماميتين الصغيرتين، والعجلتين الخلفيتين.
مقاس الكرسي المتحرك: وهو يوصف عادةً من خالل 	 

عرض مقعد الكرسي المتحرك وأحياناً عمقه. ومن 
المفيد أيضاً معرفة ارتفاع المقعد عن األرض.

خيارات التعديل: ما هي المكونات القابلة للتعديل وما 	 
هو نطاق التعديل الممكن؟ عادةً ما يكون التعديل ممكناً 

بين خيارين مختلفين أو أكثر. فمثالً، تحتوي معظم 
الكراسي المتحركة على مسندي قدمين يمكن تعديلهما 

إلى ارتفاعات مختلفة متساوية في التباعد. "نطاق" 
التعديل هو من المقاس األصغر إلى المقاس األكبر.

الوسادة: ما نوع الوسادة )إن وجدت( التي تُعطى مع 	 
الكرسي المتحرك أو تكون متوفرة بشكل منفصل؟

عرفة �حتاج �ادر المتخصصین في الكراسي المتحر�ة إلى م•
متوّفر�ن التفاصیل والمزا�ا الخاّصة �كل �رسي متحرك ووسادة

.  محل�اً 
ة ُملّمًا �جب أن �كون �ادر المتخصصین في الكراسي المتحر�•

:�العناصر التال�ة في الكرسي المتحرك
اله�كل؛ –
مزا�ا؛ال–
الوسادة؛–
قاسات؛منطاق ال–
.خ�ارات التعدیل–

4): االنتقاء(الوصفة :5-�اء
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يوفّر بعض موّردي الكراسي المتحركة:	 
كتيّبات أو ملخصات عن المنتج؛أ. 
مواصفات المنتج )الكرسي المتحرك(؛ب. 
غالباً ما تشتمل هذه المعلومات على مقاسات الكراسي 	 

المتحركة، وأوزانها، ومزاياها، وفي بعض األحيان 
القطع االختيارية.

تحقق دائماً مما إذا كانت هناك معلومات متاحة حول 	 
الكراسي المتحركة التي تصفها )تنتقيها(. اقرأ هذه 

المعلومات حتى تكون على دراية بالمنتجات.
إذا لم يقّدم موردو الكراسي المتحركة هذه المعلومات، 	 

اطلبها منهم.

اشرح: في هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من االطالع عن كثب على بعض الكراسي المتحركة المتوفرة 
محلياً. سيمأل المشاركون استمارة ملخص معلومات الكرسي المتحرك الموجودة في كتيب التدريب العملي الذي 

بحوزتهم. وسيشمل ذلك قياس الكراسي المتحركة. وفيما يلي كيفية قياس كرسي متحرك.

اشرح:
قس عرض المقعد من الطرف الخارجي للقضيب 	 

المعدني للمقعد إلى الطرف الخارجي للقضيب المعدني 
اآلخر للمقعد.

إذا كان مسندا الذراعين مثبتين فوق القضيبين 	 
المعدنيين للمقعد، قس المسافة بين مسندي الذراعين.

قس عمق المقعد من قاعدة مسند الظهر حتى مقدمة 	 
المقعد.

:یوّفر �عض موّردي الكراسي المتحر�ة•
كتّی�ات؛–
مواصفات المنتجات؛–
.ملخصات عن المنتجات–

ي غال�ًا ما تشتمل هذه المعلومات على مقاسات الكراس•
طع المتحر�ة، وأوزانها، ومزا�اها، وفي �عض األح�ان الق

.االخت�ار�ة
طلبها إذا لم �قّدم موردو الكراسي المتحر�ة هذه المعلومات، ا•

.منهم

5): االنتقاء(الوصفة :5-�اء

6): االنتقاء(الوصفة :5-�اء

7): االنتقاء(الوصفة :5-�اء
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

قس ارتفاع المقعد من مقدمة المقعد مباشرة حتى 	 
األرض.

قس ارتفاع مسند الظهر )دون الوسادة( من منتصف 	 
الجزء الخلفي من المقعد حتى أعلى مسند الظهر.

قس ارتفاع مسندي القدمين عن طريق القياس من 	 
مؤخرة مسندي القدمين مباشرة حتى المقعد.

لقياس نطاق ارتفاع مسندي القدمين، قس عندما يكون 	 
مسندا القدمين عند أدنى نقطة ثم قس مرة أخرى عندما 

يكونان عند أعلى نقطة.

قس الطول الكلي لهيكل الكرسي المتحرك من خالل 	 
القياس من مؤخرة العجلتين الخلفيتين إلى مقدمة 

مسندي القدمين )أو العجلتين األماميتين الصغيرتين إذا 
كانتا أمام مسندي القدمين(.

8): االنتقاء(الوصفة :5-�اء

9): االنتقاء(الوصفة :5-�اء

10): االنتقاء(الوصفة :5-�اء

11): االنتقاء(الوصفة :5-�اء
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قس قاعدة العجالت من خالل القياس من منتصف 	 
العجلة الخلفية إلى منتصف العجلة األمامية.

اشرح:
يمكن غالباً العثور على مقاسات الكرسي المتحرك 	 

وخيارات التعديل المحتمل عليه على المواد المطبوعة 
عن المنتج. 

مع ذلك يظل من الجيد أن تعرف كيف تقيس بنفسك، 	 
ألن المعلومات ليست متاحة دائماً. 

تفقّد دائماً ما إذا كان كرسي متحرك محّدد متوفراً من 	 
الُموّرد بمقاسات مختلفة.

النشاط

ضع في كل مجموعة ثالثة أشخاص. خصص لكل مجموعة أحد الكراسي المتحركة المتوفرة المجموعات:
محلياً. إذا لم تكن هناك أنواع مختلفة كافية من الكراسي المتحركة، من الممكن إعطاء بعض 

المجموعات النوع ذاته من الكراسي المتحركة.

اطلب من كل مجموعة أن:التعليمات:
تدرس بعناية الكرسي المتحرك الذي أعطي لها؛

تمأل استمارة ملخص معلومات الكرسي المتحرك الموجودة في كتيب التدريب العملي 	 
لهذا الكرسي المتحرك )سيشمل ذلك قياس الكرسي المتحرك(؛

تكتشف نطاقات التعديل التي ستحتاج إليها لتعديل الكرسي المتحرك إلى الحد األكبر ثم 	 
إلى الحد األصغر لكل جزء قابل للتعديل.

تجّول بين المجموعات وراقب نشاطها عن كثب.راقب:
أشر إلى أي مزايا أو مكونات لم يالحظها المشاركون. 

تأكد من أن المشاركين قد حددوا نطاق التعديالت. أجب عن أي أسئلة.

خصص 20 دقيقة، باإلضافة إلى 20 دقيقة لمالحظات التقييم للمجموعة بأكملها. إذا كان الوقت:
هناك كرسي متحرك واحد أو كرسيين متحركين اثنين متوفرين، فلن تتطلب هذه الجلسة 

الكثير من الوقت.

12): االنتقاء(الوصفة :5-�اء

تذّ�ر•
حرك �مكن غال�ًا العثور على مقاسات الكرسي المت–

بوعة وخ�ارات التعدیل المحتمل عل�ه على المواد المط
.  عن المنتج

فرًا من تفّقد دائمًا ما إذا �ان �رسي متحرك محّدد متو –
.الُموّرد �مقاسات مختلفة

13): االنتقاء(الوصفة :5-�اء
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اطلب من كل مجموعة تقديم الكرسي المتحرك الذي استعرضته )خالل 5 دقائق كحد 	 مالحظات التقييم:
أقصى(. تأكد من أن تشير كل مجموعة إلى مزاياه الرئيسية، ومكوناته، وخيارات 
مقاسته المتوفرة، ومكوناته القابلة للتعديل ونطاقاتها. ليس من الضروري إعطاء 

المقاسات الفعلية.
أكد على محاسن المزايا المختلفة ومساوئها، وأضف أي معلومات ال تغطيها 	 

المجموعة.
على سبيل المثال – إذا كان الكرسي المتحرك يحتوي على مقعد قماشي متدل ودون 	 

وسادة – اشرح أن هذا الكرسي المتحرك غير مناسب لشخص لديه إصابة في النخاع 
الشوكي، على الرغم من أنه قد يكون مناسباً لشخص سيستخدمه مؤقتاً أو على المدى 

القصير.
اشرح: قد يرغب المشاركون في ملء استمارة ملخص معلومات الكرسي المتحرك 

لكل كرسي متحرك في كتيب التدريب العملي )يضم الكتيب ثالث استمارات ملخصات 
بالمجمل(.

مالحظات للمدربين: من الجيد تثبيت نسخة من استمارة ملخص معلومات مملوءة لكل 
كرسي متحرك على الجدار بعد هذه الجلسة. ويمكن الرجوع إليها بعد ذلك خالل جلسات 

التدريب العملي مع مستخدمي الكراسي المتحركة.

اختيار قطع الكرسـي المتحرك والكرسـي المتحرك الصحيحة )15 دقيقة(  .4
اشرح:
تمّرن المشاركون حتى اآلن على كيفية التعرف على المعلومات الخاصة بمستخدم الكرسي المتحرك، 	 

ولديهم معلومات حول الكراسي المتحركة المتوفرة محلياً. حان الوقت اآلن للتمرن على المطابقة بين 
أفضل كرسي متحرك ومستخدم الكرسي المتحرك.

هناك قصتان لمستخدمي كرسيين متحركين سننظر فيهما اآلن. وسنعمل معاً للمطابقة بين أفضل كرسي 	 
متحرك ومكوناته وكل مستخدم للكرسي المتحرك.

تذّكر – في األوضاع الحقيقية، سيكون مستخدم الكرسي المتحرك جزءاً من الفريق الذي يختار 	 
الكرسي المتحرك.

اقرأ قصة أول مستخدم للكرسي المتحرك )واعرض شريحة هذه القصة إذا أردت(.
اسأل: ما هو نوع الكرسي المتحرك وما المكونات التي تناسب بيتر؟

لماذا؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.
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السببالكرسي المتحرك ومكوناتهبيتر

يعيش بيتر في قرية ريفية. وهو نشيط وقوي 
جّداً. ولديه توازن جيّد. ينتقل بيتر كل يوم 

مسافة كيلومتر واحد على طريق ترابي للذهاب 
إلى العمل والعودة منه. وعندما يتنقّل فإن 

الطريق يكون طينياً جّداً.

.  وي جّداً وهو نش�ط وق. �ع�ش بیتر في قر�ة ر�ف�ة•
.ولد�ه توازن جّید

ى طر�ق ینتقل بیتر �ل یوم مسافة �یلومتر واحد عل•
تنّقل وعندما ی. ترابي للذهاب إلى العمل والعودة منه

.فإن الطر�ق �كون طین�ًا جّداً 

15): االنتقاء(الوصفة :5-�اء

قاعدة عجالت طويلة 
)العجلتان األماميتان 
والخلفيتان متباعدة(

حيث يكون متاحاً: كرسي 
متحرك ذو ثالث عجالت

جيد للمناطق الخارجية والهواء 
الطلق

يعتبر الكرسي المتحرك ذو 
العجالت الثالث خياراً جيداً 

للمسافات األطول

عجلتان أماميتان صغيرتان 
عريضتان

جيدة لألوساخ / الطين / الرمل

أسهل لرفع العجلتان األماميتان وضعية العجلة الخلفية النشطة
فوق األرض الوعرة أو العوائق 

الصغيرة
لديه توازن جيد

لن يقيد دفع الكرسي المتحركمسند ظهر منخفض

اقرأ قصة ثاني مستخدمة للكرسي المتحرك )واعرض شريحة هذه القصة إذا أردت(.
اسأل: ما هو نوع الكرسي المتحرك وما المكونات التي تناسب ناتاشا؟

لماذا؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

الكرسي المتحرك نتاشا
ومكوناته

السبب

تعيش ناتاشا في شقة في إحدى البلدات. كانت قد 
تعّرضت لسكتة دماغية، وهي قادرة على الوقوف 

لكي تنتقل إلى وضعية أخرى. هي غير قادرة على 
دفع الكرسي بنفسها بما أن ذراعها ضعيفة جّداً. 

في بعض األحيان، تنزلق إلى طرف المقعد وأفراد 
عائلتها يشعرون بالقلق من كونها غير مرتاحة.

عّرضت كانت قد ت. تاشا في شقة في إحدى البلداتاتع�ش ن•
لى ، وهي قادرة على الوقوف لكي تنتقل إلسكتة دماغ�ة

.ة أخرى �وضع
ها هي غیر قادرة على دفع الكرسي بنفسها �ما أن ذراع•

.  ضع�فة جّداً 
ائلتها في �عض األح�ان، تنزلق إلى طرف المقعد وأفراد ع•

.�شعرون �القلق من �ونها غیر مرتاحة

16): االنتقاء(الوصفة :5-�اء

مسندا قدمين قابالن 
ً لإلزاحة جانبا

للسماح باالنتقال عبر وضعية 
الوقوف 

قد يسمحان أو يشجعان على دفع 
الكرسي بالقدم

ارتفاع المقعد عن األرض 
– ليس مرتفعاً للغاية

للسماح لنتاشا بالوصول إلى 
األرض بشكل مريح عند الميالن 

إلى األمام في المقعد، استعداداً 
للوقوف

وسادة للتخفيف من 
الضغط

لتخفيف الضغط، وتوفير الراحة، 
ودعم الوضعة

لتوفير دعم جيد للوضعةمسند ظهر صلب

ربما يساعدان الوضعةمسندا ذراعين عاليان

لتسهيل دفع األسرة أو مقدم الرعاية مقبضان لدفع الكرسي
للكرسي المتحرك
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اشرح: في بعض األحيان، ال يمكن العثور على كرسي متحرك يلبي جميع احتياجات مستخدم الكرسي 
المتحرك. في هذه الحالة، ناقش األمر مع مستخدم الكرسي المتحرك وحاول تلبية أهم االحتياجات.

اختيار المقاس الصحيح للكرسـي المتحرك )25 دقيقة(  .5
اسأل: لماذا من المهم أن يكون مقاس الكرسي المتحرك هو المقاس الصحيح؟ شّجع المشاركين على تقديم 

اإلجابات.

اإلجابات األهم:

يسمح المقاس الصحيح لمستخدم الكرسي المتحرك بالجلوس بالشكل الصحيح على الكرسي المتحرك؛	 
في حالة المقاس الصحيح للكرسي المتحرك، يتوزع وزن مستخدم الكرسي المتحرك بالتساوي؛	 
سوف يكون الكرسي المتحرك أكثر راحة بالنسبة لمستخدم الكرسي المتحرك وسيكون دفعه أسهل عليه.	 

النشاط
ضع في كل مجموعة شخصين إلى ثالثة أشخاص.المجموعات:

اطلب من كل مجموعة:التعليمات:
النظر إلى مقاسات مستخدم الكرسي المتحرك في ورقة العمل في كتيب التدريب 	 

العملي الخاص بكل مشارك؛
تحديد المقاس المثالي للكرسي المتحرك لكل مستخدم ومن ثم؛	 
تحديد الكرسي المتحرك األنسب من بين الكراسي المتحركة المتوفرة.	 

اشرح:
يمكنهم استخدام الرقم 50 مم بوصفه يمثل ارتفاع الوسادة.	 
يجب أن يفترضوا أن مستخدم الكرسي المتحرك يدفع الكرسي بواسطة ذراعيه 	 

وليس قدميه.
راقب المجموعات وقّدم المساعدة إذا لزم األمر.راقب:
خصص 25 دقيقة.الوقت:

تحقق من أن كل مجموعة قد اختارت "المقاس المثالي" الصحيح، وأفضل مقاس كرسي مالحظات التقييم:
متحرك مطابق من الكراسي المتحركة المتوفرة.

اسأل:
إذا أرادت مستخدمة الكرسي المتحرك الثانية تحريك الكرسي المتحرك بقدميها، فما هو 

االرتفاع المثالي لمقعد الكرسي المتحرك عن األرض؟
)اإلجابة: 310 ملم(.

اسأل: إذا كان ارتفاع المقعد عن األرض في حالة الكراسي المتحركة المتوفرة أكبر من 
ذلك، فماذا يمكنهم أن يفعلوا؟

)اإلجابة: تقليل ارتفاع الوسادة(.
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اشرح: يجب على كادر المتخصصين في الكراسي المتحركة تفقّد عمق المقعد، وعرض المقعد، وارتفاع مسند 
الظهر، باإلضافة إلى تفقّد نطاق تعديل ارتفاع مسندي القدمين ليناسب مستخدم الكرسي المتحرك. في بعض 

األحيان، قد يكون طول بطن الساق لدى مستخدم الكرسي المتحرك شديد الطول أو القصر. إذا كانت هذه 
األطوال خارج النطاق التعديل الممكن في الكرسي المتحرك، فقد يكون من الضروري والممكن إدخال تعديل 

خارجي على الكرسي المتحرك. وهذا ما سنناقشه في القسم التالي.

اإلجابات للمدربين:

غيّر مقاسات الجسد إلى المقاس المثالي المقاس )مم(مقاس الجسد1
للكرسي المتحرك

مقاس الكرسي 
المتحرك

380 ممعرض الورك = عرض المقعد380 ممعرض الورك)أ(

المقاس )ب( مطروحاً منه 30-60 مم = 400 مم اليسارعرض المقعد)ب(
عرض المقعد

)إذا كان الطول مختلفاً، استعمل 
األقصر(

370 مم اليمين
400 مم

= قمة وسادة المقعد إلى ارتفاع مسندي 420 مماليسارطول بطن الساق)ج(
القدمين 

أو
= قمة وسادة المقعد إلى األرض في 

حالة دفع الكرسي بالقدمين

370 مم

)وسادة 50 مم(

اليمين

420 مم

= قمة وسادة المقعد إلى قمة مسند الظهر- أسفل القفص الصدري)د(
)المقاس )د( أو )هـ( – بحسب حاجة 

المستخدم(

-

أسفل لوح الكتف)هـ(
380 مم

430 مم

)وسادة 50 مم(

المقاس المثالي للكرسي المتحرك لهذا المستخدم 
للكرسي المتحرك:

380 ممعرض المقعد: 

370 ممعمق المقعد: 

430 ممارتفاع مسند الظهر:

من الكراسي المتحركة المتاحة، أي كرسي متحرك 
وأي مقاس يعتبران األنسب للمستخدم؟
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غيّر مقاسات الجسد إلى المقاس المثالي المقاس )مم(مقاس الجسد2
للكرسي المتحرك

مقاس الكرسي 
المتحرك

420 ممعرض الورك = عرض المقعد420 ممعرض الورك)أ(

المقاس )ب( مطروحاً منه 30-60 مم = 460 مم اليسارعرض المقعد)ب(
عرض المقعد

)إذا كان الطول مختلفاً، استعمل 
األقصر(

430 مم اليمين
460 مم

= قمة وسادة المقعد إلى ارتفاع مسندي 360 مماليسارطول بطن الساق)ج(
القدمين 

أو
= قمة وسادة المقعد إلى األرض في 

حالة دفع الكرسي بالقدمين

310 مم

)وسادة 50 مم(

اليمين

360 مم

أسفل القفص الصدري)د(
260 مم

= قمة وسادة المقعد إلى قمة مسند الظهر
)المقاس )د( أو )هـ( – بحسب حاجة 

المستخدم(

310 مم

)وسادة 50 مم(
- - أسفل لوح الكتف)هـ(

المقاس المثالي للكرسي المتحرك لهذا المستخدم 
للكرسي المتحرك:

420 ممعرض المقعد: 

430 ممعمق المقعد: 

310 ممارتفاع مسند الظهر:

من الكراسي المتحركة المتاحة، أي كرسي متحرك 
وأي مقاس يعتبران األنسب للمستخدم؟

تسـجيل الوصفة )االنتقاء( )10 دقائق(  .6
اشرح: يجب تدوين وصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك. تحتاج مراكز خدمة الكراسي المتحركة إلى استمارة 

لتدوين قرارات الوصفة )االنتقاء(. وتعتبر استمارة وصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك المستخدمة في هذه 
الحزمة التدريبية بمثابة نموذج يمكن تعديله ليناسب مراكز خدمة الكراسي المتحركة المختلفة.
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اشرح:
تتألف استمارة وصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك من 	 

أربعة أجزاء.
الجزء األول مخصص لبيانات مستخدم الكرسي 	 

المتحرك. ويمكن الحصول على هذه المعلومات من 
استمارة التقييم.

هناك أيضاً مساحة لكتابة التاريخ المقرر لضبط 	 
الكرسي المتحرك في الوضع المالئم. 

اشرح:
يسجل الجزء الثاني نوع الكرسي المتحرك والمقاس 	 

الُمنتقى.
عندما تكون هناك خيارات متاحة للكرسي المتحرك 	 

)على سبيل المثال، مسند ظهر قابل للتعديل، أو أنواع 
مختلفة من مسندي القدمين(، يجب تسجيل الخيار 

الُمنتقى.
لدى بعض موردي الكراسي المتحركة استمارة 	 

تفصيلية لوصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك. يجب مأل 
هذه االستمارة أيضاً، وإرفاقها مع استمارة الوصفة 

العامة.

اشرح:
يسجل الجزء الثالث نوع الوسادة الُمنتقاة.	 

الكرسي المتحرك مستخدمب�انات -1
:الرقم:اسم مستخدم الكرسي المتحرك

:تار�خ ض�ط الكرسي في الوضع المالئم:  تار�خ التقی�م
:م�قیتالالمعني �اسم 

17): االنتقاء(الوصفة :5-�اء

نوع الكرسي المتحرك والمقاس الُمنتقى-2
:الخت�ار نوع الكرسي المتحرك

ناقش األمر مع مستخدم الكرسي المتحرك؛•
فّكر في أهم احت�اجات مستخدم الكرسي المتحرك؛•
، ومسندي تینالخلفینیوالعجلت، تینالصغیر تیناألمامیینوالعجلتتفّقد ه�كل الكرسي المتحرك، •

ینتالعجل، وموقع )أو إمكان�ة تعدیله(القدمین، ومسندي الذراعین، وارتفاع مسند الظهر 
.، والدعم والراحةتینالخلفی

المقاسنوع الكرسي المتحرك











18): االنتقاء(الوصفة :5-�اء

المقاسنوع الوسادة

ف من وسادة حشوة رغو�ة للتخف�: مثال
الضغط



وسادة حشوة رغو�ة مسطحة: مثال



نوع الوسادة الُمنتقاة-3

19): االنتقاء(الوصفة :5-�اء
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اشرح:
أخيراً، هناك مساحة يوقع فيها كل المعنيين على 	 

موافقتهم على وصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك.
تختلف قائمة األشخاص الذين يوقعون من مركز 	 

لخدمة الكراسي المتحركة إلى آخر. ومع ذلك، 
من المهم جداً أن يوقّع مستخدم الكرسي المتحرك، 

والشخص الذي أجرى التقييم.

اسأل: هل لدى أي شخص أي أسئلة حول ملء استمارة وصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك؟

أجب عن أي أسئلة. 
اشرح: تتضمن الوصفة )االنتقاء( أيضاً االتفاق مع مستخدم الكرسي المتحرك على التدريب أو المشورة اللذين 

يحتاج إليهما الستخدام كرسيه المتحرك والعناية به.

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .7
 النقاط الرئيسية.

اسأل ما إذا كان لدى المشاركين أي سؤال.

باء – 6: التمويل والطلب

اف
هد

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:األ
  طلب الكرسي المتحرك الموصوف وفقاً لنظام الطلب المستعمل في مركز الخدمة الذي يعملون

فيه.

الموافقة-4
:  توق�ع المستخدم

:  توق�ع المعني �التقی�م
:توق�ع المدیر

20): االنتقاء(الوصفة :5-�اء

المتوّفرة تحر�ة أفضل توافق ممكن بین الكراسي المإ�جاد تعني) االنتقاء(الوصفة •
.واحت�اجات المستخدم

):االنتقاء(تشمل الوصفة •
متحرك انتقاء الكرسي المتحرك الصح�ح، والوسادة الصح�حة، وقطع الكرسي ال–

الصح�حة؛
قاس المناسب للكرسي المتحرك والوسادة؛ماخت�ار ال–
�ساعده في االتفاق مع مستخدم الكرسي المتحرك على التدر�ب الذي �حتاج إل�ه ل–

.استعمال �رسّ�ه المتحرك ووسادته والعنا�ة بهما
رسي �مشار�ة مستخدم الك) االنتقاء(�جب أن تجري عمل�ة تحدید الوصفة •

.المتحرك

21): االنتقاء(الوصفة :5-�اء
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رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 دليل العمل المرجعي؛
  استمارة الطلب )غير متضمنة في الحزمة التدريبية، استعمل االستمارة المتوفرة محلياً فقط إذا

كانت هناك استمارة من هذا القبيل(.

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. 
  استخدم هذه الجلسة لتعليم المشاركين خطوات طلب كرسي متحرك في مركز الخدمة الذي

سيعملون فيه.
  في حالة عدم وجود نظام واضح لطلب كرسي متحرك، نشجع المدربين على العمل مع مراكز

الخدمة إلنشاء عملية لطلب الكراسي المتحركة.
  امنح المشاركين فرصة للتمرن على الطلب، وقد يشمل ذلك مطالبتهم بملء استمارة طلب )إذا

كانت هناك استمارة متوفرة محلياً(.

ضير
تح

اجمع الموارد، واقرأ خطة الجلسة. ال

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة. 1
التمويل. 2
الطلب. 3

2
3

10

15 الزمن اإلجمالي للجلسة

المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح: التمويل والطلب هما الخطوة الرابعة في عملية تقديم خدمة الكراسي المتحركة.

التمويل )3 دقائق(  .2
اشرح:

بعد االنتهاء من إعداد وصفة الكرسي المتحرك، يمكن تقدير تكلفة المنتج الموصى به بدقة. من الضروري 
معرفة من سيمّول الكرسي المتحرك – يمكن تمويله عن طريق مبلغ يدفعه المستخدم من جيبه، أو إعانة مالية 
من الحكومة، أو منظمة غير حكومية، أو وكالة مانحة، أو دفعة من شركة تأمين. في العالم النامي، ال يستطيع 
الكثير من الناس الذين يحتاجون إلى كرسي متحرك شراء كرسي. ومع ذلك، يحق لكل من يحتاج إلى كرسي 
متحرك الحصول عليه، بغّض النظر عن قدرته على دفع المال. وبالتالي، سيتعين توفير األموال للمستخدمين 

الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية. بالنسبة لمعظم مراكز خدمة الكراسي المتحركة، سيكون من الضروري 
تحديد مصدر التمويل قبل طلب الكرسي المتحرك.
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غالباً ما تقع هذه المسؤولية على عاتق الموظفين اإلداريين أو مدراء البرامج وليس الموظفين السريريين 
أو التقنيين. ضّمن أي نظام لتحديد كيفية دفع ثمن الكرسي المتحرك، إذا كان هذا جزءاً من دور كادر 

المتخصصين في مركز خدمة الكراسي المتحركة.

الطلب )10 دقائق(  .3
بعد اختيار أفضل كرسي متحرك لمستخدم الكرسي المتحرك وإعداد استمارة الوصفة )االنتقاء(، يجب طلب 

الكرسي المتحرك.

إذا كان مركز خدمة الكراسي المتحركة يحتفظ بمخزون من الكراسي المتحركة، فقد يعني هذا ملء استمارة 
طلب يجب أن تحظى بموافقة مدير مركز الخدمة. يمكن بعد ذلك للمتخصصين المسؤولين عن تهيئة الكرسي 

المتحرك تهيئته.

إذا كان مركز خدمة الكراسي المتحركة ال يحتفظ بمخزون من الكراسي المتحركة، فقد يعني ذلك طلب 
الكرسي من موّرد خارجي.

يختلف نظام طلب الكراسي المتحركة باختالف مراكز خدمة الكراسي المتحركة. اكتب أدناه األشياء التي 
تحتاج إلى تذّكرها لطلب الكراسي المتحركة في مركز خدمة الكراسي المتحركة المحلي لديكم.

اشرح:
بعد اختيار أفضل كرسي متحرك لمستخدم الكرسي المتحرك وتهيئة الوصفة، يجب على كادر المتخصصين 

في خدمة الكراسي المتحركة طلب الكرسي المتحرك.

يجب إرسال الطلب إلى التنفيذ دائماً في أسرع وقت ممكن لتجنب التأخير.

اشرح األنظمة المختلفة لطلب الكرسي المتحرك. يمكن للمشاركين كتابة نظام الطلب في دليل العمل المرجعي 
لديهم في المساحة المخصصة لذلك. 
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جلسـة التدريب العملي األولى: التقييم والوصفة )االنتقاء(

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
  إيضاح عملية تقييم أساسي لكرسي متحرك، وهم يعملون ضمن مجموعة ويحصلون على

المساعدة.
  إيضاح المستوى األساسي لتحديد وصفة )انتقاء( كرسي متحرك وهم يعملون ضمن مجموعة

ويحصلون على المساعدة.

رد
موا

ال

 القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدّرب: جلسة التدريب العملي األولى؛
 استمارتا تقييم كرسي متحرك ووصفة )انتقاء( كرسي متحرك فارغتان؛
 مساحة نظيفة وتتمتع بالخصوصية للتقييم وسرير تقييم لكل مستخدم كرسي متحرك؛
 نماذج لمجموعة من الكراسي المتحركة )ما لم يُجر التقييم في المجتمع المحلي(؛
 .بكرة )شريط( قياس وكتل لدعم القدمين

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
  العوامل الثقافية – على سبيل المثال، ما إذا كان من المناسب وجود مجموعات مختلطة بين

الجنسين إلجراء التقييم؛
  العوامل اللغوية – على سبيل المثال، ما إذا كان مستخدمو الكراسي المتحركة الذين يحضرون

جلسات التدريب يتحدثون بذات اللغة التي يتحدث بها جميع المشاركين؛
  ،أي وثائق قد يحتاجها مركز الخدمة عند إجراء تقييم لكرسي متحرك ووصفه – على سبيل المثال

أي معلومات إضافية تحتاج مراكز الخدمة إلى جمعها بخصوص حصول مستخدمي الكراسي 
المتحركة على خدماتهم )مثل مصدر اإلحالة(؛

  كيف سيتعامل المدربون مع المشاكل التي قد تنشأ أثناء التقييم، وال يمكن معالجتها خالل الجلسة أو
التدريب.

ضير
تح

ال
  ثبّت المواعيد وترتيبات السفر مع المتطوعين من مستخدمي الكراسي المتحركة. وتأكد من توفّر

المرطبات والوجبات الخفيفة لمستخدمي الكراسي المتحركة وأسرهم أو داعميهم.
  عيّن شخصاً واحداً الستقبال مستخدمي الكراسي المتحركة عند وصولهم وإرشادهم إلى حيث

يمكنهم االنتظار حتى موعد بدء الجلسة.
  حّضر سرير تقييم مع ستارة لحفظ الخصوصية لكل زوج من المشاركين ومستخدم كرسي متحرك

متطوع. ضع كل المعدات الالزمة لعملية التقييم بأكملها، بما في ذلك استمارتا تقييم الكرسي 
المتحرك ووصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك، على سرير التقييم.

  تأكد من أن نماذج الكراسي المتحركة والوسائد التي قد تُعرض على مستخدمي الكراسي المتحركة
سليمة وتؤدي المطلوب منها.

  إذا كان هناك أكثر من ثالثة أزواج من المشاركين، اطلب مدرباً آخر للمساعدة في مراقبة
المجموعات.

 .حّدد أسماء المشاركين الذين سيعملون معاً؛ ومع أي مستخدم كرسي متحرك

عام
ط ال

خط
الم

التمرن على التقييم والوصفة:. 1
التعليمات واإلعداد	 
التقييم	 
الوصفة	 
مالحظات التقييم	 

5
45
30
10

90 الزمن اإلجمالي للجلسة
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التمـرن على التقييم والوصفة )90 دقيقة(   .1
مالحظات للمدربين: استخدم "القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدّرب" لجلسة التدريب العملي األولى 

للتأكد من تنفيذ المجموعات جميع الخطوات خالل جلسة التدريب العملي، ولمالحظة األمثلة الشائعة 
للممارسات الجيدة أو السيئة التي يجب تسليط الضوء عليها في جلسة مالحظات التقييم على القائمة المرجعية 

)في الخانة المخصصة(.

النشاط

وّزع المشاركين ضمن مجموعات )ليس أكثر من ثالثة أشخاص في كل مجموعة(.	 المجموعات:
عيّن قائداً لكل مجموعة.	 
أخبر كل مجموعة باسم مستخدم الكرسي المتحرك الذي سيعملون معه.	 
خصص لكل مجموعة مكاناً تعمل فيه.	 
اشرح أن جميع المعدات قد ُوضعت على سرير التقييم.	 

اشرح كل ما يلي: 
هدف الجلسة:

الهدف من جلسة التدريب العملي هذه هو إجراء تقييم ووصف كرسي متحرك لمستخدم 	 
كرسي متحرك.

سيعمل المشاركون مع مستخدم الكرسي المتحرك ذاته الذي يعملون معه اليوم، في 	 
وقت الحق من الجلسة، من أجل ضبط الكرسي المتحرك الُمنتقى اليوم وتوفير التدريب 

للمستخدم.
إذا لم يكن باإلمكان استكمال تهيئة الكرسي المتحرك لمستخدم الكرسي المتحرك خالل 	 

الدورة التدريبية، ستُتخذ الترتيبات مع مستخدم الكرسي المتحرك لضمان استكمال 
تهيئة الكرسي المتحرك. ومع ذلك، يجب على المشاركين محاولة إنجاز أكبر قدر 

ممكن من العمل.
القائد:

الشخص القيادي مسؤول عن التأكد من تنفيذ جميع الخطوات.	 
يجب أن يكون الشخص القيادي هو الشخص الرئيسي الذي يتحدث مع مستخدم 	 

الكرسي المتحرك والعائلة أو مقّدم الرعاية، وذلك لتجنّب وجود الكثير من األشخاص 
الذين يتحدثون في وقت واحد، األمر الذي قد يكون مربكاً للجميع.
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استمارات الخدمة:التعليمات:
سلّم استمارة تقييم واستمارة وصفة إلى قائد الفريق في كل مجموعة.	 

مالحظة المدرب ودعمه:
قد يطلب المشاركون مساعدة أو توضيحاً في أي وقت.	 
سيراقب المدربون كل مجموعة على مدار الجلسة، وسيقّدمون أكبر قدر من الدعم 	 

والمشورة حسب الحاجة.
بعد االنتهاء من التقييم، يجب على المشاركين أن يطلبوا من مدرب واحد الحضور 	 

وتفقّد تقييمهم واستمارة تقييم الكرسي المتحرك التي مألوها.
بعد االنتهاء من وصفة )انتقاء( كرسي متحرك، يجب على المشاركين أن يطلبوا من 	 

مدرب واحد الحضور وتفقّد ما وصفوه )انتقوه( واستمارتهم الخاصة بوصفة )انتقاء( 
الكرسي المتحرك.

الوقت المسموح به:
يجب أن يسعوا إلى استكمال التقييم في غضون 40 دقيقة، والوصفة )االنتقاء( في 	 

غضون 20 دقيقة.

اسأل المشاركين: ما هي خطوات التقييم؟ كرر اإلجابات الصحيحة.
اسأل المشاركين: ما هي خطوات الوصفة؟ كرر اإلجابات الصحيحة.

ذّكر المشاركين أنه يجب عليهم إشراك مستخدم الكرسي المتحرك بفاعلية في كل خطوة 
من خطوات العملية.

اسأل: هل هناك أي أسئلة؟
أجب عن أي أسئلة.

اطلب من كل مجموعة أن تهيئ المنطقة التي ستعمل فيها؛ ثم أن يقّدم أفرادها أنفسهم 
لمستخدم الكرسي المتحرك الذي سيعملون معه وأن يبدؤوا.

راقب المجموعات عن كثب، وتأكد من أن التدريب العملي آمن، والحظ مهارات المشاركين راقب وادعم:
وقيّمها.

استخدم القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدّرب لتسجيل مالحظاتك الخاصة بكل 
مجموعة.

طوال الجلسة:
نبّه المشاركين إلى الوقت لتساعدهم على إدارة وقتهم.	 
تأكد من مشاركة مستخدمي الكراسي المتحركة بفاعلية.	 

في نهاية هذه الجلسة، اطلب من المشاركين أن يشكروا مستخدمي الكراسي المتحركة 
على مشاركتهم وأن يوضحوا لهم أن الكرسي المتحرك الموصوف )الُمنتقى( سيُهيأ لهم 

اآلن وسيكون جاهزاً لكي يجربوه في جلسة التدريب العملي القادمة.
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خصص 45 دقيقة الستكمال التقييم؛ و30 دقيقة الستكمال الوصفة )االنتقاء(، و10 دقائق الوقت:
لمالحظات التقييم.

تتبّع الوقت باستخدام القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدّرب.

علّق على أمثلة عن الممارسات الجيدة التي رأيتها خالل جلسات التدريب العملي.مالحظات التقييم:
اذكر أي مجاالت محددة يمكن للمشاركين تحسينها – ال تسلط الضوء على األفراد.

اسأل: هل هناك أي أسئلة؟

باء – 7: تهيئة المنتج )الكرسي المتحرك(

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 تعديل الكرسي المتحرك ليتطابق مع وصفة )انتقاء( كرسي متحرك؛
  استخدم "القائمة المرجعية لضمان أن الكرسي المتحرك آمن وجاهز لالستخدام" للتحقق من أن

الكرسي المتحرك آمن لالستخدام وأن جميع األجزاء تعمل.

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: باء – 7: تهيئة المنتج )الكرسي المتحرك(؛
 دليل العمل المرجعي؛
 كتيّب التدريب العملي للمشاركين؛
 مقطع الفيديو: إيضاح القائمة المرجعية ألمان الكرسي المتحرك وجهوزيته؛
  الكرسي المتحرك الُمنتقى لكل مستخدم كرسي متحرك بحسب عملية التقويم المنجزة خالل جلسة

التدريب العملي األولى؛
 استمارات وصفة )انتقاء( الكراسي المتحركة المملوءة )من جلسة التدريب العملي األولى(؛
 القائمة المرجعية: هل الكرسي المتحرك آمن وجاهز لالستخدام؟ )نسخة لكل مشارك(؛
  بكرات )أشرطة( قياس وأي أدوات يدوية ضرورية إلجراء التعديالت )مجموعة واحدة لكل زوج

من المشاركين(.

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
  ًالوقت الالزم لتعديل الكراسي المتحركة المتوفر محلياً. إذا كانت الكراسي المتحركة المتوفرة محليا

ال تتضمن الكثير من خيارات التعديل، فإن الوقت الالزم لتهيئتها أقصر. إذا كان هناك العديد من 
خيارات التعديل، فسيكون الوقت المطلوب أطول.

  إذا كانت الكراسي المتحركة المتوفرة محلياً تتطلب التجميع قبل تهيئتها، فيجب تخصيص الوقت
الالزم إلجراء التجميع، قبل هذه الجلسة.
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ضير
تح

اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، وشاهد مقطع الفيديو، واقرأ خطة الجلسة. ال
  تمرن على تعديل الكراسي المتحركة المتوفرة محلياً حتى تعرف كيفية تعديلها، وتكون قادراً على

تقديم عرض إيضاحي أو مساعدة المشاركين حسب الحاجة.

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة.. 1
تهيئة الكرسي المتحرك.. 2
القائمة المرجعية: هل الكرسي المتحرك آمن وجاهز لالستخدام؟. 3
ملخص النقاط الرئيسية.. 4

2

40

30

3

75 الزمن اإلجمالي للجلسة

المقدمة )دقيقتان(  .1
 اشرح: في هذه الجلسة، سيتعلم المشاركون كيفية تهيئة 

الكرسي المتحرك لكي يجربه مستخدم الكرسي المتحرك. 
هذه هي الخطوة الخامسة في تقديم خدمة الكراسي 

المتحركة.

تشمل تهيئة الكرسي المتحرك:

تهيئة الكرسي المتحرك المجّمع ليطابق وصفة )انتقاء( 	 
مستخدم الكرسي المتحرك؛

تفقّد الكرسي المتحرك لضمان أّن استعماله آمن وأّن 	 
جميع أجزائه تعمل كما ينبغي.

تهيئة الكرسـي المتحرك )40 دقيقة(  .2
اشرح: سيهيئ المشاركون الكرسي المتحرك الذي ُوصف لمستخدم الكرسي المتحرك الذي عملوا معه في 

جلسة التدريب العملي السابقة. فيما يلي خطوات تهيئة الكرسي المتحرك.

:في هذه الجلسة•
مستخدم الكرسي لكي �جّر�هتهیئة الكرسي المتحركسیتعّلم المشار�ون ��ف�ة –

.المتحرك
:شمل تهیئة الكرسي المتحركت•

كرسي مستخدم ال) انتقاء(تهیئة الكرسي المتحرك المجّمع ل�طابق وصفة –
المتحرك؛

�ما تعمل تفّقد الكرسي المتحرك لضمان أّن استعماله آمن وأّن جم�ع أجزائه–
.ین�غي

الخامسةالخطوة
)الكرسي المتحرك(تهیئة المنتج 

2): الكرسي المتحرك(تهیئة المنتج :7-�اء
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اشرح:
تفقّد مقاسي عرض مقعد الكرسي المتحرك وعمقه 	 

لضمان أنهما صحيحان ومتوافقان مع وصفة )انتقاء( 
مستخدم الكرسي المتحرك.

تفقّد الوسادة لضمان تطابقها مع عرض المقعد وعمقه.	 

عّدل )حيث يكون ذلك ممكناً(:

ارتفاع مسند الظهر؛	 
ارتفاع مسندي الذراعين؛	 
موقع العجلتين الخلفيتين؛ 	 
موقع المكابح )دائماً عّدل موقع المكابح من جديد بعد 	 

تغيير موقع العجلتين الخلفيتين(؛
ارتفاع مسندي القدمين؛	 
ارتفاع مقبضي دفع الكرسي؛	 
أي تعديالت أخرى ممكنة.	 

عرض مقعد يتفّقد مقاس•
الكرسي المتحرك وعمقه 

انا صح�حملضمان أنه
)  اءانتق(مع وصفة انومتوافق

.مستخدم الكرسي المتحرك

3): الكرسي المتحرك(تهیئة المنتج :7-�اء

قها مع تفّقد الوسادة لضمان تطا�•
.عرض المقعد وعمقه

4): الكرسي المتحرك(تهیئة المنتج :7-�اء

):حیث �كون ذلك ممكناً (عّدل •
ارتفاع مسند الظهر وزاو�ته؛–
ارتفاع مسندي الذراعین؛–
موقع العجلتین الخلفیتین؛ –
؛المكا�حموقع –
ارتفاع مسندي القدمین؛–
ارتفاع مق�ضي دفع الكرسي؛–
.أي تعدیالت أخرى –

5): الكرسي المتحرك(تهیئة المنتج :7-�اء
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النشاط

اطلب من المجموعات ذاتها التي عمل أفرادها معاً خالل جلسة التدريب العملي األولى أن يعمل المجموعات:
أفرادها معاً اآلن.
أعط كل مجموعة:

استمارة وصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك التي ملؤها لمستخدم الكرسي المتحرك؛	 
بكرة )شريط( قياس؛	 
الكرسي المتحرك الذي وصفوه )انتقوه( لمستخدم الكرسي المتحرك.	 

تأكد من أن األدوات الالزمة لضبط الكراسي المتحركة متوفرة في مقدمة غرفة التدريب.

اطلب من كل مجموعة إلقاء نظرة على الوصفة )االنتقاء(، وتهيئة الكرسي المتحرك.التعليمات:
ذّكرهم باتباع كل خطوة:

تفقّد عرض مقعد الكرسي المتحرك وعمقه؛	 
تفقّد مدى تناسب الوسادة؛	 
ادخال أي تعديالت مطلوب لتهيئة الكرسي المتحرك ليناسب مستخدم الكرسي 	 

المتحرك.
ذّكرهم أن أي أدوات يحتاجونها موجودة في مقدمة غرفة التدريب.

اشرح: إذا كانت أي مجموعة بحاجة إلى إجراء أي تعديالت صغيرة لتلبية احتياجات 
مستخدمي الكراسي المتحركة، فستُنجز هذ المهمة في جلسة الحقة.

راقب المجموعات عن كثب.راقب:
تحقق من تنفيذ كل خطوة.

بعد انتهاء كل مجموعة من تنفيذ الخطوات المطلوبة، تحقق من أنها قد هيأت الكرسي 
المتحرك بأكبر قدر ممكن ليتناسب مع وصفة )انتقاء( مستخدم الكرسي المتحرك الذي 

يعملون معه.
إذا كانت هناك أي تعديالت صغيرة مطلوبة، فناقش مع المجموعة ما هو مطلوب. اشرح 

أن هذا األمر سيُناقش أكثر في جلسة الحقة.

خصص 20 دقيقة أو أكثر، بناًء على التعديالت المطلوبة ويمكن إجراؤها، و 10 دقائق الوقت:
لمالحظات التقييم.

اسأل:مالحظات التقييم:
هل كانت كل مجموعة قادرة على تهيئة الكرسي المتحرك ليطابق وصفة )انتقاء( 	 

مستخدم الكرسي المتحرك؟
إذا لم يكن األمر كذلك – فماذا كانت المشكلة؟ اسأل المجموعة عن الحلول الممكنة 	 

لهذه المشكلة. وّضح التفاصيل حتى يفهم الجميع.
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القائمة المرجعية: هل الكرسـي المتحرك آمن وجاهز لالسـتخدام؟ )30 دقيقة(  .3
اشرح: يتمثل الجزء الثاني من تهيئة المنتج )الكرسي المتحرك( في التحقق من أن الكرسي المتحرك آمن 
وجاهز لالستخدام وأن جميع األجزاء تعمل كما ينبغي. امنح كل مشارك "القائمة المرجعية: هل الكرسي 

المتحرك آمن وجاهز لالستخدام؟". 

اشرح:
 تساعد هذه القائمة المرجعية على التأكد من عدم نسيان 	 

أي شيء.
يمكن للمشاركين االحتفاظ بالقائمة المرجعية كمرجع 	 

سهل في كل مرة يهيؤون فيها كرسياً متحركاً.
 قد تختار مراكز الخدمة استخدام القائمة المرجعية 	 

كاستمارة، يجب ملؤها في حالة كل كرسي متحرك 
موصوف )ُمنتقى(. هذا األمر متروك لموظفي مركز 

الخدمة.

النشاط

المجموعات ذاتها التي تمرنت في جلسة التدريب العملي األولى. خصص لكل مجموعة المجموعات:
كرسياً متحركاً هيأته مجموعة أخرى.

اطلب من كل مجموعة تفقّد الكرسي المتحرك الذي خّصص لها للتأكد من أنه آمن وجاهز التعليمات:
ليجربه مستخدم الكرسي المتحرك، ويجب على أفرادها استخدام القائمة المرجعية الخاصة 

بهم لتذّكرهم بكل عملية تفقّد يجب تنفيذها. دّونوا أي مشاكل وناقشوها مع المدربين.

راقب المجموعات، وساعدها حسب الحاجة.راقب:
شجع المشاركين على معالجة أي مشاكل يكتشفونها، إن أمكن خالل الجلسة. إذا لم يكن 

األمر كذلك، يجب تدوين أي مشاكل - وحلها قبل جلسة التدريب العملي الثانية.

صصین ُتذّ�ُر القائمُة المرجع�ة �ادر المتخ•
�جب في الكراسي المتحر�ة �األش�اء التي
سي علیهم تفّقدها لضمان أن �كون الكر 

.المتحرك آمنًا وجاهزًا لالستخدام
.ع إلیها�مكن االحتفاظ بنسخة لسهولة الرجو •
ة قد تستخدم �عض مراكز الخدمة القائم•

ة �ل المرجع�ة �استمارة �جب ملؤها في حال
.كرسي متحرك

6): الكرسي المتحرك(تهیئة المنتج :7-�اء

عّرف بمقطع الفيديو: إيضاح القائمة المرجعية ألمان الكرسي المتحرك وجهوزيته – سيعرض 
مقطع الفيديو هذا كيفية تفقّد كرسي متحرك للتأكد من أنه آمن وجاهز ليجربه مستخدم الكرسي 

المتحرك.

اطلب من المشاركين ما يلي:
مشاهدة المقطع بإمعان أثناء إجراء عمليات تفقّد الكرسي المتحرك.	 
أثناء متابعتهم لكل عملية تفقّد، يجب عليهم وضع عالمة على القائمة المرجعية الخاصة بأمان 	 

الكرسي المتحرك وجهوزيته في كتيب التدريب العملي إذا كانوا يعتقدون أن الكرسي المتحرك يفي 
بالمطلوب.

اعرض مقطع الفيديو.
اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO
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خصص 15 دقيقة. الوقت:

اطلب من كل مجموعة العودة إلى المجموعة بأكملها إلخبارها عما إذا كان كرسيها المتحرك آمناً مالحظات التقييم:
وجاهزاً ليستخدمه مستخدم الكرسي المتحرك )خصص دقيقتين إلى ثالث دقائق لكل مجموعة(.

اسأل: إذا كانت هناك مشكلة، فماذا سيفعلون؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

اإلجابات األهم:

إصالح المشكلة أو حلها؛	 
إعادة الكرسي المتحرك إلى ورشة الكراسي المتحركة إلصالحه؛	 
االتصال بموّرد الكرسي المتحرك وطلب المساعدة في حل المشكلة.	 

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .4
اقرأ النقاط الرئيسية.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

القائمة المرجعية: هل الكرسي المتحرك آمن وجاهز لالستخدام؟

مالحظات للمدربينالكرسي المتحرك بأكمله
تفقّد الكرسي المتحرك بأكمله بواسطة النظر ليست هناك حواف حاّدة

وباليدين. ليست هناك أجزاء متضّررة أو مخدوشة 

ادفع الكرسي المتحرك بعيداً عنك لتتأّكد من تحّرك الكرسي المتحرك يسير في خط مستقيم
العجلتين األماميتين في "خط مستقيم".

العجلتان األماميتان الصغيرتان
أِمل الكرسي المتحرك إلى الخلف بحيث يكون تدوران بحّرية

مستنداً إلى عجلتيه الخلفيتين فقط ثم دّور العجلتين 
األماميتين الصغيرتين. تدوران دون مالمسة شوكتي تثبيت العجلتين

تفقّد وضعها. يجب أن تشعر أنها محكمة التثبيت البراغي مثبتة بإحكام
لكن ال تحاول شّدها أكثر من اللزوم.

:شمل تهیئة الكرسي المتحركت•
كرسي تعدیل الكرسي المتحرك الُمنتقى ل�طابق وصفة مستخدم ال–

المتحرك؛
عمل �ما تأكد من أن استعماله آمن وأن جم�ع أجزائه تللتفّقد الكرسي –

.ین�غي
.ى آخرتتفاوت خ�ارات التعدیل ونطاق التعدیالت من �رسي متحرك إل•
نطاق �حتاج المشار�ون إلى أن �كونوا مطلعین على خ�ارات التعدیل و •

.التعدیالت في الكراسي المتحر�ة المتوّفرة في منطقتهم

8): الكرسي المتحرك(تهیئة المنتج :7-�اء
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شوكة تثبيت العجلة األمامية الصغيرة

شوكة تثبيت العجلة األمامية الصغيرة تدور 
بحّرية

أِمل الكرسي المتحرك إلى الخلف بحيث يكون 
مستنداً إلى عجلتيه الخلفيتين فقط ثم دّور شوكتي 

تثبيت العجلتين األماميتين الصغيرتين حول 
محوريهما.

العجلتان الخلفيتان

تدوران بحّرية
أِمل الكرسي المتحرك إلى أحد جانبيه بحيث يكون 

مستنداً إلى إحدى عجلتيه الخلفيتين فقط، وتفقد 
العجلة الخلفية األخرى.

تفقّد وضعها. يجب أن تشعر بأنها محكمة التثبيت براغي المحور مثبتة بإحكام
لكن ال تحاول أن تشّدها أكثر من اللزوم.

العجلتان ممتلئتان بالهواء على النحو الالزم )إذا 
اضغط على العجلتين الخلفيتين بإبهامك. يجب أن كانتا قابلتين للنفخ( 

تنضغطا قليالً، ولكن ليس أكثر من 5 مم.
إطارا الدفع المعدنيان مثبّتان بإحكام على العجلتين 

تفقدهما.الخلفيتين 

المكابح

ثبّت المكابح وتأّكد من أن الكرسي المتحرك يصبح تعمل بشكل سليم
بعدها غير قابل للحركة.

مسندا القدمين
تفقّدهما.مسندا القدمين مثبّتان بإحكام 

هيكل الكرسي
في حالة الكرسي المتحرك القابل للطي بشكل 

متصالب – يمكن طيّه وفتحه بسهولة

حاول طي الكرسي المتحرك لتتفقّد ما إذا كانت 
آليات الطي تعمل كما ينبغي. في حالة الكرسي المتحرك ذي مسند الظهر القابل 

للطي إلى األسفل – يمكن طي مسند الظهر وفتحه 
بسهولة



الوسادة

عادةً ما يكون سّحاب غطاء الوسادة موجوداً في الوسادة داخل الغطاء بالشكل المناسب
الجزء الخلفي واألسفل من الوسادة. 

الوسادة موضوعة على الكرسي المتحرك بالشكل 
إذا كان للوسادة حواف، فإن "حفرة" عظام الورك الصحيح

الناتئة يجب أن تكون في الجزء الخلفي من المقعد.

ال يجب أن يكون غطاء الوسادة مشدوداً بقّوة على قماش غطاء الوسادة مشدود بما يكفي دون إفراط
أي من حواف الوسادة.

الوسادة تغّطي المقعد بالكامل
تفقّد لتتأّكد من أّن أي جزء من المقعد ليس ظاهراً 
تحت الوسادة. وهذا التفصيل في غاية األهمية في 

حالة المقاعد الصلبة.
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باء – 8: تصنيع الوسادة

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 .ذكر مزايا وسادة أساسية للتخفيف من الضغط مصنوعة من حشوة رغوية
 .صنع وسادة أساسية للتخفيف من الضغط مصنوعة من حشوة رغوية
  وصف كيفية إدخال "طبقة رافعة" على الوسادة للمستخدمين المعرضين لضغط غير آمن عند عظام

الورك الناتئة. 

رد
موا

ال

 شرائح باور بوينت: باء – 8: تصنيع الوسادة؛
 دليل العمل المرجعي؛
 كتيّب التدريب العملي للمشاركين؛
 مقطع الفيديو: تصنيع الوسادة؛
 نموذج لوسادة تخفيف من الضغط وغطاء وسادة، وطبقة رافعة للوسادة؛
  مجموعة أدوات تصنيع وسائد )انظر "تصنيع الوسادة – المواد واألدوات" أعاله للحصول على

التفاصيل الكاملة(؛ 
 .عينات من األقمشة المتوفرة محلياً المناسبة لالستخدام كغطاء للوسادة

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فعلى سبيل المثال:
 اصنع وسادة لمستخدم كرسي متحرك وتأكد من أنها مناسبة له تماماً؛
  كيّف أبعاد الوسادة المقدمة وتصميمها، اعتماداً على توافر المواد الموصى بها وأدائها، أو بناًء على

الحجم الوسطي للشخص من السكان المحليين؛
  حّضر قائمة بالوسائد والمواد البديلة المتوفرة محلياً – قد يُطلب من المشاركين إحضار عينات من

مواقعهم التي يعملون فيها.

ضير
تح

اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، وشاهد مقطع الفيديو، واقرأ خطة الجلسة. ال
  جّهز منضدة أو طاولة عمل لكل مجموعة من ثالثة مشاركين، مع المواد واألدوات الالزمة الختبار

قساوة عينات الحشوة الرغوية؛ واقطع قاعدة الوسادة والصقها بواسطة الصمغ.

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة.. 1
مزايا الوسادة وأبعادها.. 2
كيفية صنع قاعدة وسادة – مثال توضيحي.. 3
كيفية صنع قاعدة وسادة – التدريب العملي.. 4
العناية بالوسادة.. 5
أسئلة متكررة حول وسائد التخفيف من الضغط المصنوعة من حشوة رغوية.. 6
ملخص النقاط الرئيسية.. 7

5

20

20

60

5

5

5

120 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المقدمة )5 دقائق(  .1
اشرح:

في هذه الجلسة، سيتعّرف المشاركون على كيفية 	 
تصنيع وسادة حشوة رغوية للتخفيف من الضغط. وإذا 
ما ُصنّعت هذه الوسادة واختُبِرت على من سيستخدمها 

بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تساعد في التخفيف 
من الضغط بالنسبة للعديد من مستخدمي الكراسي 

المتحركة.
من المهم التذكر أنه ال توجد وسادة واحدة مناسبة 	 

لجميع المستخدمين.
عند توفير وسادة للتخفيف من الضغط، يجب دائماً تفقّد 	 

الضغط تحت عظام ورك مستخدم الكرسي المتحرك 
الناتئة أثناء التأكد من مالءمة الوسادة. قد تكون بعض 

التعديالت ضرورية للتأكد من صحة عرض حفرة 
عظام الورك الناتئة وعمقها وارتفاعها.

اسأل: هل كان لدى أي شخص خبرة سابقة في تصنيع وسائد التخفيف من الضغط وتوفيرها؟

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات وكّررها.

مزايا الوسـادة وأبعادها )20 دقيقة(  .2
مّرر على المشاركين عيّنة قاعدة وسادة التخفيف من الضغط. ضع الطبقة العُليا والغطاء على مقربة منك.

في حالة كل ميزة وسادة معروضة على الشرائح، اسأل المشاركين: ما الغرض من ميزة الوسادة هذه؟ ذّكر 
 المشاركين أن ذلك قد ُدّرس في الجلسة التي حملت عنوان "الوسائد" في بداية البرنامج التدريبي.

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

في حالة كل ميزة تظهر على الشريحة، أشر إلى هذه الميزة على عيّنة الوسادة.

:في هذه الجلسة•
لتخف�ف من سیتعّرف المشار�ون على ��ف�ة تصن�ع وسادة حشوة رغو�ة ل–

خدمها رت على من س�ستبِ ّنعت هذه الوسادة واختُ و�ذا ما ُص . الضغط
�النس�ة �شكل صح�ح، فإنها �مكن أن تساعد في التخف�ف من الضغط

.للعدید من مستخدمي الكراسي المتحر�ة

الخطوة الخامسة
)الكرسي المتحرك(تهیئة المنتج 

2: تصن�ع الوسادة:8-�اء
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الميزة             مالحظات للمدرب: ما وظيفة هذه الميزة؟
 تعطي الوسادة شكلها.	 

حفرة عظام الورك الناتئة 
تخفف الضغط تحت عظام الورك الناتئة والعصعص.	 
تساعد على تثبيت الحوض في وضع مستقيم في الجزء 	 

الخلفي من الوسادة.
اشرح:

يجب أن تتوضع عظام ورك مستخدم الكرسي 	 
المتحرك الناتئة ضمن الحفرة – وليس على الحافة أو 

فوق الوسادة.
تأكد دائماً من أن حفرة عظام الورك الناتئة مناسبة 	 

تماماً أثناء ضبط الوسادة في الوضع المالئم. ضع يديك 
تحت مستخدم الكرسي المتحرك وتحسس مكان عظام 

الورك الناتئة. تفقّد الضغط باستخدام اختبار الضغط 
الذي يُدّرس في هذا البرنامج التدريبي.

إذا كانت الوسادة ستستخدم على مقعد كرسي متحرك 	 
متدل، يجب إحداث قطع مائل على قاعدة الوسادة.

يسمح ذلك للوسادة بأخذ شكل المقعد المتدلي للكرسي 	 
المتحرك. وهذا يُبقي الجزء العلوي من الوسادة مسطحاً.

ال يجب إحداث القطع "المائل" إال عند استخدام وسادة 	 
على مقعد متدٍل.

بالنسبة للمقاعد الصلبة، تكون قاعدة الوسادة مسطحة.	 

3: تصن�ع الوسادة:8-�اء

4: تصن�ع الوسادة:8-�اء

5: تصن�ع الوسادة:8-�اء
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توفّر طبقة الحشوة الرغوة العليا الراحة.	 
مّرر على المشاركين عيّنة الطبقة العليا.	 

في بعض األحيان قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من 	 
تخفيف الضغط.

في هذه الحالة، يمكن لكادر المتخصصين في خدمة 	 
الكراسي المتحركة صنع "طبقة رافعة" من ذات 

الحشوة الرغوية المستخدمة في صنع القاعدة.
توضع الطبقة الرافعة فوق طبقة قاعدة الوسادة وتحت 	 

طبقة الراحة المصنوعة من الحشوة الرغوية. سيؤدي 
ذلك إلى زيادة تخفيف الضغط الذي توفره حفرة عظام 

الورك الناتئة.
تفقّد دائماً الضغط بواسطة اللمس بعد إضافة الطبقة 	 

الرافعة باستخدام اختبار ضغط عظام الورك الناتئة. 
مّرر على المشاركين عيّنة الطبقة الرافعة للوسادة.	 

اشرح: الميزة األخيرة للوسادة هي الغطاء. الغطاء ضروري لحماية الوسادة.

اسأل: ما هو نوع القماش الذي يمكن استخدامه لصنع غطاء وسادة؟

 شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات واكتب على اللوح األقمشة التي ستكون "جيدة" و "مقبولة". اشرح أيها 
أفضل )جيد( وأيها سيستخدم إذا لم يكن هناك بديل.

اإلجابات المحتملة:

قماش النايلون الرقيق / قماش المظالت )جيد(؛	 
قماش قابل للمط / ليكرا )جيد(؛	 
قماش قمصان التيشرتات / النسيج القطني )مقبول(؛	 
بدلة النيوبرين )المطاط الصناعي( )مقبولة(؛	 
قماش التفتا )مقبول(؛	 

جلد الفينيل / الجلد المقلد )سيء(؛	 
القماش الثقيل أو النايلون )سيء(؛	 
قماش تيري )الموبّر( / المناشف )سيئ(؛	 
الكتان / الشراشف )سيئ(؛	 
األكياس البالستيكية/ بولي إيثيلين )سيئة(.	 

6: تصن�ع الوسادة:8-�اء

ضع الط�قة الرافعة فوق •
ط�قة قاعدة الوسادة وتحت

.ط�قة الراحة

7: تصن�ع الوسادة:8-�اء
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اشرح: 
عادة ما يكون القماش الجيد لغطاء وسادة التخفيف من 	 

الضغط إما مقاوماً للماء أو قابالً للمط.
قماش الغطاء المقاوم للماء يجب أن يكون رقيقاً )مثل 	 

نسيج مظلة الطائرات أو الشمسية( بحيث ال تتسبّب 
التجاعيد بترك أثر على الجلد.

في حال استعمال قماش غير مقاوم للماء، يمكن 	 
استعمال طبقة رقيقة من البالستيك فوق الحشوة 

الرغوية وتحت غطاء الوسادة لحمايتها.
يجب أن يكون الغطاء أكثر ارتخاء في الجزء الخلفي 	 

من الوسادة للحيلولة دون حصول تأثير "الَطْبل" فوق 
حفرة عظام الورك الناتئة.

مّرر على المشاركين عيّنة غطاء الوسادة.

اشرح:
يجب أن يكون عرض حفرة عظام الورك الناتئة 	 

وعمقها وارتفاعها بالمقاسات الصحيحة لكي تعمل 
كما ينبغي. يمكن للمشاركين حساب حجم حفرة عظام 

الورك الناتئة باستخدام القواعد التالية.

اشرح كل بعد من أبعاد حفرة عظام الورك الناتئة كما هو 
موضح في الشريحة.

.ا�حث عن قماش مقاوم للماء أو قابل للمط•
مثل نس�ج مظلة الطائرات أو(�جب ضمان أن �كون القماش رق�قًا •

.بترك أثر على الجلدالتجاعیدال تتسّبب �حیث ) الشمس�ة
قة من في حال استعمال قماش غیر مقاوم للماء، �مكن استعمال ط�قة رق�•

.وتحت غطاء الوسادة لحمایتهاالحشوة الرغو�ةالبالست�ك فوق 
لحیلولة �جب أن �كون الغطاء أكثر ارتخاء في الجزء الخلفي من الوسادة ل•

.فوق حفرة عظام الورك الناتئة" لبْ الطَ "دون حصول تأثیر 

8: تصن�ع الوسادة:8-�اء

9: تصن�ع الوسادة:8-�اء

نصف عرض مقعد = العرض -1
).أیهما أقل(مم 200المستخدم أو 

نصف عرض مقعد = العمق -2
مم 200المستخدم أو 

).أیهما أقل(
مم لل�الغین 35= االرتفاع -3

.مم لألطفال25–20و

10: تصن�ع الوسادة:8-�اء
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نشاط ضمن مجموعات صغيرة

ضع في كل مجموعة شخصين اثنين.المجموعات:

اطلب من كل مجموعة:التعليمات:
ملء الجدول الموجود في بداية ورقة العمل في كتيبات التدريب العملي.	 

اشرح أنهم بحاجة إلى حساب عرض حفرة عظام الورك الناتئة وعمقها وارتفاعها لثالثة 
من مستخدمي الكراسي المتحركة يختلف عرض مقعد كل واحد منهم.

راقب المجموعات، وساعدها حسب الحاجة. أثناء عملها، ارسم الجدول أدناه على اللوح راقب:
– دون تضمين اإلجابات.

االرتفاعالعمقالعرض
35 مم180 مم180 ممكرسي متحرك للبالغين – عرض المقعد 360 مم

35 مم200 مم200 ممكرسي متحرك للبالغين – عرض المقعد 460 مم

20 – 25 مم140 مم140 ممكرسي متحرك لألطفال – عرض المقعد 280 مم

5 دقائق.الوقت:

ارسم الجدول على اللوح.مالحظات التقييم:

اسأل: ما هو عرض حفرة عظام الورك الناتئة وعمقها وارتفاعها في حالة كل مستخدم كرسي 
متحرك؟ اكتب اإلجابات الصحيحة في الجدول على اللوح.

اسأل: كيف يمكن للمشاركين معرفة ما إذا كان البعد صحيحاً في حالة مستخدم الكرسي المتحرك 
هذا؟

اإلجابة: تحقق دائماً من أن حفرة عظام الورك الناتئة مناسبة تماماً عند ضبط الكرسي 
المتحرك في الوضع المالئم. ضع يديك تحت مستخدم الكرسي المتحرك وتحسس مكان 
عظام الورك الناتئة. تفقّد الضغط باستخدام اختبار الضغط الذي ُدّرس في هذا البرنامج 

التدريبي. تأكد من أن عظام الورك الناتئة واقعة داخل حفرة عظام الورك الناتئة، وليس 
على الحافة أو فوق الوسادة.

كيفية صنع قاعدة وسـادة – مثال توضيحي )20 دقيقة(  .3

عّرف بمقطع الفيديو: تصنيع الوسادة. هو عبارة عن مقطع فيديو قصير يبين كيفية صنع وسادة 
أساسية للتحفيف من الضغط من حشوة رغوية. 

اعرض مقطع الفيديو.
اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO
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مّرر على المشاركين عيّنة الحشوة الرغوية الصلبة عيّنة الحشوة الرغوية الناعمة. اطلب من المشاركين وضع 
الحشوة الرغوية على سطح صلب )على سبيل المثال منضدة العمل( وتحسس االختالف في الصالبة بين 

قطعتي الحشوة الرغوية عن طريق الضغط بقبضات أيديهم على الحشوة.

اشرح:
توضع طبقة القاعدة )الطبقة األساسية( والطبقة العليا كلتاهما ضمن غطاء الوسادة معاً.	 
ليس هناك حاجة إلى لصق الطبقتين معاً.	 
إذا قسيت الطبقة العليا أو اهترأت، يمكن غسلها وتجفيفها أو استبدالها.	 
اظهر كيف يمكن إضافة طبقة رافعة ضمن الغطاء لزيادة عمق حفرة الحوض )حفرة عظام الورك 	 

الناتئة(.

كيفية صنع قاعدة وسـادة – التدريب العملي )60 دقيقة(  .4
اشرح: سوف يتمرن المشاركون اآلن على قص قاعدة الوسادة.

النشاط

ضع في كل مجموعة شخصين إلى ثالثة أشخاص. كلّف كل مجموعة بالعمل إلى منضدة المجموعات:
أو طاولة عمل مزودة بالمواد واألدوات الالزمة لقص قاعدة حشوة رغوية.

اطلب من كل مجموعة أن:التعليمات:
يعمل أفرادها معاً لقص قاعدة الوسادة؛	 
تستخدم ورقة العمل في كتيب التدريب العملي لتذّكر كل خطوة.	 

سلّط الضوء على نقاط السالمة:
ذّكر المشاركين أن أدوات قص الحشوة الرغوة حادة للغاية ويجب التعامل معها بحذر.

راقب المجموعات، وساعدها حسب الحاجة.راقب:

50 دقيقة و 10 دقائق لمالحظات التقييم.الوقت:

اسأل المجموعات:مالحظات التقييم:
ما هي التقنيات المفيدة التي اكتشفتموها عند قص الحشوة الرغوية أو لصقها؟	 
ماذا يحدث إذا قصيتم قطعة من اتجاهين؟ )اإلجابة: قد ال يلتقي الثلمان، ما سيؤدي إلى ترك 	 

شيء من التدرج على السطح(.
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العناية بالوسادة )5 دقائق(  .5
اشرح: يحتاج مستخدمو الكراسي المتحركة إلى معرفة 

كيفية العناية بوسائدهم. يتضمن هذا ما يلي.

المحافظة على نظافة الوسادة – يمكن غسل الوسادة 	 
بمياه دافئة تحتوي على القليل من الصابون. ثم يجب 

تجفيفها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة قبل استبدالها.
تفقّد الطبقة العليا – يجب أن "ترتد" الطبقة العليا عند 	 

الضغط عليها. إذا لم تكن ترتد عند الضغط عليها 
وقسيت وتسطحت، فإنها بحاجة إلى أن تُستبدل.

تفقّد طبقة القاعدة )الطبقة األساسية( – تفقّد لتتأكد من 	 
أنها ما تزال تحافظ على شكلها ولم تتفتت أو تتآكل. إذا 

حصل ذلك قد تكون بحاجة إلى أن تُستبدل.
من الممكن استبدال الطبقة العليا مّرتين أو ثالث مّرات 	 

قبل الحاجة إلى استبدال طبقة القاعدة.

أسـئلة متكررة حول وسـائد التخفيف من الضغط المصنوعة من حشـوة رغوية )5 دقائق(   .6
اسأل: هل هناك أي أسئلة حول هذه الوسادة؟ أجب عن أي أسئلة.

اإلجاباتاألسئلة المحتملة

كيف تقّرر نوع القماش 
الذي ستستخدمه لغطاء 

الوسادة؟

اختر قماشاً قابالً للمط إن أمكن. كما أن القماش المقاوم للماء جيد جداً إذا كان 	 
متاحاً. وإذا كان القماش مقاوماً للماء، فتأكد من أنه ليس سميكاً جداً، وإال فإن 
التجاعيد قد تترك عالمات على جلد مستخدم الكرسي المتحرك، مما قد يؤدي 

إلى تشّكل قروح الضغط.
سيتوقف االختيار على القماش المتاح. في بعض األحيان قد تكون الخيارات 	 

محدودة.
إذا كان هناك خيار ما ولم تكن متأكداً بشأنه، اطلب من مستخدمي الكراسي 	 

المتحركة تجربة الخيارات المختلفة.
ستزداد خبرة كادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي المتحركة مع 	 

مرور الوقت بعد تجربة األقمشة المختلفة.

:حافظ على نظافة الوسادة وجفافها•
اغسلها �م�اه دافئة تحتوي على الصابون؛•

.جففها �عیدًا عن أشعة الشمس الم�اشرة•

:تفّقد الط�قة العل�ا•
.استبدلها إذا لم تكن ترتد عند الضغط علیها أو إذا �انت قاس�ة•

:)الط�قة األساس�ة(تفّقد ط�قة القاعدة•
.استبدلها إذا فقدت شكلها أو أص�حت مفتتة•

ات قبل من الممكن استبدال الط�قة العل�ا مّرتین أو ثالث مرّ •
.الحاجة إلى استبدال ط�قة القاعدة

12: تصن�ع الوسادة:8-�اء
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هل تَْصلُح هذه الوسادة 
لجميع المستخدمين؟

ال، ال تَْصلُح هذه الوسادة لجميع مستخدمي الكراسي المتحركة.	 
بيد أن إحدى مزايا هذه الوسادة هي قابليتها للتكييف بسهولة.	 

هل تتسبب هذه الوسادة 
بارتفاع درجة الحرارة أو 

التعّرق؟

يمكن أن تتسبب وسائد الحشوة الرغوية بارتفاع درجة الحرارة أو التعّرق. 	 
بيد أن هذه الوسادة تعطي النتيجة المرجوة منها على أكمل وجه بطرق أخرى 

عديدة، لذا فإن تقبّل رفعها لدرجة الحرارة يعّد بمثابة حل وسط مقبول.

هل يحتاج جميع مستخدمي 
الكراسي المتحركة إلى 

وسادة للتخفيف من 
الضغط؟

ال، ال يحتاج جميع مستخدمي الكراسي المتحركة إلى وسادة للتخفيف من 	 
الضغط.

ضع في اعتبارك عوامل الخطورة المرتبطة بالضغط التي تُدّرس في برنامج 	 
التدريب هذا لتحديد ما إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك معّرضاً لخطر 

تشّكل قروح الضغط لديه.
على الرغم من أن هذه الوسادة قد ال تكون ضرورية للتخفيف من الضغط، 	 

إال أن الوسادة يمكنها أيضاً تحسين الراحة والوضعة، حتى بالنسبة لمستخدمي 
الكراسي المتحركة غير المعّرضين لخطر تشّكل قروح الضغط لديهم.

ماذا يحدث إذا استُخِدمت 
الوسادة بحيث تكون جهتها 

الخلفية من األمام أو إذا 
استخدمت مقلوبة؟

لن تؤدي المطلوب منها كما ينبغي وقد تزيد من خطر تشّكل قروح الضغط.	 
تأكد دائماً من أن مستخدمي الكراسي المتحركة وأفراد عائالتهم )إذا اقتضى 	 

األمر وجودهم(، يفهمون كيفية استخدام الوسادة والعناية بها كما ينبغي.
ضع عالمة على الوسادة تحدد بها الجهتين "األمامية" و "الخلفية" أو "العليا" 	 

و"السفلى" إذا لزم األمر.

هل تَْصلُح هذه الوسادة 
لألطفال؟

نعم، هذه الوسادة مناسبة لألطفال القادرين على الجلوس على ما يُرام 	 
والمعّرضين لخطر تشّكل قروح الضغط لديهم. 

يحتاج العديد من األطفال الذين يستخدمون الكراسي المتحركة إلى دعم 	 
إضافي لوضعتهم. قد ال توفّر هذه الوسادة دعماً كافياً للوضعة.

ملخص النقاط الرئيسـية )5 دقائق(  .7
اقرأ النقاط الرئيسية.

اسأل إذا ما كانت هناك أي أسئلة.
�ح، فإنها برت على من س�ستخدمها �شكل صحد واختُ ئّنعت الوساإذا ما ُص •

خدمي �مكن أن تساعد في التخف�ف من الضغط �النس�ة للعدید من مست
.الكراسي المتحر�ة

.تخدمینمن المهم التذّ�ر أّنه ل�س هناك من وسادة واحدة مناس�ة لجم�ع المس•
د عمل�ًا فقّ مستخدم �رسي متحرك، تلكلما وّفرت وسادة للتخف�ف من الضغط •

�ط ضالضغط تحت عظام الورك الناتئة لمستخدم الكرسي المتحرك أثناء 
قد تكون هناك حاجة إلى �عض. الكرسي المتحرك في الوضع المالئم

، التعدیالت لضمان أن �كون عرض حفرة عظام الورك الناتئة، وعمقها
.وارتفاعها صح�حة

13: تصن�ع الوسادة:8-�اء
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باء – 9: ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 تعداد خطوات ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم بالترتيب الصحيح؛
  إيضاح كيفية تفقّد مقاس كرسي متحرك والتعديالت الشائعة المدخلة عليه ليناسب مستخدم كرسي

متحرك معيّن.

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: باء – 9: ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم؛
 دليل العمل المرجعي؛
 مقطع الفيديو: ايضاح عملية ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم؛
 كرسي متحرك واحد لكل مجموعة مؤلفة من ثالثة أشخاص؛
 .)القائمة المرجعية لضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم )قائمة واحدة لكل مشارك

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
  مكان تنفيذ عملية ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم. إذا كان المشاركون سينفذون عملية

ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم في المجتمع، فإن المدربين قد يضّمنون نصائح بشأن 
األدوات التي يجب اصطحابها في زيارة ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم وأي اعتبارات 

أخرى.

ضير
تح

اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، وشاهد مقطع الفيديو، واقرأ خطة الجلسة. ال
عام

ط ال
خط

الم

المقدمة.. 1
الممارسات الجيدة في ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم.. 2
التمرن على ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم.. 3
ملخص النقاط الرئيسية.. 4

2

30

25

3

60 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح:

ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم هو الخطوة 	 
السادسة في الخطوات الثماني لتقديم خدمة الكراسي 

المتحركة. في هذه الجلسة، سيتعّرف المشاركون على 
ما يجب فعله أثناء ضبط الكرسي المتحرك في الوضع 

المالئم.

الممارسـات الجيدة في ضبط الكرسـي المتحرك في الوضع المالئم )30 دقيقة(  .2
اشرح: أثناء عملية التأّكد من مالءمة الكرسي المتحرك، 

يجب على مستخدم الكرسي المتحرك والمتخصص في 
الكراسي المتحركة أن يتفقّدا ما إذا كان:

الكرسي المتحرك من القياس الصحيح وأُدخلت عليه 	 
التعديالت المناسبة؛

الكرسي المتحرك والوسادة يدعمان مستخدم الكرسي 	 
المتحرك ليجلس في وضع مستقيم؛

قد ُوصفت )انتقيت( وسادة للتخفيف من الضغط، 	 
فالوسادة تخفّف من الضغط.

 اشرح: الممارسات الجيدة في ضبط الكرسي المتحرك 
في الوضع المالئم تعني:

تفقّد المقاس وإدخال التعديالت؛	 
تفقّد الوضعة؛	 
تفقّد الضغط؛	 
التأّكد من ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم 	 

أثناء تحّرك مستخدمه.

 تفقّد ما إذا كان الكرسي المتحرك جاهزاً أم ال
اشرح: 

تأكدوا من أن الكرسي المتحرك قد خضع للتفقد، وأنه آمن لالستخدام وجميع أجزائه تعمل.	 

:في هذه الجلسة•
ناء سیتعّرف المشار�ون على ما �جب فعله أث–

.ئمض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المال

الخطوة السادسة
ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم

2: ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء

جب على ، �ع المالئمضفي الو الكرسي المتحركض�ط أثناء عمل�ة •
ر�ة أن مستخدم الكرسي المتحرك والمتخصص في الكراسي المتح

:یتفّقدا ما إذا �ان
ت الكرسي المتحرك من الق�اس الصح�ح وجم�ع التعدیال–

متحرك دخلت عل�ه لضمان أن �كون الكرسي الالضرور�ة قد أُ 
.مالئمًا �صورة مثال�ة للمستخدم

حرك الكرسي المتحرك والوسادة یدعمان مستخدم الكرسي المت–
.ل�جلس في وضع مستق�م

ّفف من فالوسادة تخ–صفت وسادة للتخف�ف من الضغط قد وُ –
.الضغط

3: ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء

وفقًا مالئمتسیر عمل�ة ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع ال•
:للترتیب التالي

تفّقد المقاس و�دخال التعدیالت؛–
تفّقد الوضعة؛–
تفّقد الضغط؛–
م أثناء التأّكد من ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئ–

.تحّرك مستخدمه

4: ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء



180

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

تفقّد المقاس والتعديالت
اشرح:
سبق وتحدثنا قليالً أهمية أن يكون الكرسي المتحرك مناسباً لمستخدمه. أثناء ضبط الكرسي المتحرك 	 

في الوضع المالئم، تحتاجون إلى التحقق بطريقة ملموسة من أن الكرسي المتحرك مضبوط في الوضع 
المالئم الصحيح. وإليكم الطريقة التي تنجز بها هذه المهمة. 

اشرح:
لتفقّد عرض المقعد: 

مّرر أصابعك بين الجهة الخارجية لفخذي مستخدم 	 
الكرسي المتحرك وجانبي الكرسي المتحرك. يجب أن 
تكون أصابعك قادرة على المرور بشكل مريح دون أن 

تكون مضغوطة.

 لتفقّد عمق المقعد:
تفقّد ما إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك يجلس في 	 

وضع مستقيم.
مّرر يدك بين الوسادة ومؤخرة الركبة. حّدد عدد األصابع 	 

– عادةً يجب أن تكون الفجوة بمقدار أصبعين اثنين )30 
مم(. قد تكون الفجوة أكبر في حالة مستخدمي الكراسي 

المتحركة ذوي السيقان األطول. تعتبر المسافة حتى 60 
مم مقبولة. 

مّرر يدك على طول الوجه الخلفي لبطن الساق وتأّكد من 	 
أنها ال تالمس المقعد أو الوسادة.

تفقّد كال الجانبين.	 

لتفقّد ارتفاع مسندي القدمين:

مّرر يدك بين الفخذ والوسادة. يجب أن يكون الضغط 	 
على طول الفخذ متساوياً وأال تكون هناك فجوات؛

انظر إلى القدم على مسند القدم – يجب أن تكون القدم 	 
مستندة من األمام والخلف دون وجود فجوات.

ج�ة مّرر أصا�عك بین الجهة الخار •
رك لفخذي مستخدم الكرسي المتح

.  وجانبي الكرسي المتحرك
لى �جب أن تكون أصا�عك قادرة ع•

ون المرور �شكل مر�ح دون أن تك
.مضغوطة

5: ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء

ك تفّقد ما إذا �ان مستخدم الكرسي المتحر •
لجزء �جلس في وضع مستق�م، �حیث �كون ا
.الخلفي من حوضه مالمسًا لمسند الظهر

عدد ددّ ح. مّرر یدك بین الوسادة ومؤخرة الر��ة•
مقدار �جب أن تكون الفجوة �عادةً –األصا�ع 

.  أص�عین اثنین
لساق ل�طن امّرر یدك على طول الوجه الخلفي •

.ةوتأّكد من أنها ال تالمس المقعد أو الوساد
.تفّقد �ال الجانبین•

6: ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء

�جب .مّرر یدك بین الفخذ والوسادة•
ذ أن �كون الضغط على طول الفخ

.اتمتساو�ًا وأال تكون هناك فجو 
.  انظر إلى القدم على مسند القدم•

منمستندة�جب أن تكون القدم 
.األمام والخلف دون وجود فجوات

7: ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء
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لتفقّد ارتفاع مسند الظهر:

اسأل مستخدم الكرسي المتحرك ما إذا كان مسند 	 
الظهر مريحاً؛

راقب ما إذا كان الجذع متوازناً فوق الوركين؛	 
هل مستخدم الكرسي المتحرك قادر على دفع الكرسي 	 

دون أن يشّكل مسند الظهر عائقاً؟

 لتفقّد موقع العجلتين الخلفيتين )في حالة الدفع اليدوي(:
اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك أن يمسك بإطاري 	 

الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين الخلفيتين في 
أعلى العجلتين – يجب أن يكون الكوع في حالة انثناء 

بزاوية 90 درجة.
تفقّد أيضاً مع المستخدم لتتأكد ما إذا كانت العجلتان 	 

الخلفيتان موضوعتان في الموقع الصحيح الذي يضمن 
تحقيق التوازن )إلى األمام بالنسبة للنشاط، وإلى الخلف 

بالنسبة لألمان(.

لتفقّد ارتفاع المقعد )في حالة الدفع بالقدم(:
اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك الجلوس ومؤخرة 	 

حوضه مستندة إلى مسند الظهر وقدمه التي يدفع بها 
الكرسي المتحرك منبسطة على األرض. تفقّد ما إذا 

كان يمكن لقدميه التموضع بشكل منبسط على األرض.
إذا كان ارتفاع المقعد عالياً زيادة عن اللزوم، فيمكن 	 

لكادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي 
المتحركة تجريب ما يلي:

تقليل ارتفاع الوسادة؛	 
وصل مقعد صلب أدنى من المقعد األصلي )احصل 	 

على مشورة أو دعم تقنيين إلنجاز هذه المهمة(.
بالنسبة للمستخدم الذي يدفع الكرسي بقدم واحدة فقط، مع 

وضع القدم األخرى على مسند القدم: 
تفقّد الضغط تحت عظام الورك الناتئة في الجانب الذي 	 

يستند إلى مسند القدم لتتأكد أنه ليس من الدرجة الثالثة.

ذا اسأل مستخدم الكرسي المتحرك ما إ•
.كان مسند الظهر مر�حاً 

راقب ما إذا �ان الجذع متوازنًا فوق •
.الور�ین

هل مستخدم الكرسي المتحرك قادر•
سند على دفع الكرسي دون أن �شّكل م

الظهر عائقًا؟

8: ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء

ي هل یدا مستخدم الكرسي المتحرك ف•
ك؟وضع مر�ح لدفع الكرسي المتحر 

النس�ة إلى األمام �(تفّقد أ�ضًا التوازن •
)مانللنشاط، و�لى الخلف �النس�ة لأل

مكا�حالدائمًا تأّكد مجّددًا من تثبیت •
.ین�عد تحر�ك العجلتین الخلفیت

9: ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء

حرك هل بوسع مستخدم الكرسي المت•
لى إةحوضه مستندومؤخرة أن �جلس 

ي ستخدمة فمسند الظهر والقدم المُ 
؟دفع الكرسي من�سطة على األرض

10:ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء
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الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

تفقّد الوضعة
اشرح: بعد تفقّد كادر المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة للمقاس والتعديالت، يجب عليهم التحقق من 

أن وضعة مستخدم الكرسي المتحرك هي أقرب ما تكون إلى الوضع المستقيم بالنسبة له.

اسأل: ما هي بعض األشياء التي سيبحثون عنها للتحقق 
مما إذا كان الشخص جالساً في وضع مستقيم؟ شّجع 

المشاركين على تقديم اإلجابات.

اإلجابات األهم:

الحوض في وضع مستقيم ومستٍو؛	 
الكتفان مستويان، والذراعان حّرتان في الحركة؛	 
الجذع متوضع في وضع مستقيم؛	 
الظهر يتّبع المنحنيات الطبيعية الثالثة؛	 
الرأس منتصب في وضع مستقيم ومتوازن فوق 	 

الجسم؛
الوركان مثبّتان بما يقارب 90 درجة؛	 

الرجالن مفتوحتان )متباعدتان( قليالً؛	 
الركبتان والكاحالن مثبّتان بما يقارب 90 درجة؛	 
الكعبان تحت الركبتين مباشرة أو إلى األمام أو 	 

الوراء قليالً؛
القدمان منبسطتان على األرض.	 

اشرح: تذّكر أن الجميع ال يجلسون بالطريقة ذاتها تماماً. 
فعلى سبيل المثال – يحبّذ بعض مستخدمي الكراسي 

المتحركة أن تكون أقدامهم مطوية تحتهم، بحيث تكون 
ركبهم مثنية بأكثر من 90 درجة.

11:ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء

12:ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء
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تفقّد الضغط

اشرح:
في حالة كل مستخدم للكرسي المتحرك معّرض لخطر 	 

تشّكل قروح الضغط لديه، تفقّد الضغط تحت عظام 
الورك الناتئة وتأّكد أن الوضع آمن.

ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم عندما يكون المستخدم في حالة حركة
اشرح:

الجزء األخير من عملية ضبط الكرسي المتحرك في 
الوضع المالئم هو تفقّده أثناء حركة مستخدم الكرسي 

المتحرك.
تشمل األشياء التي يجب التأكد منها:

هل يسمح مسند الظهر لمستخدم الكرسي المتحرك 	 
بحرية تحريك كتفيه للدفع؟

هل يمنح مسند الظهر لمستخدم الكرسي المتحرك ما 	 
يكفي من الدعم؟

هل تبقى قدما مستخدم الكرسي المتحرك مستقرتان 	 
على مسندي القدم؟

هل وضع العجلة الخلفية صحيح بالنسبة للمستخدم؟	 
اشرح: إذا لم يتمكن مستخدم الكرسي المتحرك من دفع 
الكرسي المتحرك بنفسه، اطلب من أحد أفراد األسرة أو 

مقدم الرعاية دفع الكرسي المتحرك.

تحقق مما إذا كانت هناك أي إجراءات أخرى يجب القيام بها 

ح الضغطقرو تشّكلفي حالة �ل مستخدم للكرسي المتحرك معّرض لخطر •
.من، تفّقد الضغط تحت عظام الورك الناتئة وتأّكد أن الوضع آلد�ه

13:ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء

تفّقد ما إذا �ان الكرسي–أخیرًا •
ي المتحرك مالئمًا عندما �كون الكرس

.في حالة حر�ة

14:ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء

عّرف بمقطع الفيديو: سنشاهد مقطع الفيديو الخاص بضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم 
بأكمله. ويشمل ذلك تفقّد ما إذا كان الكرسي المتحرك مالئماً، وتفقّد الوضعة، وتفقّد الكرسي 

المتحرك أثناء حركة مستخدم الكرسي.
وّزع القائمة المرجعية لضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم. اشرح: يمكن للمشاركين 

االحتفاظ بالقائمة المرجعية، وسيساعد ذلك على تذكيرهم بخطوات ضبط الكرسي المتحرك في 
الوضع المالئم.

اطلب من المشاركين مشاهدة مقطع الفيديو لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم رؤية كل عملية من عمليات 
التفقد للتأكد من ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم تنفّذ كما هو موّضح في القائمة المرجعية 

الخاصة بهم.
اعرض مقطع الفيديو.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO
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الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

التمرن على ضبط الكرسـي المتحرك في الوضع المالئم )25 دقيقة(  .3

النشاط

ضع في كل مجموعة شخصين إلى ثالثة أشخاص. خصص لكل مجموعة كرسياً متحركاً المجموعات:
وامنحها قائمة مرجعية لضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم.

اطلب من كل مجموعة أن تختار شخصاً واحداً ليؤدي دور مستخدم الكرسي المتحرك، 	 التعليمات:
في حين يعمل األفراد اآلخرون في المجموعة مع مستخدم الكرسي المتحرك للتأكد من 

أن الكرسي المتحرك مناسب ومضبوط في الوضع المالئم.
ذّكر المشاركين بتفقّد مستخدم الكرسي المتحرك وهو في حالة سكون ثم أثناء حركته. 	 

يجب أن يراجعوا مدى "مالءمة" الكرسي، ووضعة المستخدم، وأن يتفقّدوا الضغط.

راقب المجموعات، وساعدها حسب الحاجة.راقب:

خصص 10 دقائق لمالحظات التقييم.الوقت:

اطلب من كل مجموعة العودة إلى المجموعة بأكملها إلخبارها بإيجاز بما يلي:مالحظات التقييم:
ما إذا كان الكرسي المتحرك مضبوطاً في الوضع المالئم بما يناسب مستخدم الكرسي 	 

المتحرك أم غير مضبوط في الوضع المالئم؛
إذا لم يكن الكرسي المتحرك مضبوطاً في الوضع المالئم، يجب أن يسألوا عن الجزء 	 

الذي لم يكن مضبوطاً؛
هل من الممكن تعديل الكرسي المتحرك ليكون مناسباً، أم أنهم بحاجة إلى تغيير 	 

الكرسي المتحرك؟

اشرح: إذا كان لم يكن الكرسي المتحرك مضبوطاً في الوضع المالئم حتى بعد التعديل، فقد تكون هناك طرق 
بسيطة لتعديله. هذا األمر موضح في الجلسة القادمة.

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .4
اقرأ النقاط الرئيسية.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.
المتحرك دائمًا أشرك مستخدم الكرسي المتحرك في عمل�ة ض�ط الكرسي•

اقش أي ن. اطرح األسئلة عل�ه واصغ إلى ما �قوله. في الوضع المالئم
.تغییرات أو تعدیالت ترغب في إجرائها واشرحها

تفّقد مالئم�جب أن تتضّمن عمل�ة ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع ال•
.المقاس، والوضعة، والضغط

.تفّقد مستخدم الكرسي المتحرك في حالتي السكون والحر�ة•

16:ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم:9-�اء
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باء – 10: حل المشاكل

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 .تعداد المشاكل الشائعة المتعلقة بضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم أو إجراء التعديالت
  وصف حلول بسيطة للمشاكل الشائعة المتعلقة بضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم أو

إجراء التعديالت.

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: باء – 10: حل المشاكل؛
 دليل العمل المرجعي؛
  مقطع الفيديو: حل مشاكل ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم أو إجراء التعديالت )الجزآن

1و2(؛

 كرسي متحرك واحد؛
  50 مم( من أجل اإليضاح؛ x 100 مم x كتلتان من الحشوة الرغوية )بقياس 100 مم
 .)أحزمة للكاحل/ بطن الساق )إذا كانت متوفرة

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
  الكراسي المتحركة المتوفرة محلياً – وأي حلول خاصة يمكن تطبيقها على هذه الكراسي

المتحركة؛
 .المواد والمرافق التي يمتلكها المشاركون في مكان عملهم

ضير
تح

اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، وشاهد مقطع الفيديو، واقرأ خطة الجلسة. ال
 .جهز الصور أو الشرائح المتعلقة بأي أمثلة محلية عن الحلول الموضحة في هذه الجلسة

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة.1. 
عمق المقعد قصير زيادة عن اللزوم أو طويل زيادة عن اللزوم.2. 
مسندا القدمين منخفضان زيادة عن اللزوم أو مرتفعان زيادة عن اللزوم.3. 
الرجالن تميالن إلى التأرجح نحو األمام أو الوراء.4. 
القدمان تميالن إلى االنزالق عن مسندي القدمين.5. 
الكرسي المتحرك عريض زيادة عن اللزوم.	. 
ملخص النقاط الرئيسية.7. 

3

10

5

10

10

5

2

45 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المقدمة )3 دقائق(
اشرح: في بعض األحيان سيواجه كادر المتخصصين بالكراسي المتحركة مشكلة في ضبط الكرسي المتحرك 

المتوفر في وضع يالئم مستخدم الكرسي المتحرك كما ينبغي. وقد تكون المشكلة بسبب:

محدودية نطاق الكراسي المتحركة المتوفرة ومقاساتها؛	 
حاجة مستخدم الكرسي المتحرك إلى دعم إضافي ليجلس في وضع مستقيم ومريح.	 

في هذه الجلسة، سنراجع بعض الحلول البسيطة 	 
لبعض المشاكل التي قد يواجهونها أثناء ضبط الكرسي 

المتحرك في الوضع المالئم والتي تكون ناتجة عن 
محدودية مقاسات الكراسي المتحركة المتاحة ونطاقاتها. 

إدخال التعديالت وتوفير الدعم للوضعات سيُغّطى 	 
بتفصيل أكبر في التدريب الُمعطى للمستوى المتوسط.

تفترض جميع هذه الحلول أن االختيار قد وقع بالفعل على أقرب كرسي متحرك مناسب لمستخدم الكرسي 
المتحرك من بين تلك المتوفرة. تحقق دائماً من هذا قبل تعديل أي كرسي متحرك.

اسأل: ما هي بعض مشاكل الشائعة في ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم التي شاهدها كادر 
المتخصصين بالكراسي المتحركة بالفعل، أو يعتقدون أنها قد تحدث؟

اإلجابات األهم:
عمق المقعد قصير زيادة عن اللزوم أو طويل زيادة 	 

عن اللزوم؛
مسندا القدمين ال يرتفعان بما يكفي أو ال ينخفضان 	 

بما يكفي؛
الرجالن تميالن إلى التأرجح نحو األمام أو الوراء؛	 

القدمان تميالن إلى االنزالق عن مسندي القدمين؛	 
الكرسي المتحرك عريض زيادة عن اللزوم.	 

اشرح: في هذه الجلسة، سوف نراجع خمس مشاكل محتملة.

:في هذه الجلسة•
ي قد سیراجع المشار�ون �عض الحلول ال�س�طة ل�عض المشاكل الت–

تي تكون والأثناء ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئمیواجهونها
.ناتجة عن محدود�ة مقاسات الكراسي المتحر�ة المتاحة ونطاقاتها

أكبر في سُ�غّطى بتفصیلللوضعاتإدخال التعدیالت وتوفیر الدعم –
.عطى للمستوى المتوسطالتدر�ب المُ 

السادسةالخطوة
ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم

2: حل المشاكل:10-�اء
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عمـق المقعـد قصيـر زيادة عن اللزوم أو طويل زيادة عن اللزوم )10 دقائق(  .1
المشكلة: عمق المقعد قصير زيادة عن اللزوم

صف الحلول الممكنة الموضحة أدناه.

استخدم كرسياً متحركاً لإليضاح.

طّول عمق مقعد الكرسي المتحرك من خالل مد 	 
القضيب المعدني للمقعد واستبدال قماش التنجيد:

إذا كان هيكل الكرسي المتحرك من النوع القابل للطي، 	 
تحقق مما إذا كانت القضيبان المعدنيان للمقعد من النوع 

الملتصق به. هذا يعني أن القضيبين المعدنيين للمقعد 
ليسا أيضاً جزءاً من هيكل الكرسي المتحرك.

في هذه الحالة، يمكن مد القضيبين المعدنيين للمقعد 	 
وتصنيع قماش تنجيد جديد.

طّول عمق مقعد الكرسي المتحرك من خالل 	 
استبدال قماش التنجيد:

إذا كان هيكل الكرسي المتحرك من النوع صلب 	 
ويضم قماش تنجيد، تحقق مما إذا كان القضيب 

المعدني للمقعد يمتد إلى ما بعد المقعد.
في هذه الحالة، قد يكون من الممكن استبدال قماش 	 

تنجيد المقعد بقماش تنجيد جديد يتناسب مع الطول 
الصحيح ومدعوم بالقضيبين المعدنيين الحاليين 

للمقعد.
طّول عمق مقعد الكرسي المتحرك من خالل إضافة 	 

لوح صلب مع وسادة.
يمكن صنع مقعد صلب من الخشب أو البالستيك أو 	 

أي مادة صلبة أخرى لن تنحني أو تتشقق.
يمكن تثبيت المقعد فوق الجزء العلوي من القضيبين 	 

المعدنيين للمقعد.
أضف وسادة لها ذات عرض المقعد الجديد وعمقه.	 

طّول عمق مقعد الكرسي المتحرك من خالل مد •
.  نجیدلمقعد واستبدال قماش التلالمعدنيیبضالق

بدال طّول عمق مقعد الكرسي المتحرك من خالل است•
.قماش التنجید

ة طّول عمق مقعد الكرسي المتحرك من خالل إضاف•
.مع وسادةصلبلوح 

3: حل المشاكل:10-�اء
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اشــرح: عند اســتبدال مقعد كرسي متحرك، تذّكر ما يلي:
يجب ضمان أن يكون المقعد الجديد قوياً بما يكفي 	 

لحمل وزن المستخدم.
إذا كان المقعد صلباً: 	 

تفقّد لضمان أال يكون المقعد من النوع الذي ينحني 	 
أو يتشقق عندما يتمّدد أكثر مما يصل إليه مقعد 

الكرسي المتحرك الحالي؛
تأّكد دائماً من تزويد المقعد الصلب بوسادة لكل 	 

مستخدم للكرسي المتحرك؛
أثناء عملية ضبط الكرسي المتحرك في الوضع 	 

المالئم تأّكد من أّن مسند الظهر ومسندي القدمين 
باالرتفاع الصحيح. فالمقعد الصلب والوسادة 

سيرفعان مستخدم الكرسي المتحرك داخل الكرسي 
المتحرك.

المشكلة: عمق المقعد طويل زيادة عن اللزوم
اشرح: إذا كان أقصر عمق للمقعد المتاح طويالً جداً، فسيكون من المستحيل على مستخدم الكرسي المتحرك 

الجلوس في وضع مستقيم. ويجب تقصير عمق المقعد.

صف الحلول الممكنة الموضحة أدناه.

استخدم كرسياً متحركاً لإليضاح.
ضع عالمة لعمق الكرسي المطلوب على المقعد الحالي 	 

وقّصره.
إذا كان المقعد مصنوعاً من قماش التنجيد – أزل قماش 	 

التنجيد، وقّصره )باستعمال آلة خياطة صناعية(، 
واستبدله.

إذا كان المقعد صلباً – أزل المقعد، وقّصره، واستبدله.	 
قّصر الوسادة لتتطابق مع عمق المقعد الجديد.	 

 اشرح: عند تقصير عمق المقعد، تذّكر ما يلي:

عند قص مقعد صلب – اعمل دوماً على ضمان أن 	 
تكون كل الحواف ملساء وخالية من النتوءات والبرادة 

والشظايا.
عند قص الوسادة – قص دائماً من الجزء األمامي 	 

بحيث يبقى التخفيف من الضغط في الخلف كما هو.

مقعد عند استبدال مقعد �رسي متحرك، �جب ضمان أن �كون ال•
.الجدید قو�ًا �ما �كفي لحمل وزن المستخدم

:  إذا �ان المقعد صل�اً •
شقق تفّقد لضمان أال �كون المقعد من النوع الذي ینحني أو یت–

لحالي؛عندما یتمّدد أكثر مما �صل إل�ه مقعد الكرسي المتحرك ا
للكرسي تأّكد دائمًا من تزو�د المقعد الصلب بوسادة لكل مستخدم–

المتحرك؛
أّكد من أّن تأثناء عمل�ة ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم–

د الصلب فالمقع. مسند الظهر ومسندي القدمین �االرتفاع الصح�ح
والوسادة سیرفعان مستخدم الكرسي المتحرك داخل الكرسي

.المتحرك

4: حل المشاكل:10-�اء

ضع عالمة لعمق الكرسي المطلوب على المقعد الحالي •
.وقّصره

أزل قماش –إذا �ان المقعد مصنوعًا من قماش التنجید •
.استبدلهو ،)�استعمال آلة خ�اطة صناع�ة(التنجید، وقّصره 

.دلهأزل المقعد، وقّصره، واستب–إذا �ان المقعد صل�ًا •
.قّصر الوسادة لتتطابق مع عمق المقعد الجدید•

5: حل المشاكل:10-�اء

اعمل دومًا على ضمان أن–عند قص مقعد صلب •
لبرادة تكون �ل الحواف ملساء وخال�ة من النتوءات وا

.  والشظا�ا
قص دائمًا من الجزء األمامي –عند قص الوسادة •

�ما �حیث ی�قى التخف�ف من الضغط في الخلف
.هو

6: حل المشاكل:10-�اء
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اشرح: إذا كان عمق المقعد أقصر بأكثر من 60 ملم من عمق مقعد مستخدم الكرسي المتحرك )في حالة 
البالغين(، فإن هذا يمكن أن يكون مشكلة. ولن يحصل مستخدم الكرسي المتحرك على دعم كاٍف من المقعد 

ليتمكن من الجلوس بشكل مريح. كما أن هناك أيضاً خطراً أعلى بحصول ضغط على المناطق ذات الخطورة 
العالية مثل عظام الورك الناتئة. 

مسـندا القدمين منخفضان زيادة عن اللزوم أو مرتفعان زيادة عن اللزوم )5 دقائق(  .3
المشــكلة: مســندا القدمين منخفضان زيادة عن اللزوم

اشــرح: إذا كان ارتفاع مســندي القدمين منخفضاً زيادة عن اللزوم، فلن يتمكن مســتخدم الكرســي المتحرك 
من إســناد قدميه بشــكل مريح على مســندي القدمين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انزالقه إلى األمام على الكرســي 

المتحرك، أو شــعوره بعدم االســتقرار. ولن يكون هناك دعم كاٍف لجلوســه في وضع مســتقيم.

صــف الحلول الممكنة الموضحة أدناه.
اســتخدم كرسياً متحركاً لإليضاح.

زد من ارتفاع مسندي القدمين من خالل تقصير حّمالة 	 
مسند القدم:

في معظم الكراسي المتحركة ذات العجالت األربع، 	 
يمكن تقصير حّمالتي مسندي القدمين.

زد من ارتفاع مسندي القدمين من خالل زيادة سماكة 	 
مسندي القدمين.

استخدم الخشب أو مادة قوية أخرى لزيادة ارتفاع 	 
مسندي القدمين.

اشرح: 
عند تغيير حّمالتي مسندي القدمين – تأّكد دوماً من أن 	 

آلية التعديل ماتزال تعمل. 
 إذا كنت تزيد من سماكة مسند القدم – تأّكد من أال 	 

تؤّدي السماكة المزادة إلى تعطيل عمل مسندي القدمين 
اللذين يمكن إزاحتهما.

ن زد من ارتفاع مسندي القدمین م•
.مخالل تقصیر حّمالة مسند القد

ن زد من ارتفاع مسندي القدمین م•
.نخالل ز�ادة سماكة مسندي القدمی

7: حل المشاكل:10-�اء

أّكد ت–ینالقدميمسنديحّمالتعند تغییر •
.  دومًا من أن آل�ة التعدیل ماتزال تعمل

د تأكّ –إذا �نت تز�د من سماكة مسند القدم •
ملتعطیل عمن أال تؤّدي السماكة المزادة إلى 

.زاحتهمامسندي القدمین اللذین �مكن إ

8: حل المشاكل:10-�اء



190

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

مسندا القدمين مرتفعان زيادة عن اللزوم
اشرح: إذا كان ارتفاع مسندي القدمين زائداً عن اللزوم، فإن فخذي مستخدم الكرسي المتحرك لن يستندا بشكل 
مريح إلى المقعد. يمكن لمسندي القدمين المرتفعين زيادة عن اللزوم أن يزيدا الضغط على عظام الورك الناتئة.

صف الحلول الممكنة الموضحة أدناه.
استخدم كرسياً متحركاً لإليضاح.

 خفّض ارتفاع مسندي القدمين من خالل:. 1
إطالة أنبوب التمديد الداخلي.

تفقّد إمكانية استبدال أنبوب التمديد الداخلي بأنبوب 	 
أطول.

إذا كان األمر كذلك – استبدله بأنبوب مماثل من 	 
حيث القطر والقوة.

زد من ارتفاع الوسادة:. 2
زد من ارتفاع الوسادة أو ارفع الوسادة بإضافة 	 

شيء صلب تحتها.

اشرح:
 إذا كنت تخفّض مسندي القدمين – اعمل على ضمان 	 

أال يصبح المسندان منخفضين زيادة عن اللزوم بحيث 
يصطدمان باألرضية. فإذا حدث ذلك، جّرب الخيار 
الثاني بدالً منه. وإذا لم يفلح هذا الحل، فإن الكرسي 

المتحرك غير مناسب لمستخدم الكرسي المتحرك.
إذا كنت تزيد من ارتفاع الوسادة:	 

ال تستعمل الحشوة الرغوية الناعمة لزيادة ارتفاع 	 
الوسادة – فهذه الحشوة ستنضغط وستُشِعر مستخدم 

الكرسي المتحرك أيضاً بعدم االستقرار؛
أثناء عملية ضبط الكرسي المتحرك في الوضع 	 

المالئم تفقّد ما إذا كان مسند الظهر ومسندا الذراعين 
باالرتفاع الصحيح – فالوسادة األعلى سترفع 

مستخدم الكرسي المتحرك داخل الكرسي المتحرك؛
تأّكد من عدم وجود مشاكل في أداء الوظائف عند 	 

رفع الوسادة – فعلى سبيل المثال، قد ال يتمكن 
مستخدم الكرسي المتحرك من ركن الكرسي تحت 

الطاوالت أو المكاتب.

خّفض ارتفاع مسندي القدمین من خالل •
.إطالة أنبوب التمدید الداخلي

.زد من ارتفاع الوسادة•

9: حل المشاكل:10-�اء

اعمل على ضمان –إذا �نت تخّفض مسندي القدمین •
ث أال �ص�ح المسندان منخفضین ز�ادة عن اللزوم �حی

.�صطدمان �األرض�ة
:إذا �نت تز�د من ارتفاع الوسادة•

.ادةلز�ادة ارتفاع الوسةالناعمالحشوة الرغو�ةال تستعمل –
مأثناء عمل�ة ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئ–

اع ما إذا �ان مسند الظهر ومسندا الذراعین �االرتفتفّقد
.الصح�ح

تأّكد من عدم وجود مشاكل في أداء الوظائف عند رفع –
.الوسادة

10: حل المشاكل:10-�اء
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الرجـالن تميـالن إلى التأرجح نحو األمام أو الوراء )10 دقائق(  .4
اشرح:
في بعض األحيان تميل رجال مستخدم الكرسي المتحرك إلى التأرجح نحو األمام أو الوراء. قد يكون 	 

السبب في ذلك هو الطريقة التي اعتاد على الجلوس بها، أو قد يكون لديه سبب جسدي )مثل الضعف 
في العضالت(. 

يمكن لتعديالت بسيطة على مقعد الكرسي المتحرك أو الوسادة أن تساعد في الحد من هذه المشكلة.	 

اشرح أنه في هذا المثال كان الحل هو إضافة حشوات إلى الوسادة لدعم الفخذين في وضعية محايدة. زادت 
المعالجة من االرتفاع في الجهة الخارجية للساقين. كان يمكن أيضاً إضافة وسادة ذات حواف لحل هذه 

المشكلة. لو كانت األرجل تتدحرج إلى الوراء، لكان من الممكن زيادة االرتفاع من الجهة الداخلية.

صف الحلول الممكنة الموضحة أدناه.
استخدم كرسياً متحركاً لإليضاح.

تفقّد ارتفاع مسندي القدمين ثانية لتتأّكد أنهما في المكان 	 
الصحيح:

تأكد من أن ارتفاع مسندي القدمين يدعم مستخدم 	 
الكرسي المتحرك كما ينبغي )يجب أن يشعر 
المستخدم بضغط متساٍو تحت القدمين وتحت 

الفخذين(.
تأّكد من أن مقعد الكرسي المتحرك مشدود كما ينبغي:	 

إذا كان الكرسي المتحرك يحتوي على مقعد 	 
مصنوع من قماش التنجيد، تأكد من شّد المقعد 

بإحكام؛
إذا كان المقعد مترهالً، فإن ذلك سيشجع رجلي 	 

مستخدم الكرسي المتحرك على التأرجح نحو 
الوراء.

أضف حشوات إلى الوسادة لدعم الفخذين في وضعية 	 
محايدة )كما هو موضح في مقطع الفيديو المرفق وفي 
الرسم اإليضاحي( أو وفّر وسادة ذات حواف، وعّدل 

حسب الضرورة.

أّكد أنهما في تفّقد ارتفاع مسندي القدمین ثان�ة لتت•
.المكان الصح�ح

إذا �ان (تأّكد من أن مقعد الكرسي المتحرك •
.ن�غي�ما یمشدود ) مصنوعًا من القماش أو متدل�اً 

أضف حشوات إلى الوسادة لدعم الفخذین في•
یدیو مقطع الفكما هو موضح في (محایدةة �وضع

ادة ذات أو وّفر وس) اإل�ضاحيسموفي الر المرفق 
.حواف، وعّدل حسب الضرورة

12: حل المشاكل:10-�اء

 عّرف بمقطع الفيديو: حل مشاكل ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم 
أو إجراء التعديالت. يعرض مقطع الفيديو القصير هذا مستخدماً لكرسي متحرك اسمه غاري رجاله 

تميالن إلى التأرجح نحو األمام أو الوراء.
اعرض مقطع الفيديو )الجزء األول – غاري(

بعد عرض الفيديو، اسأل: ما الحل الذي قّدمته المعالجة؟ 
شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

VIDEO
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

القدمان تميالن إلى االنزالق عن مسـندي القدمين )10 دقائق(  .5
اشرح:
في بعض األحيان تنزلق قدما مستخدم الكرسي المتحرك عن مسندي القدمين. وغالباً ما يكون ذلك ناجماً عن 	 

سبب جسدي )مثل ضعف العضالت أو تشنجات العضالت(.
يمكن إلضافة أحزمة ببساطة أن يساعد في الحد من هذه المشكلة.	 

صف الحلول الممكنة الموضحة أدناه.
استخدم كرسياً متحركاً لإليضاح.

تفقّد ارتفاع مسندي القدمين ثانيةً:	 
تأكد من أن ارتفاع مسندي القدمين يدعم مستخدم 	 

الكرسي المتحرك كما ينبغي )يجب أن يشعر 
المستخدم بضغط متساٍو تحت القدمين وتحت 

الفخذين(.
عّدل زاوية مسندي القدمين )إذا كان ذلك ممكناً(:	 

تفقّد إذا كان باإلمكان تعديل زاوية مسندي القدمين؛	 
إذا كان األمر كذلك – حاول زيادة زاوية مسندي 	 

القدمين. قد يساعد هذا على تثبيت قدم مستخدم 
الكرسي المتحرك في مكانها.

أضف حزاماً:	 
اربط حزاماً إلى حمالتي مسندي القدمين على 	 

مستوى الكاحلين؛
 إذا كانت القدمان تميالن إلى االنزالق للخلف، فإن 	 

الحزام يجب أن يمر خلف الساقين؛
 إذا كانت القدمان تميالن إلى االنزالق لألمام، فإن 	 

الحزام يجب أن يمر أمام الساقين.

اشرح:
تأّكد من أّن الحزام قابل للفك بسهولة بحيث يكون 	 

بمقدور مستخدم الكرسي المتحرك االنتقال إلى الكرسي 
 المتحرك 

ومنه دون جهد.
تأّكد من قدرة مستخدم الكرسي المتحرك على الوصول 	 

إلى الحزام دون مساعدة، وقدرته على ربطه وحلّه 
بسهولة.

دمینتفّقد ارتفاع مسندي الق•
.ثان�ةً 

عّدل زاو�ة مسندي القدمین•
).إذا �ان ذلك ممكناً (
.أضف حزاماً •

13: حل المشاكل:10-�اء

:كلما أدخلت تعدیًال على مسندي القدمین•
.ینحاول ضمان وجود ضغط متساٍو تحت القدم–

:عند إضافة حزام•
�مقدور �سهولة �حیث �كون للفكتأّكد من أّن الحزام قابل –

رك مستخدم الكرسي المتحرك االنتقال إلى الكرسي المتح
.ومنه دون جهد

إلى تأّكد من قدرة مستخدم الكرسي المتحرك على الوصول–
.الحزام دون مساعدة، وقدرته على ر�طه وحّله �سهولة

14: حل المشاكل:10-�اء
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اشرح: يمكن أن تكون هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن القدمين غير مدعومتين على مسندي القدمين بالتساوي. 
يحدث هذا غالباً بسبب عدم قدرة قدمي مستخدم الكرسي المتحرك على الوصول إلى وضعية محايدة.

الكرسـي المتحرك عريض زيادة عن اللزوم )5 دقائق(  .6
اشرح: في بعض األحيان، يظل أصغر كرسي متحرك متوفر عريضاً زيادة عن اللزوم بالنسبة لمستخدم 

الكرسي المتحرك. فإذا كان مقعد الكرسي المتحرك عريضاً للغاية، سيجد مستخدم الكرسي المتحرك صعوبة 
في الجلوس في وضع مستقيم، ومن المحتمل أن يسقط إلى أحد الجانبين. 

يمكن أن يساعد وضع دعامات بسيطة مصنوعة من 
حشوات رغوية في توفير الدعم لمستخدم الكرسي 

المتحرك ليجلس في وضع مستقيم.

صف الحلول الممكنة الموضحة أدناه.
استخدم كرسياً متحركاً لإليضاح.

أضف دعامات مصنوعة من حشوات رغوية على 	 
جانبي الحوض:

قِس المسافة بين مستخدم الكرسي المتحرك )الجالس 	 
في وسط الكرسي المتحرك وظهره متكئ إلى مسند 

الظهر( وجانب كل مسند ذراع؛
قص الدعامات المصنوعة من الحشوة الرغوية 	 

وأضفها لملء الفراغ الواقع بين كل جانب من 
جانبي مستخدم الكرسي المتحرك وجانب الكرسي 

المتحرك؛
تحقق من ضبط الكرسي المتحرك في الوضع 	 

المالئم؛
أضف قماش التنجيد إلى الدعامات المصنوعة من 	 

الحشوات الرغوية وثبتها في مكانها. إذا كان مسندا 
الذراعين صلبين، يمكن تثبيت الدعامات على 

مسندي الذراعين. كما يجوز تثبيتها على الطبقة 
العليا من الوسادة.

سي للتقلیل من عرض الكر •
المتحرك، أضف دعامات 

مصنوعة من حشوات 
رغو�ة على جانبي 

.الحوض

16: حل المشاكل:10-�اء

 عّرف بمقطع الفيديو: حل مشاكل ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم 
أو إجراء التعديالت. يعرض مقطع الفيديو القصير هذا مستخدماً لكرسي متحرك اسمه آرون قدماه 

غير مدعومتين على مسندي القدمين بالتساوي.
اعرض مقطع الفيديو )الجزء الثاني – آرون(

بعد عرض الفيديو، اسأل: ما الحل الذي قّدمه المعالج؟ 
شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

VIDEO
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اشرح:
يجب أن تنتهي الحشوات في الجهة األمامية عند نهاية 	 

جذع المستخدم. 
تأّكد من مطابقة الوسادة لعرض مقعد الكرسي 	 

المتحرك.
إذا كان الكرسي المتحرك عريضاً جّداً، فإّن مستخدم 	 

الكرسي المتحرك سيجد صعوبة أيضاً في الوصول 
إلى إطاري الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين 

الخلفيتين.
االضطرار إلى الوصول بصعوبة إلى إطاري الدفع 	 

المعدنيين المثبتين على العجلتين الخلفيتين يمكن أن 
يتسبب بأذى في الكتف. تأّكد بمنتهى العناية ما إذا كان 

الكرسي المتحرك آمناً لمستخدمه قبل أن تصفه له.

ملخص النقاط الرئيسـية )دقيقتان(  .7
اقرأ النقاط الرئيسية.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

إذا �نت تقلل من عرض مقعد �رسي متحرك، من خالل إضافة دعامات حشوات •
:  رغو�ة جانب�ة

.  تخدمتذّ�ر أن هذه الحشوات �جب أن تنتهي في الجهة األمام�ة عند نها�ة جذع المس–
.تأّكد من مطا�قة الوسادة لعرض مقعد الكرسي المتحرك–

�جد صعو�ة إذا �ان الكرسي المتحرك عر�ضًا جّدًا، فإّن مستخدم الكرسي المتحرك س•
.الخلفیتینأ�ضًا في الوصول إلى إطاري الدفع المعدنیین المثبتین على العجلتین

ى العجلتین االضطرار إلى الوصول �صعو�ة إلى إطاري الدفع المعدنیین المثبتین عل•
ا إذا �ان الكرسي تأّكد �منتهى العنا�ة م. الخلفیتین �مكن أن یتسبب �أذى في الكتف
.المتحرك آمنًا لمستخدمه قبل أن تصفه له

17: حل المشاكل:10-�اء

:مالءمة الكرسي المتحرك �سبب ما یلي�المتعلقةقد تنشأ المشاكل •
.محدود�ة مقاسات الكراسي المتحر�ة المتاحة ونطاقاتها–
ضع حاجة مستخدم الكرسي المتحرك إلى دعم إضافي ل�كون قادرًا على الجلوس في و –

.  مستق�م �ارت�اح
.�مكن للحلول ال�س�طة في �عض األح�ان أن تعالج هذه المشاكل•
للكرسي خل أي تعدیالت، تفّقد دائمًا لتضمن أّن لد�ك المقاس األفضلأن تدقبل •

.المتحرك �النس�ة للمستخدم، وأنه معّدل �أكبر قدر ممكن
: كّلما أدخلت تعدیًال على �رسي متحرك•

.أعد التدقیق مجّددًا لتتأّكد من أّن الكرسي المتحرك قابل لالستعمال �أمان–
سي من جدید مع مستخدم الكر أعد عمل�ة ض�ط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم–

.رى �مكن أن تؤّثر على األش�اء األخما المتحرك، ألن التغییرات المدخلة على شيء 

18: حل المشاكل:10-�اء
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باء – 11: تدريب المستخدم

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
  تعداد المهارات التي يمكن لكادر المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة تعليمها لمستخدمي

الكراسي المتحركة عندما يتلقون كرسياً متحركاً جديداً؛
 تعداد "الممارسات الجيدة في طرائق التدريب"؛
 .تقديم عرض إيضاحي لكيفية تعليم زميل إحدى مهارات الكرسي المتحرك

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: باء – 11: تدريب المستخدم؛
 دليل العمل المرجعي؛
 كتيّب التدريب العملي للمشاركين؛
 كرسي متحرك واحد لكل مجموعة مؤلفة من ثالثة أشخاص؛
  .)القائمة المرجعية الخاصة بتدريب مستخدم الكرسي المتحرك )قائمة لكل مشارك

اق
سي

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:ال
  المجموعات المحلية التي يمكنها تقديم المزيد من التدريب أو المشورة لمستخدمي الكراسي

المتحركة.

ضير
تح

اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، واقرأ خطة الجلسة. ال
عام

ط ال
خط

الم

المقدمة.. 1
ما هي المهارات المفيدة لمستخدمي الكراسي المتحركة؟. 2
التمرن على تدريب مستخدم الكرسي المتحرك.. 3
ملخص النقاط الرئيسية.. 4

2

10

45

3

60 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح:

تدريب المستخدم هو الخطوة السابعة في تقديم خدمة 	 
الكراسي المتحركة. يمكن أن تساعد المعلومات المتعلقة 

بالكرسي المتحرك والتدريب على استخدامه العديد 
من مستخدمي الكراسي المتحركة في االستفادة من 

كراسيهم المتحركة على أكمل وجه.
دون هذه الخطوة، من الممكن أال يساعد الكرسي 	 

المتحرك مستخدمه قدر اإلمكان.
في هذه الجلسة، سنناقش المهارات التي بوسع كادر 	 

المتخصصين في الكراسي المتحركة تعليمها إلى 
مستخدمي الكراسي المتحركة عندما يستلمون كرسياً 

متحركاً للمّرة األولى. وسنتعّرف على القائمة المرجعية 
الخاصة بتدريب مستخدم الكرسي المتحرك، وسنتمّرن 

على تدريب المستخدم.

ما هي المهارات المفيدة لمسـتخدمي الكراسـي المتحركة )10 دقائق(  2
اسأل: ما الذي تعلّمه المشاركون في هذا البرنامج التدريبي وبوسعهم تعليمه لمستخدمي الكراسي المتحركة؟ 

فّكر في األشياء التي ستساعد مستخدمي الكراسي المتحركة على:

البقاء بصحة جيدة؛	 
استخدام الكرسي المتحرك داخل المنزل وخارجه؛	 
العناية بكراسيهم المتحركة بحيث تدوم ألطول فترة ممكنة.	 

ذّكر المشاركين بفيديو ساي، الذي تتحدث فيه عن األشياء التي ساعدتها على الوصول إلى المدرسة.

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

اإلجابات األهم:

طرق وقف تشّكل قروح الضغط؛	 
كيفية التعامل مع الكرسي المتحرك؛	 
كيفية االنتقال من الكرسي المتحرك وإليه؛	 
التنقل بالكرسي المتحرك؛	 
ما الذي يمكن فعله إذا ما حصلت مشكلة؛	 
كيفية العناية بالكرسي المتحرك والوسادة؛	 
ما هي المنظمات أو مراكز الخدمة األخرى الموجودة التي قد تكون مفيدة لهم.	 

:في هذه الجلسة•
ي الكراسي سیناقش المشار�ون المهارات التي بوسع �ادر المتخصصین ف–

لمون �رس�ًا المتحر�ة تعل�مها إلى مستخدمي الكراسي المتحر�ة عندما �ست
متحر�ًا للمّرة األولى؛

المستخدم؛تعل�ماتالخاصة بالقائمة المرجع�ةسیتعّرف المشار�ون على –
.على إعطاء التعل�مات للمستخدمالمشار�ون سیتدّرب –

السا�عةالخطوة
تدر�ب المستخدم

2: تدر�ب المستخدم:11-�اء
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اشرح: أهم ستة أشياء يجب عليك تذّكر تدريسها إلى 
المستخدمين هي:

كيفية التعامل مع الكرسي المتحرك.	 

كيفية الوقاية من قروح الضغط وما يجب فعله في حالة 	 
تشّكل قروح الضغط.

كيفية االنتقال من الكرسي المتحرك وإليه )االنتقال(.	 

التنقل بالكرسي المتحرك – بما يتناسب مع احتياجات 	 
المستخدم.

3: تدر�ب المستخدم:11-�اء

4: تدر�ب المستخدم:11-�اء

5: تدر�ب المستخدم:11-�اء

6: تدر�ب المستخدم:11-�اء
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

كيفية العناية بالكرســي المتحرك والوســادة في المنزل. 	
اشرح: سوف نتحدث عن ذلك بالمزيد من التفصيل في 

الجلسة القادمة. 

ما الذي يمكن فعله إذا ما حصلت مشكلة.	 

قّدم لكل مشارك قائمة مرجعية خاصة بتدريب مستخدم الكرسي المتحرك.
اشرح:
تسرد القائمة المرجعية مهارات معيّنة قد يحتاج مستخدم الكرسي المتحرك إلى تعلّمها. بيد أن بعض 	 

مستخدمي الكراسي المتحركة سيتمتعون بهذه المهارات بالفعل؛ وليست جميع المهارات مهمة لجميع 
مستخدمي الكراسي المتحركة.

قد تستخدم بعض مراكز خدمة الكراسي المتحركة هذه القائمة المرجعية كاستمارة تُحفظ في ملف 	 
مستخدم الكرسي المتحرك. ويمكن لكادر المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة استخدام القائمة 
المرجعية لتحديد التعليمات التي يحتاج إليها مستخدم الكرسي المتحرك. ويتحّدد ذلك من خالل التقييم 

والتحدث إلى مستخدم الكرسي المتحرك. ويمكن استخدام القائمة المرجعية أيضاً لتسجيل التدريب الذي 
قُّدم.

تحقق دائماً مع مستخدم الكرسي المتحرك ما إذا كان يرغب في أن يتعلم من يقّدمون له الرعاية 	 
المهارات التي تدّرسها له أيضاً. فالعديد من مستخدمي الكراسي المتحركة يتلقون الدعم من أسرهم أو 

من مقدم للرعاية، ومن المفيد أن يتعلّم جميع المعنيين كيفية استخدام الكرسي المتحرك والعناية به.

التمرن على تدريب مسـتخدم الكرسـي المتحرك )45 دقيقة(  .3
اسأل: ما هي بعض األشياء التي يمكن أن تُنجح التدريب؟ يمكن للمشاركين التفكير في بعض طرق التدريس 

الجيدة التي سبق أن خبروها )ربما أثناء التدريب!(.

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

7: تدر�ب المستخدم:11-�اء

إلى من �جب أن یلجأ مستخدم الكرسي المتحرك •
إذا ما واجهته مشكلة؟

ة ك�ف بوسعه االتصال �مر�ز خدمة الكراسي المتحر�•
؟إذا ما احتاج إلى مساعدة

8: تدر�ب المستخدم:11-�اء
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اإلجابات األهم:
اكتشف األشياء التي يعرفها مستخدم الكرسي المتحرك بالفعل.	 
اشرح، وقّدم عرضاً إيضاحياً، ثم اسمح لمستخدم الكرسي المتحرك أن يتمّرن بنفسه.	 
استخدم لغة يفهمها الجميع.	 
اطلب من مستخدمي الكراسي المتحركة تعليم مستخدمي الكراسي المتحركة اآلخرين ما يتعلمونه.	 
استخدام مهارات التواصل الجيد.	 
استخدم أسلوباً ُمشجعاً.	 

اشرح: التمرن مهم عند تعلّم أي مهارة جديدة. حاول دائماً تعليم المهارة أوالً من خالل تقديم عرض إيضاحي، 
ثم إعطاء المتعلم فرصة للتمرن.

نشاط ضمن مجموعات صغيرة
ضع في كل مجموعة شخصين إلى ثالثة أشخاص.المجموعات:

اطلب من أفراد كل مجموعة قراءة القصص الواردة في كتيبات التدريب العملي الخاصة 	 التعليمات:
بهم. يجب عليهم تحديد ثالث مهارات على األقل يمكن لكل مستخدم كرسي متحرك في 

القصة االستفادة منها إذا ما تعلّمها.
في حالة كل مستخدم، يجب أن يتمرن أفراد المجموعة على تعليم واحدة على األقل 	 

من تلك المهارات، ويجب أن يتناوب أفراد المجموعة على أداء دور مستخدم الكرسي 
المتحرك، وأحد أفراد األسرة، والمدرس. 

ذّكر المشاركين بالتفكير في "التواصل الجيد" و "طرق التعليم الجيدة". وشّدد على أهمية 	 
"اإليضاح" الذي يليه "التمرن".

راقب المجموعات، وساعدها حسب الحاجة.	 راقب:
خصص 30 دقيقة و 15 دقيقة لمالحظات التقييم.الوقت:

اطلب من أفراد كل مجموعة إبراز طريقة جيدة واحدة للتدريس جربوها أو الحظوها.	 مالحظات التقييم:

مالحظات للمدربين:موسى
موسى هو شاب يبلغ من العمر 23 عاماً. سبق أن سقط 
عن ظهر شاحنة قبل عامين وأصبح لديه شلل رباعي. 
أمضى عاماً في المستشفى ثم عاد إلى قريته مصطحباً 
معه كرسيّاً متحركاً حصل عليه على سبيل الهبة. لكن 
الكرسي المتحرك سرعان ما انكسر ولم يعد بمقدور 

موسى التنقل. كانت قد ظهرت لديه قرحة ضغط سابقاً 
لكنه شفي منها الحقاً.

تلقّى موسى للتو كرسياً متحركاً جديداً مع وسادة 
للتخفيف من الضغط من مركز خدمة الكراسي 

المتحركة. الكرسي المتحرك مصمم للسير على 
األراضي الوعرة. يشعر موسى بسعادة عارمة ألنه 

سيذهب إلى بيته على متن هذا الكرسي المتحرك ويأمل 
في أن يصبح أكثر استقالالً.

أهم المهارات:
التعامل مع الكرسي المتحرك وكيفية استخدام 	 

وسادة للتخفيف من الضغط – خاصة وأن موسى 
حديث العهد في التعامل مع الكرسي المتحرك؛

كيفية الوقاية من قروح الضغط؛	 
كيفية االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه 	 

)االنتقال(؛
مهارات التنقل بالكرسي المتحرك؛	 
كيفية العناية بالكرسي المتحرك والوسادة في 	 

المنزل؛
المنظمات أو مراكز الخدمة األخرى التي قد تكون 	 

مفيدة.
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مالحظات للمدربين:سيان
سيان هو رجل يبلغ من العمر 40 عاماً ولديه طرفان سفليان 

مبتوران فوق مستوى الركبة. هو يستخدم الكرسي المتحرك منذ 
أكثر من 20 عاماً وسبق له أن استخدم خمسة كراس متحركة مع 
مرور الوقت. وقد اكتشف أن هذه الكراسي المتحركة سرعان ما 

تصاب بالعطب.
هو شخص نشط جداً ويعمل في متجر محلي. يتنقل سيان بين بيته 

ومتجره كل يوم على دروب وعرة ومليئة بالمطبات وغالباً ما تكون 
طينية. أوضح لموظفي مركز خدمة الكراسي المتحركة كيف بوسعه 
تحريك الكرسي المتحرك ليقوم على العجلتين الخلفيتين فقط مع رفع 

العجلتين األماميتين.
ُوِصَف له للتو كرسي متحرك جديد. وهو يأمل أن يدوم هذا الكرسي 

المتحرك لفترة أطول من الفترة التي دام بها كرسيه السابق الذي 
انكسر بعد مرور ستة أشهر.

أهم المهارات:
كيفية العناية بالكرسي المتحرك 	 

والوسادة في المنزل – قد تساعد 
الصيانة المنتظمة سيان على المحافظة 

على كرسيه المتحرك بحيث يخدمه 
لفترة أطول.

مالحظات للمدربين:زوي

زوي هي فتاة عمرها 16 عاماً. لديها شلل أطفال منذ نعومة 
أظفارها، وهي اآلن غير قادرة على المشي. هي خجولة جداً، ولم 
يسبق لها االلتحاق بالمدرسة. لكن والدتها دّرستها في المنزل وهي 

ملّمة بالقراءة والكتابة. حصلت لتّوها على كرسي متحرك جديد 
وأظهرت لموظفي مركز خدمة الكراسي المتحركة كيف بوسعها 

االنتقال بسهولة إلى الكرسي المتحرك ومنه.
زوي مهتمة بااللتحاق بمدرسة محلية للتعليم المهني – لكنها ال تعتقد 

أن بوسعها الذهاب إلى المدرسة والعودة منها بمفردها. هناك عدة 
درجات أمام مدخل مبنى المدرسة. وهي قلقة أيضاً بخصوص كيفية 

انتقالها إلى المرحاض أثناء وجودها في المدرسة.

أهم المهارات:
مهارات التنقل بالكرسي المتحرك 	 

– وال سيما كيفية صعود الدرجات 
وهبوطها.

االنتقال – كيفية االنتقال إلى المرحاض 	 
ومنه.

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .4
اقرأ النقاط الرئيسية.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.
والعنا�ة �ه أن �مكن للمعلومات والتدر��ات المتعلقة �ك�ف�ة استعمال الكرسي المتحرك•

.لمتحركتساعد العدید من مستخدمي الكراسي المتحر�ة على االستفادة من �رسیهم ا
. ي یتمّرن امنح الكثیر من الفرص للشخص الذي یتعّلم �،تعّلم مهارات جدیدةماعند•
:أهم ستة أش�اء �جب تعل�مها هي•

ك�ف�ة الوقا�ة من قروح الضغط؛–
االنتقال إلى الكرسي المتحرك ومنه؛ك�ف�ة–
؛�ما یتناسب مع احت�اجات المستخدم–لكرسي المتحرك �االتنقل–
ك�ف�ة العنا�ة �الكرسي المتحرك والوسادة؛–
.ما الذي �مكن فعله إذا ما حصلت مشكلة–

9: تدر�ب المستخدم:11-�اء
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باء – 12: عمليات الصيانة واإلصالح

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 إيضاح كيفية العناية بكرسي متحرك في المنزل؛
  تحديد المشكالت الفنية الشائعة المتعلقة بالكرسي المتحرك وشرح كيف يمكن حل هذه المشكالت

ضمن المجتمع أو السياق المحليين.

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: باء – 12: عمليات الصيانة واإلصالح؛
 دليل العمل المرجعي؛
 كتيّب التدريب العملي للمشاركين؛
 مقطع الفيديو: كيفيّة العناية بكرسي متحرك في المنزل؛
 الملصق الجداري: كيفيّة العناية بكرسي متحرك في المنزل؛
  ،كراس متحركة تحتاج إلى إصالح بما في ذلك: إطارات مثقوبة، وفرامل ال تعمل، ووسادة تالفة

وتآكل، وقماش تنجيد في حارة ارتخاء، وبراغ في حالة ارتخاء، وأسياخ عجالت في حالة ارتخاء 
أو مفقودة، ورولمانات )محامل( تالفة، وإطار دفع معدني تالف مثبتة على العجلة الخلفية. قد يلزم 

إجراء أكثر من عملية إصالح واحدة على أي كرسي متحرك واحد؛
 .)صندوق واحدة لعدة أدوات مخصصة للصيانة المنزلية )انظر قائمة المعدات أعاله

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
 أين يمكن إصالح الكراسي المتحركة في المواقع التي يتواجد المشاركون ضمنها؛
  أي احتياجات إصالح أو صيانة محددة للكراسي المتحركة متاحة محلياً ويجب تسليط الضوء

عليها؛
  ما إذا كان مركز خدمة الكراسي المتحركة الذي يعمل المشاركون فيه يوفر عمليات إصالح

للكراسي المتحركة – إذا كان األمر كذلك، كيف يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة الوصول إلى 
مراكز خدمات اإلصالح، وما إذا كان يتوجب عليهم دفع رسوم مقابل ذلك. 

ضير
تح

ال

 .اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، وشاهد مقطع الفيديو، واقرأ خطة الجلسة
 .علق الملصق الجداري "كيفيّة العناية بكرسي متحرك في المنزل" حيث يمكن لجميع المشاركين رؤيته
  جّهز الكراسي المتحركة لعمليات إلصالح وسّمها )أ( و)ب( و)ج( وما إلى ذلك. ورتّبها في أنحاء

الغرفة.
  وّجه الدعوة إلى شخص لديه خبرة تقنية لالنضمام إلى الجلسة للمساعدة في اإلجابة عن األسئلة

التفصيلية حول عمليات إصالح الكراسي المتحركة )إذا كان المدربون ال يشعرون بالثقة في ذلك(.

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة.. 1
اإلصالح الوقائي: الصيانة المنزلية.. 2
عمليات اإلصالح الشائعة للكراسي المتحركة والوسائد.. 3
ملخص النقاط الرئيسية.. 4

2

60

55

3

120 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح:

ستوفر العناية المنتظمة بالكرسي المتحرك والوسادة 	 
تكاليف عمليات اإلصالح، وتطيل عمر الكرسي 

المتحرك، وتقي جسم المستخدم من اإلصابات 
واألضرار البعيدة المدى. 

سيكون الكرسي المتحرك الذي يُعتنى به أريح، وأكفأ 	 
في االستفادة من الجهد المبذول، وأسهل استخداماً. 

الوسادة التي يُعتنى بها ستستمر في تأمين التخفيف من 	 
الضغط والدعم

يتحمل كادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي 	 
المتحركة مسؤولية إبالغ مستخدمي الكراسي 

المتحركة بكيفية العناية بالكرسي المتحرك والوسادة 
في المنزل.

في هذه الجلسة سنتعّرف على ما يمكن فعله للعناية 	 
بالكرسي المتحرك والوسادة في المنزل، وما يجب فعله 
عندما يحتاج الكرسي المتحرك أو الوسادة إلى عمليات 

إصالح.

اإلصـالح الوقائي: الصيانة المنزلية )60 دقيقة(  .2
علق الملصق الجداري "كيفيّة العناية بكرسي متحرك في المنزل" في مكان ظاهر.

مالحظات للمدربين: توضح الشرائح أدناه كيفية العناية بالكرسي المتحرك في المنزل. وتشرح كل شريحة 
سبب أهمية المهمة، وكيفية إنجازها وبأي وتيرة. ويجب على المدربين إضافة النقاط اإلضافية المذكورة أدناه.

اشرح:
هناك ستة أشياء يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة 	 

القيام بها في المنزل للعناية بكراسيهم المتحركة 
ووسائدهم. 

عّددها )انظر الشريحة(.	 

:في هذه الجلسة•
متحرك والوسادة سیتعّرف المشار�ون على ما �مكن فعله للعنا�ة �الكرسي ال–

في المنزل؛
لمتحرك أو سیتعّرف المشار�ون على ما �جب فعله عندما �حتاج الكرسي ا–

.الوسادة إلى عمل�ات إصالح

الثامنةالخطوة
عمل�ات الص�انة واإلصالح والمتا�عة

2: عمل�ات الص�انة واإلصالح:12-�اء

.تنظ�ف الكرسي المتحرك والوسادة•
.  تز�یت األجزاء المتحر�ة•
).خإذا �انت قابلة للنف(نفخ العجالت �الهواء •
).في حالة ارتخاءإذا �انت (شّد البراغي •
).في حالة ارتخاءإذا �انت (شّد األس�اخ •
.إجراء عمل�ات تفّقد دور�ة•

3: عمل�ات الص�انة واإلصالح:12-�اء
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اشرح:
لماذا يعتبر هذا مهماً، وبأي وتيرة، وكيف تفعله؟ 	 

)انظر الشريحة(.
اضف:

انتبه لألجزاء المتحركة، واألماكن التي يتصل فيها 	 
قماش التنجيد بهيكل الكرسي المتحرك.

اشرح:
لماذا يعتبر هذا مهماً، وبأي وتيرة، وكيف تفعله؟ 	 

)انظر الشريحة(.
اضف:

ال ترش مواد التزييت على الرولمانات )المحامل(، ألن 	 
ذلك قد يزيل الشحوم التي تساعد على المحافظة على 

عمل هذه الرولمانات كما ينبغي.
ال تستخدم زيتاً من النوع الذي يتغلغل ويخترق لتزييت 	 

الكرسي المتحرك، فقد يتسبب ذلك في تلف الكرسي 
المتحرك.

اسأل: ما هو الزيت المتاح في المنطقة المحلية التي ينتمي 
إليها المشاركون؟

اشرح:
لماذا يعتبر هذا مهماً، وبأي وتيرة، وكيف تفعله؟ 	 

)انظر الشريحة(.
اضف:

تحقق مما إذا كانت اإلطارات قابلة للنفخ.	 
عند تفقّد الضغط، اضغط بإبهامك على العجلة بقوة؛ 	 

يجب أن يكون باإلمكان ضغط العجلة قليالً )بحدود 5 
مم(.

يجب أن يكون الضغط هو ذاته في كل عجلة.	 

لماذا؟•
�حمي األجزاء المعدن�ة من الصدأ؛–
عّفن؛ �حمي األجزاء الخشب�ة والقماش�ة والجلد�ة من الت–
�منع الضرر الناتج عن احتكاك الغ�ار �األجزاء –

.المتحر�ة
�أي وتیرة؟•

.شهر�اً –
ك�ف؟•

استعمل الماء الدافئ والقلیل من الصابون؛–
؛اشطف وجّفف–
ة الشمس دائمًا جّفف الوسادة في الظل وال تعّرضها ألشعّ –

.الم�اشرة

4: عمل�ات الص�انة واإلصالح:12-�اء

لماذا؟•
�حافظ على سالسة حر�ة األجزاء؛–
.�ساعد في وقف حصول الصدأ–

�أي وتیرة؟•
.كل ثالثة أشهر–

ك�ف؟•
جّفف الكرسي المتحرك �شكل شامل؛–
استعمل الز�وت المخّصصة للتز�یت؛ –
.على جم�ع األجزاء المتحر�ةلز�تاضع–

5: عمل�ات الص�انة واإلصالح:12-�اء

لماذا؟•
ستدوم العجالت لفترة أطول؛–
س�كون دفع الكرسي المتحرك أسهل؛–
س�حتاج إلى جهد أقل؛–
.�ما ین�غيستعمل المكا�ح –

�أي وتیرة؟•
. �سمّرة أسبوع�ًا أو إذا �انت العجلة معّرضة للتنف–

ك�ف؟•
تفّقد الضغط؛–
انفخ �الهواء �استعمال منفاخ الدّراجة الهوائ�ة؛–
.ّمامخّفف من الضغط من خالل تفر�غ الهواء عبر الص–

6: عمل�ات الص�انة واإلصالح:12-�اء
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اشرح:
لماذا يعتبر هذا مهماً، وبأي وتيرة، وكيف تفعله؟ 	 

)انظر الشريحة(.
اضف:

ال تفرط في الشد.	 
تجنب شد العزقات بطريقة خاطئة. 	 

اشرح:
لماذا يعتبر هذا مهماً، وبأي وتيرة، وكيف تفعله؟ 	 

)انظر الشريحة(.
اضف:

لتفقّد أسياخ العجلة – اضغط على سيخين معاً على 	 
طول العجلة. إذا "ارتخى" أحد السيخين عندما تسحب 

يديك بلطف، فقد يكون مرتخياً زيادة عن اللزوم. 
مفتاح الربط الخاص باألسياخ هو أداة مهمة لمستخدم 	 

الكرسي المتحرك. إذا لم يكن لدى المستخدم هكذا 
مفتاح، فإن معظم محالت تصليح الدراجات الهوائية 

تبيعها.
يمكن أن تكون األسياخ مشدودة زيادة عن اللزوم. فإذا 	 

ما شعرت أن السيخ قاٍس جداً، فلربما يكون مشدوداً 
زيادة عن اللزوم وبحاجة إلى أن يُرخى قليالً.

اشرح:
لماذا يعتبر هذا مهماً، وبأي وتيرة، وكيف تفعله؟ 	 

)انظر الشريحة(.
اضف:

إذا ارتخت أقمشة التنجيد أو ارتخت قطبها، من 	 
األفضل إصالحها قبل أن يزداد وضعها سوءاً. 

إذا كان هناك أي صدأ، استخدم ورق الصقل )الورق 	 
الزجاجي( أو فرشاة فوالذية إلزالة الصدأ. ثم أعد 

طالء الجزء المعدني من جديد أو زيّته.

لماذا؟•
�حر�ة تتسّببالتي في حالة ارتخاءوالعزقاتالبراغي –

؛الكرسي المتحركغیر مرغو�ة في أجزاء
اهتراء هذا األمر قد �كون غیر مر�ح و�مكن أن یتسّبب �–

.األجزاء أو فقدانها
�أي وتیرة؟•

.مّرة شهر�اً –
ك�ف؟•

؛والعزقاتتفّقد �ل البراغي –
ال لكنالتي في حالة ارتخاء والعزقاتشد البراغي و–

.تفرط في شّدها

7: عمل�ات الص�انة واإلصالح:12-�اء

لماذا؟•
سّبب �مكن أن تتالتي في حالة ارتخاءاألس�اخ –

.  �انحناء العجالت أو انه�ارها
�أي وتیرة؟•

كل مّرة شهر�ًا أو إذا �انت العجالت تدور �ش–
.غیر منتظم

ك�ف؟•
.تفّقد األس�اخ من خالل ضغطها معاً –
تاح شد أي س�خ معّرض لالرتخاء بواسطة المف–

.الخاص �األس�اخ

8: عمل�ات الص�انة واإلصالح:12-�اء

لماذا؟•
دعم �جب أن تكون أقمشة التنجید في حالة جّیدة ل–

المستخدم؛
المفاجئ �مكن أن �سبب األذى؛التمزق –
سّبب الصدأ �قلل من قّوة الكرسي المتحرك وقد یت–

.  بتكّسر األجزاء
�أي وتیرة؟•

.مّرة شهر�اً –
ك�ف؟•

لدروز؛ طب واتفّقد أقمشة التنجید �ما في ذلك القُ –
.تفّقد األجزاء المعدن�ة الصغیرة–

9: عمل�ات الص�انة واإلصالح:12-�اء
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اشرح:
لماذا يعتبر هذا مهماً، وبأي وتيرة، وكيف تفعله؟ 	 

)انظر الشريحة(.
اضف:

تفقّد الغطاء والحشوة الرغوية بحثاً عن أي بقع ممزقة 	 
أو أوساخ أو ثقوب. 

في حال كانت الوسادة مهترئة، يجب أن يفحصها كادر 	 
المتخصصين في مركز خدمة الكراسي المتحركة، فقد 

تكون بحاجة إلى استبدال.

النشاط

ضع في كل مجموعة ثالثة أشخاص. وخصص لكل مجموعة كرسياً متحركاً. المجموعات:
ضع ما يكفي من األدوات والمعدات الخاصة بالصيانة المنزلية في موقع مركزي يسمح لكل 

المجموعات أن تتشارك بهذه األدوات والمعدات.

اطلب من كل مجموعة تنفيذ مهام "كيفيّة العناية بكرسي متحرك في المنزل".التعليمات:
أشر إلى الملصق الجداري "كيفيّة العناية بكرسي متحرك في المنزل" وذّكر المشاركين 

باتباع كل خطوة.

راقب المجموعات. أجب عن أي أسئلة واشرح األساليب بمزيد من التفصيل حسب راقب:
الضرورة.

خصص30 دقيقة.الوقت:

اسأل: هل لدى أي شخص أي أسئلة حول مهام الصيانة المنزلية؟مالحظات التقييم:

عمليات اإلصالح الشـائعة للكراسـي المتحركة والوسائد )55 دقيقة(  .3
اشرح: تحتاج الكراسي المتحركة أحياناً إلى إصالح. ويحتاج كادر المتخصصين في مراكز خدمة الكراسي 
المتحركة إلى أن يكونوا قادرين إما على إجراء عمليات اإلصالح، أو إرشاد مستخدمي الكراسي المتحركة 

إلى األماكن التي يحصلون فيها على المساعدة. وسيكون بعض مستخدمي الكراسي المتحركة بارعين جداً في 
إجراء عمليات اإلصالح بأنفسهم، فيما قد يحتاج مستخدمون آخرون إلى المساعدة. وسيستفيد جميع مستخدمي 

الكراسي المتحركة من معرفة األماكن التي يمكنهم فيها إصالح كراسيهم المتحركة.
اسأل: أين يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة إصالح كراسيهم المتحركة؟

لماذا؟•
لد؛ �جب أن تكون الوسادة نظ�فة وجافة لحما�ة الج–
رسي الوسادة ال تدوم لذات الفترة التي یدوم لها الك–

المتحرك؛ 
رك في �ساعد التفّقد الدوري مستخدم الكرسي المتح–

.تحدید متى تحتاج الوسادة إلى استبدال
�أي وتیرة؟•

.مّرة شهر�اً –
ك�ف؟•

ي �قع ازل الغطاء وتفّقد الوسادة والغطاء �حثًا عن أ–
.، أو ثقوبأوساخممزقة، أو 

10: عمل�ات الص�انة واإلصالح:12-�اء

عّرف بمقطع الفيديو: كيفيّة العناية بكرسي متحرك في المنزل – يعرض مقطع الفيديو هذا مستخدماً 
لكرسي متحرك يعتني بكرسيه في المنزل ويوفر له الصيانة. من المهم تعليم مستخدمي الكراسي المتحركة 

كيفية تنفيذ هذه المهام.
اعرض مقطع الفيديو.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO
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شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

اإلجابات األهم:
المتخصص بإصالح الدراجات الهوائية؛	 
ميكانيكيي الدراجات النارية أو السيارات؛	 
ورش اللحام والسباكة )لألجزاء المعدنية(؛ وورش النجارة وصانعو األثاث )لألجزاء الخشبية(؛	 
مستخدم الكرسي المتحرك، أو فرد في عائلة مستخدم الكرسي المتحرك، أو أحد أقربائه أو أحد جيرانه؛	 
الخياط إلصالح قماش تنجيد الكرسي المتحرك؛	 
مراكز خدمة الكراسي المتحركة.	 

اسأل: ما هي أكثر المشاكل شيوعاً التي يمكن أن تصيب الكرسي المتحرك؟
شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

اإلجابات األهم:
انضغاط الوسادة أو تلفها؛	 
تمطط أقمشة التنجيد أو تمزقها؛	 
تآكل األجزاء المعدنية أو إصابتها بالصدأ؛	 
ارتخاء أسياخ العجلتين الخلفيتين أو فقدانها أو 	 

تعّرضها للكسر؛
ارتخاء البراغي أو العزقات أو فقدانها؛	 

انثقاب اإلطارات أو خلّوها من الهواء؛	 
اهتراء اإلطارات والعجالت األمامية الصغيرة الصلبة؛	 
اتساخ الرولمانات أو اهتراؤها أو تعّرضها للتلف؛	 
تعّرض إطار الدفع المعدني المثبت على العجلة الخلفية 	 

للتلف؛
تعطل المكابح.	 

نشاط ضمن مجموعة صغيرة
ضع في كل مجموعة ثالثة أشخاص.المجموعات:

اطلب من كل مجموعة:التعليمات:
تقييم كل كرسي من الكراسي المتحركة لمعرفة ما هو مكسور ويحتاج إلى إصالح؛	 
ذّكرهم بأخذ المشاكل المختلفة المكتوبة على اللوح بحسبانهم؛	 
اإلجابة عن األسئلة في كتيب التدريب العملي لكل كرسي متحرك.	 

راقب المجموعات.راقب:
أجب عن أي أسئلة وساعد المشاركين على تحديد عمليات اإلصالح المطلوبة إذا لزم األمر. 
بعض الناس سيكونون أفضل من غيرهم في هذا من اآلخرين، اعتماداً على خبرتهم التقنية.
ليس من الضروري أن يتمكن كل شخص من إصالح الكرسي المتحرك بنفسه. أهم مهارة 
هي أن يكون قادراً على تحديد المشكلة ومعرفة ما يمكن القيام به لضمان إصالح الكرسي 

المتحرك.
خصص 30 دقيقة.الوقت:

اطلب من المجموعات العودة وتعداد األشياء التي تحتاج إلى إصالح في كل كرسي مالحظات التقييم:
متحرك. تأكد من منح كل مجموعة الفرصة لذكر المشاكل الخاصة بكرسي متحرك واحد 
على األقل. في حالة كل عنصر بحاجة إصالح، اسأل: لماذا هذه مشكلة بالنسبة لمستخدم 

الكرسي المتحرك؟



207

لخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .4
اقرأ النقاط الرئيسية.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة

جلسـة التدريب العملي الثانية: ضبط الكرسـي المتحرك في الوضع المالئم وتدريب 
المستخدم

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
  .إيضاح المستوى األساسي لضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم – مع المساعدة
  إيضاح كيفية توفير تدريب لمستخدم كرسي متحرك لمساعدته على استخدام كرسيه المتحرك

وصيانته بشكل فعال.

رد
موا

ال

 القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدّرب: جلسة التدريب العملي الثانية؛
  استمارتا تقييم كرسي متحرك ووصفة )انتقاء( كرسي متحرك مملوءتان من جلسة التدريب العملي

األولى؛
  القائمة المرجعية لضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم والقائمة المرجعية الخاصة بتدريب

مستخدم الكرسي المتحرك )المقدمتان إلى المشاركين سابقاً(؛
 مساحة نظيفة وهادئة لكل مجموعة لتعمل مع مستخدم كرسي متحرك خاص بها؛
 كراٍس متحركة جاهزة ألول عملية ضبط في الوضع المالئم؛
  بكرة )شريط( قياس وأدوات لتعديل الكراسي المتحركة – مجموعة أدوات واحدة لكل مجموعة

مشاركين. 

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
  العوامل الثقافية – على سبيل المثال، ما إذا كان من المناسب وجود مجموعات مختلطة بين

الجنسين إلجراء عملية ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم وتقديم التعليمات للمستخدم؛
  العوامل اللغوية – على سبيل المثال، ما إذا كان مستخدمو الكراسي المتحركة الذين يحضرون

جلسات التدريب يتحدثون بذات اللغة التي يتحدث بها جميع المشاركين؛
  أي وثائق قد يحتاجها مركز الخدمة عند تقديم الكرسي المتحرك – على سبيل المثال، الرقم

المتسلسل للكرسي المتحرك؛
  ،كيف سيتعامل المدربون مع المشاكل التي قد تنشأ أثناء ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم

وال يمكن معالجتها خالل سياق التدريب.

وتحول دون العنا�ة الدور�ة �الكرسي المتحرك تكال�ف عمل�ات اإلصالحتوّفر•
.حصول إصا�ة

عنا�ة �كرسّیهم بوسع مستخدمي الكراسي المتحر�ة فعل أش�اء �ثیرة في المنزل لل•
.  المتحرك واإل�قاء عل�ه في حالة جّیدة

ف الكرسي تنظ�: تشمل قائمة مهام العنا�ة �الكرسي المتحرك في المنزل ما یلي•
، وشد المتحرك والوسادة، وتز�یت األجزاء المتحر�ة، ونفخ العجالت �الهواء

، )تخاءفي حالة ار إذا �انت (، وشد األس�اخ )في حالة ارتخاءإذا �انت (البراغي 
.د دور�ةو�جراء عمل�ات تفقّ 

خدم الكرسي �جب على �ادر المتخصصین في الكراسي المتحر�ة أن �شرح لمست•
.إصالحالمتحرك ما الذي �جب عل�ه فعله إذا �ان الكرسي المتحرك �حاجة إلى

12: عمل�ات الص�انة واإلصالح:12-�اء
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ضير
تح

ال

  إذا كان هناك أكثر من ثالثة أزواج من المشاركين، اطلب مدرباً آخر للمساعدة في مراقبة
المجموعات.

  ثبّت المواعيد وترتيبات السفر مع المتطوعين من مستخدمي الكراسي المتحركة. وتأكد من توفّر
المرطبات والوجبات الخفيفة لمستخدمي الكراسي المتحركة وأسرهم أو داعميهم.

  عيّن شخصاً واحداً الستقبال مستخدمي الكراسي المتحركة عند وصولهم وإرشادهم إلى حيث
يمكنهم االنتظار حتى موعد بدء الجلسة.

  حّضر منطقة لكل مجموعة لتُجري عملية ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم فيها )سرير
تقييم مع ستارة لحفظ الخصوصية(. ضع كل المعدات الالزمة لضبط الكرسي المتحرك في الوضع 

المالئم على سرير التقييم. )أو حّضر ترتيبات السفر إذا ما كانت العملية تجري في المجتمع 
المحلي(.

  تأكد من الجهوزية الكاملة للكراسي المتحركة التي ستُضبط في الوضع المالئم )طابقها مع
استمارات الوصفات وتأكد من أن عمليات التفقد التي تهدف إلى ضمان أن الكرسي المتحرك آمن 

وجاهز لالستخدام قد استكملت(.

عام
ط ال

خط
الم

ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم وتدريب المستخدم.. 1
التعليمات واإلعداد	 
ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم 	 
تدريب المستخدم	 
مالحظات التقييم	 

5

45

50

20

120 الزمن اإلجمالي للجلسة

2. مالحظات التقييم من مستخدمي الكراسي المتحركة )اختيارية – اعتماداً على مستخدمي 
الكراسي المتحركة وتوفر الوقت(.

30

ضبط الكرسـي المتحرك في الوضع المالئم وتدريب المسـتخدم بما في ذلك مالحظات التقييم   .1
)120 دقيقة( 

مالحظات للمدربين: استخدم "القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدّرب" لجلسة التدريب العملي الثانية 
لترشدك وأنت تراقب المجموعات خالل جلسة التدريب العملي. اكتب أي أمثلة شائعة عن الممارسات 

الجيدة أو السيئة التي يجب تسليط الضوء عليها في جلسة مالحظات التقييم على القائمة المرجعية )في الخانة 
المخصصة(.

النشاط
يجب أن تكون المجموعات هي ذاتها كما كانت في جلسة التدريب العملي األولى.	 المجموعات:

عيّن قائداً لكل مجموعة )قد يكون القائد ذاته الذي كان في جلسة التدريب العملي 	 
األولى أو قد يكون قائداً مختلفاً(.

خصص لكل مجموعة مكاناً تعمل فيه.	 
اشرح أين يمكن العثور على المواد واألدوات.	 
تفقّد لتتأكد من أن كل مجموعة لديها القائمة المرجعية لضبط الكرسي المتحرك في 	 

الوضع المالئم والقائمة المرجعية الخاصة بتدريب مستخدم الكرسي المتحرك.



209

اشرح كل ما يلي: التعليمات:
هدف الجلسة:

الهدف من جلسة التدريب العملي هذه هو تنفيذ الخطوتين السادسة والسابعة من 	 
الخطوات الثماني لتقديم خدمة الكراسي المتحركة، أال وهما ضبط الكرسي المتحرك 

في الوضع المالئم وتدريب المستخدم – من خالل العمل مع مستخدم الكرسي المتحرك 
الذي عملوا معه في جلسة التدريب العملي السابقة.

من الوارد أال يتمكن المشاركون من استكمال تهيئة الكرسي المتحرك لمستخدم 	 
الكرسي المتحرك خالل الوقت المتاح. فهذا األمر سيتوقف على أول ضبط للكرسي 
المتحرك في الوضع المالئم، والتعديالت أو التغييرات التي قد تكون ضرورية. ومع 
ذلك، يجب على المشاركين االستفادة من وقت الجلسة قدر اإلمكان إلنجاز أكبر قدر 
ممكن من العمل. إذا تعذّر استكمال تهيئة الكرسي المتحرك، ينبغي إجراء ترتيبات 
مع مستخدم الكرسي المتحرك لضمان استكمال تهيئة الكرسي المتحرك بعد الدورة 

التدريبية.

القائد:
الشخص القيادي في كل مجموعة مسؤول عن التأكد من تنفيذ جميع الخطوات.	 
يجب أن يكون الشخص القيادي هو الشخص الرئيسي الذي يتحدث مع مستخدم 	 

الكرسي المتحرك والعائلة أو مقّدم الرعاية، وذلك لتجنّب وجود الكثير من األشخاص 
الذين يتحدثون في وقت واحد، األمر الذي قد يكون مربكاً للجميع.

مالحظة المدرب ودعمه:
قد يطلب المشاركون مساعدة أو توضيحاً في أي وقت.	 
طوال الجلسة، سيراقب المدربون كل مجموعة، ويقّدمون أكبر قدر من الدعم 	 

والمشورة حسب الحاجة.
في حال اكتشاف أي مشكلة في ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم، الرجاء 	 

طلب حضور المدرب لتفقّد الحالة ومناقشة التعديالت أو التغييرات التي قد تكون 
الزمة.

بعد االنتهاء من ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم، يجب على المشاركين أن 	 
يطلبوا من مدرب واحد الحضور وتفقّد ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم. ال 
تبدأ بتدريب المستخدم إال بعد أن يكون أحد المدربين قد تفقّد ضبط الكرسي المتحرك 

في الوضع المالئم.
بعد االنتهاء من تدريب المستخدم، يجب على المشاركين أن يطلبوا من مدرب واحد أن 	 

يحضر ويناقش مع المجموعة ومستخدم الكرسي المتحرك التدريب الذي قُّدم.
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الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

الوقت المسموح به:
يجب أن يهدفوا إلى استكمال ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم في غضون 	 

45 دقيقة، وتدريب المستخدم في 50 دقيقة.
استمارتا الخدمة:

وّزع استمارتي تقييم الكرسي المتحرك ووصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك من جلسة 	 
التدريب العملي األولى )المستخدمتين في جلسة التدريب العملي الثانية( على قائد كل 

مجموعة؛
تأكد من أن كل مجموعة لديها نسخة واحدة على األقل من القائمة المرجعية لضبط 	 

الكرسي المتحرك في الوضع المالئم والقائمة المرجعية الخاصة بتدريب مستخدم 
الكرسي المتحرك.

اسأل المشاركين: ما هي خطوات ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم؟ كرر 
اإلجابات الصحيحة.

ذّكر المشاركين أنه ال يجب عليهم تعليم مستخدم الكرسي المتحرك إال المهارات التي تعنيه. 
فعلى سبيل المثال، ليس من الضروري تعليم تقنيات التخفيف من الضغط لشخص ليس 

معّرضاً لخطر تشّكل قروح الضغط لديه.
ذّكر المشاركين أنه يجب عليهم إشراك مستخدم الكرسي المتحرك بفاعلية في كل خطوة من 

خطوات العملية.
اسأل: هل هناك أي أسئلة؟ أجب عن أي أسئلة.

اطلب من كل مجموعة أن تهيئ المنطقة التي ستعمل فيها؛ ثم أن يقّدم أفرادها أنفسهم 
لمستخدم الكرسي المتحرك الذي سيعملون معه وأن يبدؤوا.

راقب المجموعات عن كثب، وتأكد من أن التدريب العملي آمن، والحظ مهارات المشاركين راقب وادعم:
وقيّمها.

استخدم القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدّرب لتسجيل مالحظاتك الخاصة بكل 
مجموعة.

طوال الجلسة:
نبّه المشاركين إلى الوقت )لفظياً و/ أو عبر الكتابة على اللوح األبيض الموضوع في 	 

مكان يستطيع الجميع رؤيته( لتساعدهم على إدارة وقتهم.
تأكد من مشاركة مستخدمي الكراسي المتحركة بفاعلية.	 

في نهاية هذه الجلسة، اطلب من المشاركين أن يشكروا مستخدمي الكراسي المتحركة 
على مشاركتهم وأن يسألوهم ما إذا كانوا يرغبون في البقاء وتقديم مالحظاتهم التقييمية 

إلى المجموعة بأكملها بخصوص تجربتهم خالل التقييم، والوصفة )االنتقاء(، وضبط 
الكرسي المتحرك في الوضع المالئم، وتدريب المستخدم.
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خصص 45 دقيقة الستكمال ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم؛ و50 دقيقة الوقت:
الستكمال تدريب المستخدم، و20 دقيقة لمالحظات التقييم. 

علّق على أمثلة عن الممارسات الجيدة التي رأيتها خالل جلسات التدريب العملي. اذكر أي مالحظات التقييم:
مجاالت محددة يمكن للمشاركين تحسينها – ال تسلط الضوء على األفراد.

اطلب من كل مجموعة أن تلخص بإيجاز أي تغييرات اضطرت إلى إدخالها على الكرسي 
المتحرك لضمان أن يكون مضبوطاً في الوضع المالئم بما يناسب مستخدمه )خصص 3 

دقائق لكل مجموعة(.
اسأل: هل هناك أي أسئلة؟

مالحظات التقييم من مسـتخدمي الكراسـي المتحركة )اختيارية – اعتماداً على مسـتخدمي   .2
الكراسـي المتحركة وتوفر الوقت( )30 دقيقة(

مالحظات للمدربين:

إذا كان مستخدمو الكراسي المتحركة الذين حضروا جلستي التدريب العملي األولى والثانية على استعداد، فادُع 
كل واحد منهم لتقديم بعض مالحظات التقييم للمشاركين حول العملية التي خضعوا لها للتو. يمكن القيام بذلك 

بشكل غير رسمي – على سبيل المثال أثناء شرب المرطبات أو تناول الحلويات احتفاالً باستكمال أول جلستين 
للتدريب العملي. فيما يلي نماذج عن األسئلة التي يمكن طرحها على مستخدمي الكراسي المتحركة.

اطلب من مستخدمي الكراسي المتحركة تقديم مالحظاتهم التقييمية في المجاالت التالية.

كيف كان شعورهم أثناء التقييم؟ )على سبيل المثال – هل شعروا أنهم منخرطون في العملية، وكيف كان 	 
شعورهم حيال اإلجابة على أسئلة المقابلة، وهل شعروا أن األسئلة ستساعدهم في الحصول على كرسي 

متحرك أفضل؟(
هل هم سعداء بالكرسي المتحرك الذي ُوصف لهم؟	 
هل تعلموا أي شيء جديد من تدريب المستخدم؟ هل سيستخدمون ما تعلموه في المنزل أو مكان العمل 	 

في المستقبل؟
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باء – 13: المتابعة

اف
هد

األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
 شرح معنى "المتابعة" وكيف تحصل؛
 .ملء استمارة متابعة خاصة بالكرسي المتحرك

رد
موا

ال

لهذه الجلسة:
 شرائح باور بوينت: باء – 13: المتابعة؛
 دليل العمل المرجعي؛
 .كتيّب التدريب العملي للمشاركين

اق
سي

ال

سيستفيد جميع مستخدمي الكراسي المتحركة من زيارات المتابعة، التي يُفّضل أن تحصل في المكان 
الذي يعيشون فيه. عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون.  فّكر فيما يلي:

  كيف ستُدار عملية المتابعة في مراكز الخدمة التي يعمل فيها المشاركون )زيارات منزلية، أم
في المركز، أم سيديرها أفراد من خدمات إعادة التأهيل المبني على المجتمعي( وكيّف التدريب 

وفقاً لذلك. على سبيل المثال، إذا جاء المشاركون من مركز لخدمة الكراسي المتحركة لديه خطة 
متابعة، فيجب شرح هذه الخطة للمشاركين.

ضير
تح

اجمع الموارد، وراجع شرائح باور بوينت، واقرأ خطة الجلسة. ال

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة.. 1
ما هي المتابعة وكيف تنفّذ؟. 2
التعريف باستمارة المتابعة.. 3
التمرن على المتابعة.. 4
ملخص النقاط الرئيسية.. 5

2

10

5

25

3

45 الزمن اإلجمالي للجلسة



213

المقدمة )دقيقتان(  .1
اشرح: "المتابعة" هي جزء من الخطوة الثامنة في تقديم 

خدمة الكراسي المتحركة.  في هذه الجلسة، سنتحّدث 
عن معنى المتابعة وماذا تشمل. وسنتعّرف على استمارة 

المتابعة وسنتدّرب على استعمالها.

مـا هي المتابعة وكيف تنفّذ )10 دقائق(  .2
اسأل: ماذا تشمل "المتابعة" برأي المشاركين؟ شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات.

اإلجابات األهم:

جمع المعلومات من مستخدم الكرسي المتحرك؛	 
التأكد من أن الكرسي المتحرك يعمل على ما يُرام؛	 
التأكد من ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم.	 

اشرح:
سيستفيد جميع مستخدمي الكراسي المتحركة من 	 

المتابعة. ومع ذلك، فإن المتابعة األهم هي بالنسبة 
للفئات التالية:

األطفال؛	 
مستخدمو الكراسي المتحركة المعّرضون لخطر 	 

حصول قروح الضغط لديهم؛
مستخدمو الكراسي المتحركة الذين لديهم حالة 	 

مترقّية؛
مستخدمو الكراسي المتحركة الذين واجهوا صعوبة 	 

في أي من التدريبات أو التعليمات المقدمة لهم.

:في هذه الجلسة•
سیتحّدث المشار�ون عن معنى المتا�عة وماذا تشمل؛–
�ون على سیتعّرف المشار�ون على استمارة المتا�عة وسیتدرّ –

.استعمالها

الثامنةالخطوة
عمل�ات الص�انة واإلصالح والمتا�عة

2: المتا�عة:13-�اء

.لمتا�عةس�ستفید جم�ع مستخدمي الكراسي المتحر�ة من ا•
:المتا�عة هي األهم �النس�ة للفئات التال�ة•

األطفال؛–
ح قرو لخطر مستخدمو الكراسي المتحر�ة المعّرضون –

الضغط؛
؛�ةمترقّ مستخدمو الكراسي المتحر�ة الذین لدیهم حالة –
ي مستخدمو الكراسي المتحر�ة الذین لدیهم صعو�ة ف–

�انة التدّرب على االنتقاالت، أو الحر�ة، أو الصحة، أو ص
.الكرسي المتحرك

3: المتا�عة:13-�اء



214

المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

ال توجد قاعدة ثابتة بخصوص موعد إجراء المتابعة 	 
على الرغم من أن جلسة متابعة واحدة في غضون ستة 

أسابيع من تاريخ التسليم غالباً ما تكون مفيدة. فوتيرة 
المتابعة تعتمد على احتياجات المستخدم. أما في حالة 
األطفال، فإن الوضع المثالي يقتضي إجراء المتابعة 
كل ستة أشهر، وذلك ألن احتياجات األطفال تتغير 

بسرعة مع نموهم.

يمكن أن تحصل زيارات المتابعة في:	 
بيت مستخدم الكرسي المتحرك؛	 
مركز خدمة الكراسي المتحركة؛	 
أي موقع آخر يناسب المستخدم وكادر المتخصصين 	 

في الكراسي المتحركة.

اسأل: كيف يمكن إدارة المتابعة )أو كيف تُدار( في مركز خدمة الكراسي المتحركة لدى المشاركين؟

شّجع المشاركين على تقديم اإلجابات، واكتبها على اللوح.

اإلجابات األهم:

امنح مستخدمي الكراسي المتحركة موعداً للمتابعة عندما يتلقون كراسيهم المتحركة؛	 
نفّذ زيارة متابعة إلى منزل مستخدم الكرسي المتحرك )حيثما يكون ذلك ممكناً(؛	 
لتكن زيارات المتابعة جزءاً من الزيارات الروتينية التي يقوم بها كادر المتخصصين في برامج إعادة 	 

التأهيل المبني على المجتمع الذين تلقوا تدريبات على كيفية إجراء المتابعة؛
رتّب إلجراء مكالمة هاتفية للمتابعة إذا كان التنقل صعباً وكان لدى مستخدم الكرسي المتحرك هاتف.	 

التعريف باسـتمارة المتابعة الخاصة بالكرسـي المتحرك )5 دقائق(  .3
اشرح: سبق أن غطى التدريب المعارف والمهارات الالزمة لتنفيذ زيارة المتابعة. إلنجاز زيارة المتابعة، 

يحتاج كادر المتخصصين في مركز خدمة الكراسي المتحركة إلى:

جمع المعلومات من مستخدم الكرسي المتحرك؛	 
التأكد من أن الكرسي المتحرك يعمل على ما يُرام؛	 
التأكد من ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم. 	 

ت تعتمد وتیرة المتا�عة على احت�اجا•
.المستخدم

ن الحالة المثال�ة لمتا�عة األطفال هي أ•
.أشهر6مّرة �ل ُتجرى 

4: المتا�عة:13-�اء

:�مكن أن تحصل ز�ارات المتا�عة في•
بیت مستخدم الكرسي المتحرك؛–
مر�ز خدمة الكراسي المتحر�ة؛–
ي أي موقع آخر یناسب المستخدم و�ادر المتخصصین ف–

.الكراسي المتحر�ة

5: المتا�عة:13-�اء
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اطلب من المشاركين إلقاء نظرة على استمارة المتابعة الخاصة بالكرسي المتحرك في كتيب التدريب العملي.
اشرح: ستساعد استمارة المتابعة الخاصة بالكرسي المتحرك كادر المتخصصين في خدمة الكراسي المتحركة 
على تذّكر األسئلة التي يجب طرحها وما يجب فعله خالل زيارة المتابعة. تحتوي االستمارة أيضاً على خانة 

لتدوين أي "إجراءات" قد تكون مطلوبة.

فيما يلي بعض إجراءات المتابعة الشائعة:

توفير المزيد من النصائح أو التدريب. فعلى سبيل 	 
المثال، إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك ال يستخدم 
الكرسي المتحرك كما هو متوقع، فلربما يكون سبب 
ذلك هو أنه غير واثق بخصوص كيفية االنتقال إلى 
الكرسي المتحرك ومنه عندما يكون بمفرده. يمكن 

أن يكون من المفيد تزويده بالمزيد من التدريب على 
عمليات االنتقال.

إعادة تعديل الكرسي المتحرك.	 
تنفيذ عمليات إصالح بسيطة. على سبيل المثال، نفخ 	 

اإلطارات بالهواء. شجع مستخدمي الكراسي المتحركة 
على الحفاظ على الكرسي المتحرك من خالل العناية 

بالكرسي المتحرك في المنزل.
تنفيذ عمليات إصالح أو مساعدة مستخدم الكرسي 	 

المتحرك في تنظيم عمليات اإلصالح.

اسأل: إذا أبلغ مستخدم كرسي متحرك عن وجود قروح ضغط لديه، فما اإلجراء الذي يجب اتخاذه؟

اإلجابات األهم:

اطلب رؤية قروح الضغط وسّجل موقع قروح الضغط ودرجتها؛	 
إذا كانت قروح الضغط على أي جزء من الجسم يالمس الكرسي المتحرك، يجب على مستخدم الكرسي 	 

المتحرك التوقف عن استخدام الكرسي المتحرك حتى تشفى القروح؛
إذا كانت قروح الضغط من الدرجة الثانية أو أعلى، فاطلب المساعدة من متخصص لعالجها؛	 
حّدد سبب حدوث قروح الضغط )على سبيل المثال – عدم استخدام الوسادة أو أن الوسادة ال تخفف من 	 

الضغط، أو أن طريقة االنتقال سيئة، أو سلس البول، وما إلى ذلك( وحاول حل المشكلة.

.  ل�ماً تفّقد لتضمن أن �كون الكرسي المتحرك س•
.وّفر المز�د من النصائح أو التدر�ب•
:إذا اقتضت الحاجة•

أعد تعدیل الكرسي المتحرك؛–
�س�طة؛ نّفذ عمل�ات إصالح أو ص�انة منزل�ة–
دم نّظم عمل�ات اإلصالح الرئ�س�ة أو ساعد مستخ–

.الكرسي المتحرك في تنظ�م عمل�ات اإلصالح

6: المتا�عة:13-�اء
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التمـرن على المتابعة )25 دقيقة(  .4

النشاط
ضع في كل مجموعة ثالثة أشخاص.المجموعات:

اطلب من كل مجموعة:التعليمات:
قراءة قصة كل مستخدم في كتيب التدريب العملي ومناقشة اإلجراءات التي يجب 	 

اتخاذها؛
ملء استمارة متابعة خاصة بالكرسي المتحرك لكل مستخدم )هناك ثالث استمارات 	 

متابعة في كتيب التدريب العملي(.
راقب المجموعات وساعد حسب الحاجة.راقب:
20 دقيقة و 5 دقائق لمالحظات التقييم.الوقت:

اسأل: ما هي اإلجراءات التي اقترحها المشاركون لهالة ودارون وطلحة؟مالحظات التقييم:

نقاط التعلمقصة المستخدم
تعيش هالة في بيت واحد مع ابنتها البالغة وعائلتها. وقد تلقّت 

كرسياً متحركاً عبر مركز لخدمة الكراسي المتحركة قبل ستة أشهر. 
تعّرضت إلى سكتة دماغية قبل عام من اآلن، وهي غير قادرة على 

المشي. عندما حصلت على الكرسي المتحرك، تعلمت كيف تنتقل إليه 
عبر وضعية الوقوف بمساعدة ابنتها. قالت إنها تريد كرسياً متحركاً 

لتكون قادرة على تقديم مساعدة أكبر في أعمال المنزل، ولكي تتمكن 
من ارتياد بيت العبادة. 

خالل زيارة المتابعة، قالت هالة إنها لم تغادر منزلها منذ بضعة 
أشهر. فالطريق إلى بيتها وعر، وهناك درجة أمام مدخل المنزل 

المطل على الطريق. لكنها تستعمل الكرسي المتحرك في المنزل، 
وتمّكنت من مساعدة ابنتها من خالل تقديم يد العون لها في طهي 

الطعام والعناية بأحفادها. هي تجلس في وضع مستقيم في الكرسي 
المتحرك الذي يُعتبُر في حالة جيدة. وقد تمّكنت من االنتقال من 

الكرسي المتحرك بنفسها دون مساعدة ابنتها.

اكتشف لماذا لم تتمكن هالة من 	 
ارتياد بيت العبادة كما كانت تأمل.

إذا كان ذلك بسبب الدرجة واألرض 	 
الوعرة – قّدم المشورة والتدريب 

لهالة وابنتها بخصوص كيفية التعامل 
مع الدرجة والطريق بأمان.

لدى دارون إصابة في النخاع الشوكي. هو يعمل في ورشة إلصالح 
أجهزة المذياع. تلقّى كرسيه المتحرك ووسادة للتخفيف من الضغط 
قبل عامين. خالل زيارة المتابعة، قال إنه يستعمل كرسيه المتحرك 
كل يوم للذهاب إلى السوق والعودة منه. وهو ليس لديه أي قروح 

ضغط.
تعّرضت عجلتا الكرسي المتحرك إلى عطب فأصلحهما بنفسه. عندما 

تفقّد موظف الخدمات االجتماعية الكرسي المتحرك الحظ أن أسياخ 
العجلتين الخلفيتين رخوة وأن هناك برغيان مفقودان من قاعدة المقعد. 

الحشوة الرغوية الناعمة على وسادته أصبحت مسطحة للغاية. هو 
يجيد الجلوس في كرسيه المتحرك ويقول إنه راٍض تمام الرضا عن 

الكرسي.

رتّب الستبدال الطبقة العليا للحشوة 	 
الرغوية للوسادة.

قّدم المشورة بشأن العناية بالكرسي 	 
المتحرك في المنزل، بما في ذلك 

تفقّد األسياخ وشد العزقات.
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نقاط التعلمقصة المستخدم
طلحة هو فتى ال يزيد عمره على 10 أعوام. لديه شلل دماغي خفيف 

وهو يداوم في مدرسة محلية. ُوِصَف له كرسي متحرك بأربع عجالت 
مطاطية كبيرة مع وسادة تدعم وضعته قبل عام. 

خالل زيارة المتابعة، قال طلحة إنه يستعمل الكرسي المتحرك كل يوم 
للذهاب إلى المدرسة، ووالده هو من يدفعه بما أنه غير قوي بما يكفي 

لدفع كرسيه بنفسه. الكرسي وْضعُه جيد عموماً ووالده يقول إنه لم 
يصلح العجلة إال مرة واحدة فقط. 

يالحظ موظف مركز خدمة الكراسي المتحركة أن طلحة قد نما وكبر، 
وأن ساقيه باتتا غير مدعومتين دعماً جيداً بمقعد الكرسي المتحرك بما 

أن مسندي القدمين مرتفعان زيادة عن اللزوم بالنسبة له.

يجب أن تحصل زيارات المتابعة 	 
لألطفال كل 3 – 6 أشهر إن أمكن.

يمكن أن ينمو األطفال بسرعة. 	 
من المهم توعية الوالدين أو مقّدمي 
الرعاية إلحضار أطفالهم للمراجعة 

إذا كانت موظفو مركز الخدمة ال 
يستطيعون زيارتهم.

يحتاج طلحة إلى إعادة تقييم، ويحتاج 	 
الكرسي المتحرك إلى تعديل أو 

استبداله بمقاس أكبر.

ملخص النقاط الرئيسـية )3 دقائق(  .5
اقرأ النقاط الرئيسية.

اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

جلسـة التدريب العملي الثالثة: المتابعة

اف
هد

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:األ
 .إيضاح المتابعة

رد
موا

ال

 مساحة نظيفة وتتمتع بالخصوصية للتقييم وسرير تقييم )ما لم تنفّذ الجلسة في المجتمع المحلي(؛
  استمارتا تقييم الكرسي متحرك ووصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك السابقتان لكل مستخدم للكرسي

المتحرك؛ 
 استمارة المتابعة الخاصة بالكرسي المتحرك )استمارة واحدة لكل مستخدم للكرسي المتحرك(؛
 القائمة المرجعية: هل الكرسي المتحرك آمن وجاهز لالستخدام؟
 القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدّرب؛
  .بكرة )شريط( قياس وأدوات لتعديل الكراسي المتحركة

:المتا�عة هي•

مراجعة احت�اجات مستخدم الكرسي المتحرك؛–

مراجعة الكرسي المتحرك؛ –

.اف�ةفرصة لمعرفة ما إذا �ان لدى مستخدم الكرسي المتحرك أسئلة أو �حتاج إلى معلومات إض–

�بیرًا ف�ما �خص حدث فرقاً �النس�ة للعدید من مستخدمي الكراسي المتحر�ة، �مكن لز�ارة المتا�عة أن تُ •
.حجم المنافع التي �مكن أن �حصلوا علیها من �رسّیهم المتحرك

.في منزل المستخدم أو في مر�زُتجرى �مكن للمتا�عة أن •

.  نفیذ المتا�عةمن الناح�ة المثال�ة، ستكون لدى �ل مر�ز لخدمة الكراسي المتحر�ة خطة تخّص ��ف�ة ت•

.استعمل استمارة المتا�عة لتتذّ�ر الخطوات الرئ�س�ة في المتا�عة•

7: المتا�عة:13-�اء
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
 العوامل الثقافية التي يجب مراعاتها؛
  العوامل اللغوية – على سبيل المثال، ما إذا كان مستخدمو الكراسي المتحركة الذين يحضرون

جلسات التدريب يتحدثون بذات اللغة التي يتحدث بها جميع المشاركين؛
 أي وثائق قد يحتاجها مركز الخدمة عند إجراء عملية المتابعة؛
  ،كيف سيتعامل المدربون مع أي إجراءات ُحددت أثناء المتابعة، وال يمكن معالجتها خالل الجلسة

مثالً ما إذا كان الكرسي المتحرك بحاجة إلى استبدال.

ضير
تح

ال

 .ادرس إمكانية إجراء هذه الجلسة في المجتمع المحلي
  اتصل بمستخدمي الكراسي المتحركة الذين حصلوا على كرسي متحرك في غضون آخر 3 أشهر

إلى 6 أشهر. وّجه لهم الدعوة لتحديد موعد للمتابعة إما في بيت المستخدم أو في العيادة.
  ثبّت المواعيد وترتيبات السفر. وتأكد من توفّر المرطبات والوجبات الخفيفة لمستخدمي الكراسي

المتحركة وأسرهم أو داعميهم إذا كانوا قد حضروا إلى مكان التدريب.
  إذا نُفّذت عملية المتابعة في مكان التدريب، حّضر سرير تقييم مع ستارة لحفظ الخصوصية لكل

زوج من المشاركين ومستخدم كرسي متحرك. ضع كل المعدات الالزمة على سرير التقييم.
  إذا كان هناك أكثر من ثالثة أزواج من المشاركين، اطلب مدرباً آخر للمساعدة في مراقبة

المجموعات.
 .حدد المشاركين الذين سيعملون معاً ومع أي مستخدم كرسي متحرك

عام
ط ال

خط
الم

المتابعة.. 1
التعليمات.	 
المتابعة.	 
مالحظات التقييم.	 

5

60

25

90 الزمن اإلجمالي للجلسة

المتابعة )90 دقيقة(  .1
مالحظات للمدربين: استخدم "القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدّرب" لجلسة التدريب العملي الثالثة 

لترشدك وأنت تراقب المجموعات خالل جلسة التدريب العملي. اكتب أي أمثلة شائعة عن الممارسات 
الجيدة أو السيئة التي يجب تسليط الضوء عليها في جلسة مالحظات التقييم على القائمة المرجعية )في الخانة 

المخصصة(.



219

النشاط

وّزع المشاركين على مجموعات صغيرة )على أال يزيد عدد أفراد المجموعة الواحدة 	 المجموعات:
عن ثالثة أشخاص(.

عيّن قائداً لكل مجموعة.	 
أخبر المشاركين باسم مستخدم الكرسي المتحرك الذي سيعملون معه وقّدم أي 	 

مالحظات ذات صلة – على سبيل المثال، استمارة تقييم الكرسي المتحرك السابقة.
خصص لكل مجموعة مكاناً تعمل فيه واشرح ألعضائها أن جميع المعدات التي تحتاج 	 

إليها قد ُوضعت على سرير التقييم )أو اشرح ترتيبات النقل إذا كانت العملية ستُنفّذ في 
المجتمع المحلي(.

اشرح كل ما يلي: التعليمات:
هدف الجلسة:

الهدف من هذه الجلسة هو تنفيذ عملية متابعة.	 
القائد:

الشخص القيادي في كل مجموعة مسؤول عن التأكد من تنفيذ جميع الخطوات.	 
يجب أن يكون الشخص القيادي هو الشخص الرئيسي الذي يتحدث مع مستخدم 	 

الكرسي المتحرك والعائلة أو مقّدم الرعاية، وذلك لتجنّب وجود الكثير من األشخاص 
الذين يتحدثون في وقت واحد، األمر الذي قد يكون مربكاً للجميع.

مالحظة المدرب ودعمه:
قد يطلب المشاركون مساعدة أو توضيحاً في أي وقت.	 

الوقت المسموح به:
يجب أن يهدفوا إلى استكمال المتابعة في غضون 60 دقيقة.	 

استمارتا الخدمة:
وّزع استمارة متابعة خاصة بالكرسي المتحرك على قائد كل مجموعة؛	 
تأكد من أن لدى كل مجموعة نسخة واحدة على األقل من القائمة المرجعية: هل الكرسي 	 

المتحرك آمن وجاهز لالستخدام؟

ذّكر المشاركين أنه يجب عليهم إشراك مستخدم الكرسي المتحرك بفاعلية في كل خطوة 
من خطوات العملية.

اسأل: هل هناك أي أسئلة؟ 
أجب عن أي أسئلة.

اطلب من كل مجموعة أن تهيئ المنطقة التي ستعمل فيها؛ ثم أن يقّدم أفرادها أنفسهم لمستخدم الكرسي 
المتحرك الذي سيعملون معه وأن يدعوه إلى الدخول.
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

راقب المجموعات عن كثب، وتأكد من أن التدريب العملي آمن، والحظ مهارات المشاركين راقب وادعم:
وقيّمها.

استخدم القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدّرب لتسجيل مالحظاتك الخاصة بكل 
مجموعة.

طوال الجلسة:
نبّه المشاركين إلى الوقت )لفظياً و/ أو عبر الكتابة على اللوح األبيض الموضوع في 	 

مكان يستطيع الجميع رؤيته( لتساعدهم على إدارة وقتهم.
تأكد من مشاركة مستخدمي الكراسي المتحركة بفاعلية.	 

في نهاية هذه الجلسة، اطلب من المشاركين أن يشكروا مستخدمي الكراسي المتحركة 
على مشاركتهم وأن يشرحوا لهم كيف ستُتابع أي إجراءات ُحددت )ولم تعالج حتى اآلن(.

خصص 60 دقيقة الستكمال عملية المتابعة؛ و25 دقيقة لمالحظات التقييم. الوقت:
علّق على أمثلة عن الممارسات الجيدة التي رأيتها خالل جلسات التدريب العملي. مالحظات التقييم:

اذكر أي مجاالت محددة يمكن للمشاركين تحسينها – ال تسلط الضوء على األفراد.
اطلب من كل مجموعة أن تلخص بإيجاز ماذا وجدت أثناء موعد المتابعة، بما في ذلك:

إلى أي مدى كان الكرسي المتحرك مناسباً الحتياجات مستخدم الكرسي المتحرك؛	 
أي مشاكل أو أمور تشغل البال؛	 
أي إجراءات متابعة موصى بها )خصص 5 دقائق لكل مجموعة(.	 

اسأل: هل هناك أي أسئلة؟

جلسـة التدريب العملي الرابعة: تقييم مسـتخدم الكرسـي المتحرك، والوصفة )االنتقاء(، 
وتهيئة المنتج )الكرسـي المتحرك(، وضبطه في الوضع المالئم، وتدريب المسـتخدم

اف
هد

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:األ
  إيضاح تقييم مستخدم الكرسي المتحرك، والوصفة )االنتقاء(، وتهيئة المنتج )كرسي متحرك(، وضبطه

في الوضع المالئم، وتدريب المستخدم على المستوى األساسي.

رد
موا

ال

 بعض الكراسي المتحركة المتوفرة محلياً؛
  مساحة نظيفة وتتمتع بالخصوصية للتقييم وسرير تقييم )مساحة واحدة وسرير واحد لكل مستخدم

كرسي متحرك(؛
  ،االستمارات: استمارة تقييم الكرسي المتحرك، واستمارة وصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك

والقائمة المرجعية: هل الكرسي المتحرك آمن وجاهز لالستخدام؟ والقائمة المرجعية لضبط 
الكرسي المتحرك في الوضع المالئم، والقائمة المرجعية الخاصة بتدريب مستخدمي الكرسي 

المتحرك )مجموعة استمارات لكل مستخدم كرسي متحرك(؛
 القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدّرب؛
 آلة تصوير )كاميرا( رقمية واستمارات الموافقة على الظهور في الصور الفوتوغرافية؛
  .بكرة )شريط( قياس
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اق
سي

ال

عّدل هذه الجلسة لتناسب السياق المحلي الذي سيعمل فيه المشاركون. فّكر فيما يلي:
 العوامل الثقافية واللغوية؛
  أنواع الكراسي المتحركة المتوفرة – والمدة الزمنية المطلوبة لتهيئتها؛
  أي وثائق قد يحتاجها مركز الخدمة إضافة إلى المعلومات التي ُجمعت عبر استمارتي تقييم

الكرسي المتحرك ووصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك؛
  كيف سيتعامل المدربون مع أي إجراءات ُحددت أثناء جلسة التدريب العملي، وال يمكن معالجتها

خالل الجلسة؛
  .كيف ستُدار عملية المتابعة الخاصة بكل مستخدم كرسي متحرك بعد البرنامج التدريبي

ضير
تح

ال

  وّجه الدعوة إلى مجموعة جديدة من المتطوعين من مستخدمي الكراسي المتحركة، بحيث يكون
هناك مستخدم كرسي متحرك واحد لكل مجموعة من المشاركين. ثبّت المواعيد وترتيبات السفر 

مع مستخدم الكرسي المتحرك، وتأكد من توفّر المرطبات والوجبات الخفيفة.
 .عيّن شخصاً واحداً الستقبال مستخدمي الكراسي المتحركة عند وصولهم
  تأكد من وجود مكان يمكن لمستخدمي الكراسي المتحركة وعائالتهم االنتظار فيه بعد التقييم

والوصفة )االنتقاء(، حتى االنتهاء من تهيئة الكرسي المتحرك.
 .تأكد من أن نماذج الكراسي المتحركة والوسائد تعمل على ما يُرام
 .)حّضر غرفة التدريب )أو جّهز ترتيبات النقل إذا كانت العملية ستُنفّذ في المجتمع المحلي
  إذا كان هناك أكثر من ثالثة أزواج من المشاركين، اطلب مدرباً آخر للمساعدة في مراقبة 

المجموعات.
 .حدد المشاركين الذين سيعملون معاً ومع أي مستخدم كرسي متحرك

عام
ط ال

خط
الم

تقييم مستخدم الكرسي المتحرك، والوصفة )االنتقاء(، وتهيئة المنتج )الكرسي . 1
المتحرك(، وضبطه في الوضع المالئم، وتدريب المستخدم

التعليمات واإلعداد.	 
التقييم.	 
الوصفة )االنتقاء(.	 
تهيئة المنتج )الكرسي المتحرك(.	 
ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم.	 
تدريب المستخدم.	 
مالحظات التقييم.	 
وقت إضافي.	 

5

30

20

60

30

45

30

20

240 الزمن اإلجمالي للجلسة
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

تقييم مسـتخدم الكرسـي المتحرك، والوصفة )االنتقاء(، وتهيئة المنتج )الكرسـي المتحرك(،   .1
وضبطه في الوضع المالئم، وتدريب المسـتخدم )240 دقيقة(

مالحظات للمدربين:
1. الصور الفوتوغرافية:

تحقق من أن كل مستخدم كرسي متحرك قد ُطلب منه الحصول على إذنه الموقّع اللتقاط صور له. تأّكد 	 
من أن مستخدمي الكراسي المتحركة يفهمون أن إذنهم طوعي وأن الصور ستُستخدم للمزيد من التدريب 

خالل هذه الدورة التدريبية.
التقط صوراً أثناء جلسة التدريب العملي لكل مستخدم كرسي متحرك أعطى اإلذن على النحو التالي:	 
في كرسيه المتحرك الحالي )إذا كان لديه كرسي متحرك( )نظرة أمامية ونظرة جانبية(؛ 	
أثناء التقييم )لمالحظة الوضعة(؛ 	
على الكرسي المتحرك بعد ضبطه في الوضع المالئم )نظرة أمامية ونظرة جانبية(. 	

2. تلبية احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة المشاركين في جلسة التدريب العملي:
قد ال تُستكمل جميع الكراسي المتحركة خالل الوقت المتاح في جلسة التدريب العملي.	 
إذا كانت هناك حاجة لموعد آخر ألي من مستخدمي الكراسي المتحركة الذين خضعوا للمعاينة خالل 	 

جلسة التدريب العملي، فيجب على المدرب التأكد من أن المنظمة المضيفة أو مركز الخدمة المضيف 
قد حددا موعداً وسلّما جميع المعلومات الخاصة بالتقييم، والوصفة )االنتقاء(، وضبط الكرسي المتحرك 

في الوضع المالئم.

3. مالحظة التدريب العملي للمشاركين:
استخدم "القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدّرب" لجلسة التدريب العملي الرابعة للتأكد من أن 

المجموعات تنّفذ جميع الخطوات في جلسة التدريب العملي وتدوين أي أمثلة شائعة عن الممارسات الجيدة 
أو السيئة التي يجب تسليط الضوء عليها في جلسة مالحظات التقييم على القائمة المرجعية )في الخانة 

المخصصة(.

يمكن استخدام هذه الصور في الجلسة األخيرة باء – 14: الختام )إذا سمح الوقت(.	 

النشاط

وّزع المشاركين على مجموعات صغيرة )على أن تضم المجموعة الواحدة شخصين 	 المجموعات:
أو ثالثة أشخاص(.

عيّن قائداً لكل مجموعة.	 
أخبر المشاركين في كل مجموعة باسم مستخدم الكرسي المتحرك الذي سيعملون معه.	 
خصص لكل مجموعة مكاناً تعمل فيه واشرح ألفرادها أن جميع المعدات التي 	 

يحتاجون إليها قد ُوضعت على سرير التقييم.
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اشرح كل ما يلي: التعليمات:
هدف الجلسة:

الهدف من جلسة التدريب العملي هذه هو العمل مع مستخدم كرسي متحرك لتنفيذ عملية 	 
التقييم والوصفة )االنتقاء(، وتهيئة المنتج )الكرسي المتحرك(، وضبطه في الوضع 

المالئم، وتدريب المستخدم.
إذا لم يكن من الممكن استكمال تهيئة الكرسي المتحرك لمستخدم الكرسي المتحرك خالل 	 

الجلسة، فستتخذ الترتيبات مع مستخدم الكرسي المتحرك لضمان استكمال تهيئة الكرسي 
المتحرك. ومع ذلك، يجب على المشاركين محاولة إنجاز أكبر قدر ممكن من العمل.

القائد:
الشخص القيادي في كل مجموعة مسؤول عن التأكد من تنفيذ جميع الخطوات.	 
يجب أن يكون الشخص القيادي هو الشخص الرئيسي الذي يتحدث مع مستخدم الكرسي 	 

المتحرك والعائلة أو مقّدم الرعاية، وذلك لتجنّب وجود الكثير من األشخاص الذين 
يتحدثون في وقت واحد، األمر الذي قد يكون مربكاً للجميع.

مالحظة المدرب ودعمه:
قد يطلب المشاركون مساعدة أو توضيحاً في أي وقت.	 
طوال الجلسة، سيراقب المدربون كل مجموعة، ويقّدمون أكبر قدر من الدعم والمشورة 	 

حسب الحاجة.
بعد االنتهاء من كل خطوة من خطوات الخدمة، يجب على المشاركين أن يطلبوا من 	 

مدرب واحد الحضور والتفقّد "قبل" البدء بالخطوة التالية.

ذّكر المشاركين أنه يجب عليهم إشراك مستخدم الكرسي المتحرك بفاعلية في كل خطوة من 
خطوات العملية.

اسأل: هل هناك أي أسئلة؟ أجب عن أي أسئلة.
اطلب من كل مجموعة أن تهيئ المنطقة التي ستعمل فيها؛ ثم أن يقّدم أفرادها أنفسهم لمستخدم الكرسي 

المتحرك الذي سيعملون معه وأن يبدؤوا.
راقب المجموعات عن كثب طوال جلسة التدريب العملي.راقب وادعم:

استخدم القائمة المرجعية الخاصة بمالحظة المدّرب لتسجيل مالحظاتك الخاصة بكل 
مجموعة.

طوال الجلسة:
نبّه المشاركين إلى الوقت )لفظياً و/ أو عبر الكتابة على اللوح األبيض الموضوع في 	 

مكان يستطيع الجميع رؤيته( لتساعدهم على إدارة وقتهم.
تأكد من مشاركة مستخدمي الكراسي المتحركة بفاعلية.	 
تفقّد عمل المشاركين في كل خطوة.	 

في نهاية هذه الجلسة، اطلب من المشاركين أن يشكروا مستخدمي الكراسي المتحركة 
على مشاركتهم وأن يشرحوا لهم أن الكراسي المتحركة الموصوفة )المنتقاة( سوف تهيأ لهم 

وستكون جاهزة لكي يجربوها خالل جلسة التدريب العملي المقبلة.
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خصص الوقت التالي:الوقت:
التقييم – 30 دقيقة؛	 
الوصفة )االنتقاء( – 20 دقيقة؛	 
تهيئة المنتج )الكرسي المتحرك( – 60 دقيقة؛	 
ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم – 30 دقيقة؛	 
تدريب المستخدم – 45 دقيقة؛	 
مالحظات التقييم – 30 دقيقة.	 

مالحظات للمدربين: من المهم مراقبة الوقت بدقة أثناء جلسة التدريب العملي. األوقات 
الموضحة أعاله هي لمجرد التوجيه، إال أنها قد تختلف باختالف تجربة المشاركين أو 

احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة أو الوقت المطلوب إلعداد المنتجات. فقد يحتاج 
المدربون إلى إجراء تعديالت. 

20 دقيقة إضافية لحل أي مشاكل ولتحقق المدربين من كل خطوة.	 

علّق على أمثلة عن الممارسات الجيدة التي رأيتها خالل جلسات التدريب العملي. مالحظات التقييم:
اذكر أي مجاالت محددة يمكن للمشاركين تحسينها – ال تسلط الضوء على األفراد.

اسأل: هل هناك أي أسئلة؟

باء – 14: الختام
اف

هد
األ

بحلول نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون قادرين على:
  تقديم ملخص عن مستخدم الكرسي المتحرك الذي عملوا معه في جلسة التدريب العملي األخيرة

)جلسة التدريب العملي الرابعة( بما في ذلك: التقييم، والوصفة )االنتقاء(، وإعداد المنتج )الكرسي 
المتحرك(، وضبطه في الوضع المالئم، وتدريب المستخدم، وعمليات الصيانة، واإلصالح، 

والمتابعة.

رد
موا

كتيّب التدريب العملي للمشاركين؛ ال
 مقطع الفيديو: رسالة أخيرة لتصطحبونها معكم؛
 .أوراق مالحظات الصقة أو أوراق لتدوين المالحظات
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ضير
تح

اجمع الموارد، وشاهد مقطع الفيديو، واقرأ خطة الجلسة. ال

عام
ط ال

خط
الم

المقدمة والتعليمات.. 1
أسئلة المشاركين.. 2
تحضيرات المشاركين.. 3
عروض المشاركين. . 4
جلسة األسئلة واألجوبة. . 5
النقاط الرئيسية.. 6

2

5

25

40

20

13

105 الزمن اإلجمالي للجلسة

المقدمة والتعليمات )دقيقتان(  .1
اشرح:
 في هذه الجلسة، ستتاح للمشاركين فرصة:	 
التشارك مع اآلخرين بما تعلموه خالل جلسة التدريب العملي األخيرة؛ 	
طرح أي أسئلة ما تزال لديهم حول تقديم خدمة الكراسي المتحركة األساسية. 	

أسئلة المشاركين )5 دقائق(  .2

نشاط ضمن مجموعة صغيرة

ضع في كل مجموعة ثالثة أشخاص. امنح كل مجموعة بضع أوراق مالحظات الصقة المجموعات:
أو أوراق لتدوين المالحظات. )على سبيل المثال، ورقة من قياس )A4( مقطعة إلى أربع 

قطع(.

اطلب من أفراد كل مجموعة أن يناقشوا فيما بينهم ما إذا كان لديهم أي أسئلة متبقية حول تقديم التعليمات:
خدمة الكراسي المتحركة األساسية. يجب عليهم كتابة أي أسئلة موجودة لدى شخص واحد أو 

لدى المجموعة بأكملها.

راقب المجموعات.راقب:

خصص 10 دقائق باإلجمال.الوقت:

اطلب من كل مجموعة تسليم أسئلتها إلى المدربين.مالحظات التقييم:
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تحضيرات المشـاركين )25 دقيقة(  .3

نشاط ضمن مجموعة صغيرة

اطلب من المجموعات التي عمل أفرادها معاً في جلستي التدريب العملي األخيرتين العمل المجموعات:
معاً مرة أخرى.

اطلب من كل مجموعة تحضير عرض تقديمي مدته 10 دقائق عن مستخدم الكرسي التعليمات:
المتحرك الذي عملوا معه وعما تعلموه.

يجب أن يهدفوا إلى اإلجابة على األسئلة الموجودة في كتيبات التدريب العملي الخاصة بكل 
مشارك.

اشرح أن صور مستخدمي الكراسي المتحركة موجودة على الكمبيوتر، وبوسعهم 
استخدامها لتوضيح قصتهم عند تقديم عرضهم.

مالحظات للمدربين: إذا لم يرتح المشاركون الستخدام الكمبيوتر، اشرح لهم أن المدربين 
سيرتبون الصور نيابة عنهم وسيعرضونها عند الحاجة.

أثناء تحضير المجموعات، يجب على المدربين مراجعة األسئلة التي كتبتها المجموعات. راقب:
قد تتكرر بعض األسئلة. رتّب األسئلة بتسلسل منطقي )على سبيل المثال، بحسب ترتيب 

خطوات الخدمة التي تتعلق األسئلة بها(. جّهز اإلجابات عن األسئلة.

امنح المشاركين 25 دقيقة للتحضير.الوقت:

انظر الفقرة 4. عروض المشاركين.مالحظات التقييم:

عروض المشاركين )40 دقيقة(  .4
اطلب من كل مجموعة أن تقّدم عرضها بدورها.

شّجع أفراد المجموعة بأكملها على طرح األسئلة في نهاية العرض التقديمي.

خصص 10 دقائق لكل عرض و5 دقائق لألسئلة.

اشكر كل مشارك على عرضه التقديمي.

جلسـة األسئلة واألجوبة )20 دقيقة(  .5
اقرأ بصوت مرتفع سؤال كل مشارك )انظر الفقرة 2. أسئلة المشاركين(. ال تذكر اسم من طرح السؤال. إما أن 

تقّدم إجابة أو توضيحاً، أو أن تسأل عما إذا كان هناك آخرون في المجموعة يرغبون في اإلجابة عن السؤال.

إذا طرح أكثر من شخص أو مجموعة السؤال ذاته – اشرح أن هذا سؤال طرحه بضعة أشخاص.
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اشرح:
 توفير كرسي متحرك يلبي احتياجات مستخدم الكرسي المتحرك بحق هو مهارة تتطلب الممارسة، 	 

والعمل الجماعي الجيد )بين كادر المتخصصين ومستخدم الكرسي المتحرك( وبعض الموارد األساسية 
على األقل.

أعطى هذا البرنامج التدريبي لمحة عامة عن الخطوات المعنية. ومع ذلك، فإن كل مستخدم كرسي 	 
متحرك يختلف عن غيره – لذا من الصعب تغطية كل االحتماالت في برنامج تدريبي مثل هذا.

سيتعلم المشاركون شيئاً من كل مستخدم جديد لكرسي متحرك يعملون معه. وسوف يتعلمون أيضاً من 	 
أخطائهم، وكذلك من األشياء التي يُحسنون صنعها.

سيكتشفون أن العملية تصبح أسرع بالنسبة لهم كلما مارسوها أكثر.	 
المهم هو المواظبة على الممارسة، والمواظبة على اإلصغاء إلى مستخدم الكرسي المتحرك!	 

النقاط الرئيسـية )13 دقيقة(  .6

حفل االختتام وتوزيع الشهادات.

عّرف بمقطع الفيديو: رسالة أخيرة لتصطحبونها معكم – سيشدد مقطع الفيديو هذا على أهمية 
البرنامج التدريبي الخاص بالكراسي المتحركة.

اعرض مقطع الفيديو.
اسأل ما إذا كانت هناك أي أسئلة.

VIDEO
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المالحق

الملحق 1: الجدول الزمني للحزمة التدريبية للمستوى األساسي في خدمة الكراسي 
المتحركة

خمسة أيام كاملة

اليوم الخامساليوم الرابعاليوم الثالثاليوم الثانياليوم األول
 8:30
ً صباحا

ألف – 6: المقدمة
الكرسي المتحّرك 

المناسب

باء – 4: التقييم 
الجسدي

باء – 9: 
ضبط الكرسي 

المتحرك في 
الوضع المالئم

جلسة التدريب 
العملي الثالثة: 

المتابعة 8:45

باء – 5: الوصفة ألف – 7: الوسائد9:00
)االنتقاء( 9:15

ألف – 1: 9:30
مستخدمو الكراسي 

المتحّركة
 

باء – 10: حل 
المشاكل 9:45

جلسة التدريب 10:00
العملي الرابعة: 

التقييم، والوصفة 
)االنتقاء(، 

وتهيئة المنتج 
)الكرسي 

المتحرك(، 
وضبطه في 

الوضع المالئم، 
وتدريب 
المستخدم

ألف – 2: مراكز 10:15
خدمة الكراسي 

المتحّركة

ألف – 8: 
االنتقاالت

باء – 11: 
تدريب المستخدم 10:30

ألف – 3: التنقل 10:45
بالكرسي المتحرك

11:00 – 11:15 استراحة صباحية لتناول الشاي )عّدل الوقت ليناسب السياق المحلي وليتالءم مع خطة 
الجلسة(

ألف – 3: التنقل 11:15
بالكرسي المتحرك

ألف – 8: 
االنتقاالت

باء – 6: التمويل 
والطلب

باء – 11: 
تدريب المستخدم

جلسة التدريب 
العملي الرابعة: 

التقييم، والوصفة 
)االنتقاء(، 

وتهيئة المنتج 
)الكرسي 

المتحرك(، 
وضبطه في 

الوضع المالئم، 
وتدريب 
المستخدم

جلسة التدريب 11:30
العملي األولى: 
التقييم والوصفة 

)االنتقاء(

باء – 12: 
عمليات الصيانة 

واإلصالح 11:45

12:00

12:15

ألف – 4: الجلوس 12:30
في وضع مستقيم

باء – 1: اإلحالة 
والموعد 12:45
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1:00 – 2:00 استراحة الغداء )عّدل الوقت ليناسب السياق المحلي وليتالءم مع خطة الجلسة(

ألف – 4: 2:00
الجلوس في 
وضع مستقيم

باء – 7: تهيئة باء – 2: التقييم
المنتج )الكرسي 

المتحرك(

باء – 12: 
عمليات الصيانة 

واإلصالح

جلسة التدريب 
العملي الرابعة: 

التقييم، والوصفة 
)االنتقاء(، وتهيئة 
المنتج )الكرسي 

المتحرك(، 
وضبطه في 

الوضع المالئم، 
وتدريب المستخدم

2:15

ألف – 5: 2:30
قروح الضغط

باء – 3: المقابلة 
المخصصة للتقييم

جلسة التدريب 
العملي الثانية: 
ضبط الكرسي 

المتحرك في 
الوضع المالئم 

وتدريب المستخدم

2:45

3:00

3:15 – 3:30 استراحة بعد الظهر لتناول الشاي )عّدل الوقت ليناسب السياق المحلي وليتالءم مع خطة 
الجلسة(

ألف – 5: 3:30
قروح الضغط

باء – 3: المقابلة 
المخصصة للتقييم

باء – 8: تصنيع 
الوسادة

جلسة التدريب 
العملي الثانية: 
ضبط الكرسي 

المتحرك في 
الوضع المالئم 

وتدريب المستخدم

باء – 14: الختام

ألف – 6: 3:45
الكرسي 
المتحرك 
المناسب

4:00

باء – 4: التقييم 4:15
الجسدي 4:30

باء – 13: 4:45
المتابعة 5:00

توزيع الشهادات5:15
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الملحق 2: اسـتمارة إحالة للحصول على كرسـي متحرك
هناك حاجة إلى استمارة إحالة إلنجاز الجلسة باء – 1. في حال عدم وجود استمارة إحالة لدى مركز خدمة 
الكراسي المتحركة، يمكن للمدربين استعمال هذه االستمارة أو تكييفها. تضم الحزمة التدريبية نسخة بملف 

وورد ضمن النسخة اإللكترونية من الحزمة التدريبية.

باستخدام استمارة اإلحالة هذه، سيتصل مركز 
الخدمة بمستخدم الكرسي المتحرك لتحديد 

موعد. قد ال يكون ذلك ممكناً دائماً، وفي هذه 
الحالة قد يقبل مركز الخدمة اإلحاالت دون 

موعد.

من المهم أن يكون مستخدم الكرسي المتحرك 
قد حصل على معلومات كاملة حول مركز 

الخدمة ويوافق على اإلحالة.

يجب أن تتضمن استمارة اإلحالة معلومات 
واضحة حول كيفية االتصال بمركز الخدمة، 

بما في ذلك اسم المركز وعنوان بريده 
اإللكتروني، وعنوانه البريدي ورقم هاتفه.
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الملحق 3: اسـتمارة تقييم الكرسي المتحرك
هذه االستمارة مخصصة لتقييم مستخدمي الكراسي المتحركة الذين يستطيعون الجلوس في وضع مستقيم 

بسهولة. قد يحتاج األشخاص الذين ال يستطيعون الجلوس في وضع مستقيم بسهولة إلى تقييم على يد شخص 
حاصل على تدريب "متوسط". الرجاء االحتفاظ بهذه االستمارة في ملف مستخدم الكرسي المتحرك. 

تاريخ التقييم:اسم المعني بالتقييم:

المقابلة المخصصة للتقييم  .1

بيانات مستخدم الكرسي المتحرك

الرقم:االسم: 
ذكر    أنثى  العمر:

البريد اإللكتروني:رقم الهاتف:
العنوان:

األهداف:
الحالة الجسدية

 سكتة دماغية   إصابة في النخاع الشوكي   شلل أطفال   شلل دماغي
   تشنجات أو حركات الإرادية   وهن

 طرف أيسر فوق الركبة   طرف أيمن تحت الركبة   بتر: طرف أيمن فوق الركبة 
  طرف أيسر تحت الركبة

 مشاكل في األمعاء   مشاكل في المثانة
   ال    إذا كان لدى مستخدم الكرسي المتحرك مشاكل في المثانة أو األمعاء، هل هي تحت السيطرة؟  نعم
تفاصيل أخرى:_____________________________________________________

أسلوب الحياة والبيئة

وصف المكان الذي سيستعمل فيه المستخدم كرسيه المتحرك:
_____________________________________________________________

 أكثر من 5 كم   1-5 كم   المسافة التي يقطعها يومياً: أقل من 1 كم
 3- 5 ساعات   1-3 ساعات   عدد ساعات استعمال الكرسي المتحرك يومياً؟  أقل من ساعة 

 أكثر من 8 ساعات   5-8 ساعات
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عندما ال يكون المستخدم على كرسيه المتحرك، أين يجلس أو يستلقي وكيف )الوضعة والسطح(؟

_____________________________________________________________

 غير ذلك   ًمحموال   غير واقف   ًواقفا   بمساعدة شخص   طريقة االنتقال: بمفرده
 مرحاض غربي   )نوع المرحاض )إذا كان ينتقل إلى مرحاض(: مرحاض شرقي )وضع القرفصاء 

  مرحاض معّدل لحاجته
 ال    هل يستعمل مستخدم الكرسي المتحرك غالباً وسائل النقل العام/ الخاص؟             نعم

 )باص(  حافلة     )تاكسي(  أجرة  سيارة     سيارة  النقل:  وسيلة  نوع  فما  بنعم،  اإلجابة  كانت   إذا 
ذلك________________________________________________________ غير 

الكرسي المتحرك الحالي )إذا كان لدى الشخص كرسي متحرك(
  ال    نعم هل يلبي الكرسي المتحرك احتياجات المستخدم؟  
 ال    نعم هل يتناسب الكرسي المتحرك مع ظروف بيئة المستخدم؟ 
 ال    نعم هل يعتبر الكرسي المتحرك مالئماً للمستخدم ويدعم وضعته؟ 
 ال    نعم هل الكرسي المتحرك آمن ومتين؟ )يشتمل على وسادة مثالً( 
 ال    نعم هل توفّر الوسادة تخفيفاً مناسباً للضغط )إذا كان المستخدم معرضاً لخطر قروح الضغط(؟ 
التعليقات:________________________________________________________

إذا أجيب بنعم عن جميع األسئلة، فقد ال يكون المستخدم بحاجة إلى كرسي متحرك جديد. أما إذا أجيب عن أي 
من األسئلة بال، فإن المستخدم يحتاج إلى كرسي متحرك مختلف أو وسادة مختلفة؛ أو إن الكرسي المتحرك 

الحالي أو الوسادة الحالية بحاجة إلى إصالح أو تعديالت.

التقييم الجسدي   .2

وجـود قـروح ناجمـة عن الضغط، أو خطر التعّرض لها، أو تاريخ اإلصابة بها
/// = ال يشعر     O= قروح ضغط سابقة

	 = قروح ضغط حالية
النعملديه إحساس طبيعي؟

النعمقروح ضغط سابقة؟

النعمقروح ضغط حالية؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، هل هي قروح 
النعممفتوحة )الدرجة 1 – 4(

 المدة والسبب:____________________________
___________________________________

اليمين       الخلف       األمام       اليسار
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هل هذا الشخص معّرض لخطر* قروح الضغط؟ * الشخص غير القادر على 
اإلحساس أو إذا كان لديه ثالثة عوامل خطر أو أكثر معّرض للخطر. عوامل الخطر: 
عدم القدرة على الحركة، أو الرطوبة، أو الوضعة السيئة، أو قروح الضغط السابقة/ 

الحالية، أو سوء التغذية، أو التقّدم في العمر )الشيخوخة(، أو قلة/ زيادة الوزن.

النعم

طريقة دفع الكرسي المتحرك
الذراع اليسرى  الذراع     كيف سيدفع مستخدم الكرسي المتحرك كرسيّه؟ بواسطة كلتا الذراعين

 اليمنى
يحتاج إلى مساعد      الرجل اليمنى     الرجل اليسرى     كلتا الرجلين

 ليدفعه
التعليق:________________________________________________________

جدول المقاسات

غيّر مقاسات الجسد إلى المقاس المثالي المقاس )مم(مقاسات الجسد
للكرسي المتحرك

مقاس الكرسي 
المتحرك

عرض الورك = عرض المقعدعرض الورك)أ(
عرض )ب(

المقعد
المقاس )ب( مطروحاً منه 30-60 مم = اليسار

عرض المقعد
)إذا كان الطول مختلفاً، استعمل األقصر(

اليمين

طول بطن )ج(
الساق

 = قمة وسادة المقعد*اليسار
إلى ارتفاع مسندي القدمين أو

 = قمة وسادة المقعد*
إلى األرض في حالة دفع الكرسي بالقدمين 

اليمين

أسفل القفص )د(
الصدري

 = قمة وسادة المقعد*
إلى قمة مسند الظهر

)المقاس )د( أو )هـ( – بحسب حاجة 
المستخدم(

أسفل لوح الكتف)هـ(

* تفقّد ارتفاع الوسادة التي سيستخدمها مستعمل الكرسي المتحرك.
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الملحق 4: اسـتمارة وصفة )انتقاء( الكرسي المتحرك

تهدف استمارة الوصفة )االنتقاء( هذه إلى تسجيل نوع الكرسي المتحرك المختار، ومكوناته، ومواصفات 
وسادة مستخدم الكرسي القادر على الجلوس بارتياح في وضع مستقيم.

معلومات مسـتخدم الكرسي المتحرك  .1
الرقم:اسم مستخدم الكرسي المتحرك:

تاريخ التقييم:
تاريخ ضبط الكرسي في 

الوضع المالئم:
اسم المعني بالتقييم:

نوع الكرسـي المتحرك والمقاس الُمنتقى  .2
الختيار نوع الكرسي المتحرك:

ناقش األمر مع مستخدم الكرسي المتحرك؛	 
فّكر في أهم احتياجات مستخدم الكرسي المتحرك؛	 
تفقّد هيكل الكرسي المتحرك، والعجلتين األماميتين الصغيرتين، والعجلتين الخلفيتين، ومسندي القدمين، 	 

ومسندي الذراعين، وارتفاع مسند الظهر )أو إمكانية ضبطه(، وموقع العجلتين الخلفيتين، والدعم 
والراحة.

المقاسنوع الكرسي المتحرك






نوع الوسادة الُمنتقاة  .3
المقاسنوع الوسادة

مثال: وسادة حشوة رغوية للتخفيف من الضغط
مثال: وسادة حشوة رغوية مسطحة



الموافقة  .4
توقيع المستخدم:

توقيع المعني بالتقييم:
توقيع المدير:
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الملحق 5: اسـتمارة ملخص معلومات الكرسي المتحرك
أدخل الصورة هنا:اسم الكرسي المتحرك:

الصانع/ الموّرد:
المقاسات المتاحة:
الوزن اإلجمالي:

الوصف:
طول الهيكل:قابل للطيثابت/ صلبهيكل الكرسي:

يمكن تعديل مستوى الشد صلبمتدٍل/ قماشيمسند الظهر:
يمكن تعديل مستوى الشدصلبمتدٍل/ قماشيالمقعد: 
وسادة حشوة رغوية ذات حوافوسادة حشوة رغوية مسطحةال وسادةالوسادة:

غير ذلك:يمكن فّكهما/ إزاحتهماثابتانمسندا القدمين:
العجلتان األماميتان 

الصغيرتان:
نصف القطر:

العرض:
مزودتان بإطار دفع معدنينصف القطر:قابلتان للنفخالعجلتان الخلفيتان:

مزودتان بمحور قابل للضبطالعرض:صلبتان
إطار عجلة داخلي 

صلب
يمكن إزالتهما

غير ذلك:مقبض طويلمقبض قصيرالمكابح:
غير ذلك:يمكن فّكهما/ إزاحتهماثابتانمسندا الذراعين:

مقبضا دفع الكرسيمقبضا دفع الكرسي

قضيب منع انقالب الكرسي حزام بطن الساقأجزاء/ خيارات إضافية:
إلى الوراء

منضدة

غير ذلك:

المقاسات، وخيارات التعديل، ونطاق التعديل:
المقاس )إذا كان الكرسي 

المتحرك متاحاً بمقاسات مختلفة، 
ضع قائمة بكل المقاسات(

هل هذا المقاس 
قابل للتعديل؟

نطاق التعديل )نطاق التعديل 
الممكن لهذا الكرسي(

النعم
عرض المقعد:

عمق المقعد:

ارتفاع المقعد:

ارتفاع مسند الظهر: 

زاوية مسند الظهر:

ارتفاع مسندي القدمين:
زاوية مسندي القدمين:

ارتفاع مقبضي دفع الكرسي:

طول هيكل الكرسي:

طول قاعدة العجلتين الخلفيتين:
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الملحق 6: القائمة المرجعية: هل الكرسـي المتحرك آمن وجاهز لالسـتخدام؟
اسم مركز خدمة الكراسي المتحركة:

اسم مستخدم الكرسي المتحرك:
الرقم المتسلسل للكرسي المتحرك:نمط الكرسي المتحرك:

الكرسي المتحرك بأكمله
ليست هناك حواف حاّدة

ليست هناك أجزاء متضّررة أو مخدوشة 

 الكرسي المتحرك يسير في خط مستقيم

العجلتان األماميتان الصغيرتان
تدوران بحّرية

تدوران دون مالمسة شوكتي تثبيت العجلتين

البراغي مثبتة بإحكام

شوكة تثبيت العجلة األمامية الصغيرة
شوكة تثبيت العجلة األمامية الصغيرة تدور بحّرية

العجلتان الخلفيتان
تدوران بحّرية

براغي المحور مثبتة بإحكام

العجلتان ممتلئتان بالهواء على النحو الالزم )إذا كانتا قابلتين للنفخ( )عند الضغط باإلبهام، يمكن ضغط 
العجلة بأقل من 5 مم(

إطارا الدفع المعدنيان مثبّتان بإحكام على العجلتين الخلفيتين 

المكابح
تعمل بشكل سليم

مسندا القدمين
مسندا القدمين مثبّتان بإحكام 

هيكل الكرسي
في حالة الكرسي المتحرك القابل للطي – يمكن طيّه وفتحه بسهولة

في حالة الكرسي المتحرك ذي مسند الظهر القابل للطي إلى األسفل - يمكن طي مسند الظهر وفتحه بسهولة

الوسادة
الوسادة داخل الغطاء بالشكل المناسب

الوسادة موضوعة على الكرسي المتحرك بالشكل الصحيح

قماش غطاء الوسادة مشدود بما يكفي دون إفراط

إذا كان للكرسي المتحرك مقعد صلب: الوسادة تغّطي المقعد بالكامل

اسم الشخص الذي تفقّد الكرسي المتحرك:
التاريخ:التوقيع:
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الملحق 7: القائمة المرجعية لضبط الكرسـي المتحرك في الوضع المالئم

هل الكرسـي المتحرك جاهز لالستخدام؟  .1

هل خضع الكرسي المتحرك للفحص للتأكد من أن استعماله آمن وأن جميع أجزائه تعمل كما ينبغي؟

تفقّد المقاس والتعديالت  .2

عرض المقعد: 
يجب ضبطه بإحكام 

على مقاس المستخدم.

عمق المقعد:
يجب أن تكون هناك 
فجوة تسمح بمرور 

أصبعين بين مؤخرة 
الركبة والمقعد/ 

الوسادة.



ارتفاع مسندي القدمين:
الفخذان مستندان بالكامل إلى الوسادة دون فجوات. القدمان مستندتان بالكامل 

على مسندي القدمين دون فجوات.

ارتفاع مسند الظهر:
مستخدم الكرسي المتحرك حاصل على الدعم الذي يحتاج إليه ويتمتع بحّرية 

تحريك كتفيه لدفع الكرسي المتحرك )إذا كان يدفعه بنفسه(.


موقع العجلتين الخلفيتين )في حالة الدفع اليدوي(:
يجب أن تكون ذراع مستخدم الكرسي المتحرك متوافقة مع المحور الخلفي 

عندما تكون متدلية إلى األسفل. 
عندما توضع اليدان على إطاري الدفع المعدنيين المثبتين على العجلتين 

الخلفيتين، فإن مرفق المستخدم يجب أن يكون في زاوية قائمة.



المكابح: هل تعمل المكابح بشكل جيد؟

ارتفاع المقعد )في حالة الدفع بالقدم(:
عندما يكون مستخدم الكرسي المتحرك جالساً في وضع مستقيم، فإن ظهره 
يجب أن يكون مستنداً بشكل مريح إلى مسند الظهر، ويجب أن تكون قدماه 

منبسطتين على األرض.
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تفقّد الوضعة  .3

هل مستخدم الكرسي المتحرك قادر على الجلوس بارتياح في وضع مستقيم؟

تفقد الوضعة من الجانب

تفقد الوضعة من األمام/ الخلف

تفقّد الضغط  .4

تفقّد الضغط تحت عظام الورك الناتئة لدى جميع مستخدمي الكراسي المتحركة المعّرضين لخطر حصول قروح 
الضغط لديهم

اشرح لمستخدم الكرسي المتحرك الغاية من هذا االختبار.)أ(

اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك أن يرفع نفسه أو أن يميل إلى األمام.)ب(
ضع رؤوس أصابعك تحت عظام وركيه الناتئة.

اطلب من مستخدم الكرسي المتحرك أن يعود إلى الوراء ويجلس على )ج(
أصابعك. 

تأكد من أنه جالس في وضع مستقيم ويداه على فخذيه.

حدد مستوى الضغط:)د(
المستوى األول = آمن: رؤوس األصابع قادرة على الحركة صعوداً وهبوطاً بمقدار 5 مم أو أكثر.

المستوى الثاني = تحذير: رؤوس األصابع غير قادرة على الحركة ولكن يمكن سحبها بسهولة.
المستوى الثالث = غير آمن: رؤوس األصابع محشورة ويصعب سحبها. 

كّرر العملية تحت العظام الناتئة للورك الثاني )هـ(
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تأّكد من ضبط الكرسـي المتحرك في الوضع المالئم أثناء الحركة  .5
هل يسمح مسند الظهر لمستخدم الكرسي المتحرك بتحريك كتفيه لدفع الكرسي؟

هل يمنح مسند الظهر الدعم الكافي لمستخدم الكرسي المتحرك؟

هل تبقى قدما مستخدم الكرسي المتحرك على مسندي القدمين؟

هل موقع العجلتين الخلفيتين سليم بالنسبة للمستخدم؟

اإلجراءات؟  .6

هل يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي؟ اكتب أي إجراءات في ملف مستخدم الكرسي المتحرك.

تذّكر: الخطوة التالية بعد ضبط الكرسي المتحرك في الوضع المالئم هي إعطاء تعليمات االستعمال إلى المستخدم.

الملحق 8: القائمة المرجعية الخاصة بتدريب مسـتخدم الكرسـي المتحرك
المهارات 
الواجب 
تدريسها

المهارات التي 
ُدّرست

التعامل مع الكرسي المتحرك
طي الكرسي المتحرك

رفع الكرسي المتحرك

استعمال العجلتين الخلفيتين اللتين يمكن فّكهما بسهولة

استعمال المكابح

استعمال الوسادة بما في ذلك وضعها بالشكل الصحيح

طريقة االنتقال
االنتقال بمفرده )باستقاللية(

االنتقال بمساعدة شخص

غير ذلك

حركة الكرسي المتحرك 
دفع الكرسي بالشكل الصحيح

صعود المنحدرات وهبوطها

صعود الدرجات وهبوطها

الحركة على األرض الوعرة

رفع مقدمة الكرسي وموازنته على عجلتيه الخلفيتين

الوقاية من قروح الضغط
تفقد إمكانية وجود قروح ضغط

طبقات رافعة للتخفيف من الضغط

تناول كميات جيدة من الطعام وشرب كميات كبيرة من الماء

ما يجب فعله في حالة اإلصابة بقروح الضغط
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المستوى األساسي

الكراسي المتحركة
الحزمة التدريبية الخاصة بخدمة 

العناية بالكرسي المتحرك في المنزل
تنظيف الكرسي المتحرك والوسادة؛ غسل الوسادة وغطاء الوسادة وتجفيفهما

تزييت األجزاء المتحركة

نفخ العجالت بالهواء

شد البراغي والعزقات )إذا كانت في حالة ارتخاء(

شد أسياخ العجلتين الخلفيتين )إذا كانت في حالة ارتخاء(

تفقد أقمشة التنجيد

تفقد الصدأ

تفقد الوسادة

ما يجب فعله إذا كانت هناك مشكلة
الكرسي المتحرك بحاجة إلى إصالح

الكرسي المتحرك غير مالئم أو غير مريح

الملحق 9: اسـتمارة متابعة خاصة بالكرسي المتحرك
هذه االستمارة مخصصة لتسجيل المعلومات خالل زيارة المتابعة.

بيانات مسـتخدم الكرسي المتحرك   .1
الرقم:اسم مستخدم الكرسي المتحرك:
تاريخ ضبط الكرسي المتحرك 

تاريخ المتابعة:في الوضع المالئم:
اسم الشخص المعني بالمتابعة:

 منزل مستخدم الكرسي المتحرك مركز خدمة الكراسي المتحركة مكان إجراء المتابعة: 
 :مكان آخر  

المقابلة  .2
تسجيل اإلجراء 
الواجب اتخاذه:

نعم   ال هل تستعمل كرسيك المتحرك بالمقدار الذي ترغبه؟
إذا كانت اإلجابة ال، لماذا؟

نعم   ال هل تعاني من أي مشكلة في استعمال كرسيك المتحرك؟
إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي المشاكل؟

نعم   ال هل لديك أي أسئلة بخصوص استعمال كرسيك المتحرك؟
إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي األسئلة؟ هل هناك حاجة إلى المزيد من التدريب؟

نعم   ال هل لدى مستعمل الكرسي المتحرك أي قروح ضغط؟ 
إذا كانت اإلجابة نعم، الرجاء وصفها )موقعها ودرجتها(
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 كيف تقيّم مستوى رضاك عن كرسيك المتحرك على مقياس من 1 إلى 5؟
)1 تعني عدم الرضا و5 تعني راٍض جداً(

التقييم: 

مالحظة:

تفقد الكرسـي المتحرك والوسادة  .3
نعم   ال هل الكرسي يعمل بشكل جيد واستعماله آمن؟

نعم   ال هل الوسادة في وضع جيد واستعمالها آمن؟
إذا كانت اإلجابة ال عن أي من السؤالين، ما هي المشكلة؟

تفقد ضبط الكرسـي المتحرك للتأكد من مالءمته  .4
نعم   ال هل وضع الكرسي المتحرك مالئم للمستخدم؟

إذا كانت اإلجابة ال، ما هي المشكلة؟
مستوى اختبار الضغط )1 = آمن، 2 = تحذير، 3 = غير آمن(

)إذا كان مستخدم الكرسي المتحرك معرضاً لإلصابة بقروح الضغط(
اليسار:
اليمين:

هل يجلس مستخدم الكرسي المتحرك في وضع مستقيم بارتياح عندما 
نعم   ال يكون ساكناً، ومتحركاً، وطيلة اليوم؟
إذا كانت اإلجابة ال، ما هي المشكلة؟
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الكراسي المتحركة
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