Arabic translation: Communicating effectively with a person living with a dementia

التواصل بفعالية مع شخص يعاين
من الخرف

التواصل بفعالية مع شخص يعاين من الخرف
"نعرف املشاعر ولكننا ال نعرف حبكة القصة .ابتسامتك وضحكتك وملستك
1
هي ما نتواصل معه".
كريستني برايدن
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ما سبب كون التواصل
أمراً مهامً؟
عندما يعاين شخص ما من الخرف فإنه من املرجح أن تتأثر قدرته عىل التواصل
بطريقة أو بأخرى .يعتمد هذا عىل منطقة الدماغ التي تتعرض للتلف و/أو
مرحلة الخرف التي يعاين منها الشخص.
ال يستطيع هذا الشخص أن يغري الطريقة التي يتواصل بها معنا .يقع عىل عاتقنا
مسؤولية تغيريالطريقة التي نتواصل بها معهم لتعزيز فهمهم ورفاههم.
ويهدف هذا الكتيب إىل إعطائك ملحة عامة عن صعوبات التواصل املحتملة التي
قد يواجهها شخص يعاين من الخرف ،مبا يف ذلك:
•فقدان الذاكرة؛
• صعوبة يف تشكيل األفكار؛
• صعوبة يف الفهم؛
• صعوبة يف التعبري اللفظي.
لن يعاين كل من يصاب الخرف من هذه األعراض.
كام يوفر أيضاً إرشادات حول الكيفية التي ميكنك بها التواصل بشكل أكرث فعالية
مع أي شخص يعاين من الخرف وفهم املشاعر التي يشعر بها هذا الشخص.
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الذاكرة

فقدان

فقدان الذاكرة أو ضعف الذاكرة عىل املدى القصري ميكن أن يؤدي بأي شخص يعاين من الخرف إىل؛

•

• مواجهة صعوبة يف تذكر ما قيل لهم؛
• اإلبتعاد عن مغزى أو موضوع
أفكارمن شخص يعاين من الخرف
املحادثة؛
"التعاطف يشفي  ...فقط أحبونا كام
• تكرار النفس وطرح نفس السؤال ورسد نفس
1
نحن عليه اآلن".
القصة أو إعطاء نفس املعلومة عدة مرات؛
كريستني برايدن
الحديث عن املايض كثريا؛
• مواجهة صعوبة فيام يتصل بالتفكري بأسامء
األشخاص واألماكن واألشياء؛
البدء يف قول شيئ ما ومن ثم نسيان األمرالذي يتحدثون عنه

تلميحات مفيدة
• قل اسم الشخص للحصول عىل اهتاممه يف بداية املحادثة واثنائها.
• حاول الجلوس عىل نفس مستوى جلوس الشخص الذي يعاين من الخرف.
• كرر كالمك إذا كنت غري متأكد من الشخص الذي يعاين من الخرف قد سمعك أو فهمك.
• إذا تواجد أكرث من شخص واحد ،حاول أن تجعل شخص واحد فقط يتحدث كل مرة.
• قم بكتابة كلامت رئيسية لدعم ما قلته (إذا كانت قدرة الشخص عىل القراءة ال تزال سليمة(
• قم بتقديم املوضوع و"قم بتمهيد املوضوع" للشخص .عىل سبيل املثال" ،أود أن أتحدث عن أخيك
جون".
• قم بتذكري الشخص بلطف مبا قيل أو مبا قلته .عىل سبيل املثال" ،كنت تقول يل للتو".
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أفكار للمساعدة فيام يتصل بالذاكرة
يف املراحل األوىل من الخرف ،هناك بعض األشياء التي ميكنك القيام بها ملساعدة ذاكرة الشخص الذي
يعاين منه:
• قم بتشجيع استخدام املالحظات مكتوبة ،عىل سبيل املثال ،تقويم أو لوحة إشعارات؛
• قم باستخدام الساعات وأجهزة التوقيت لتذكري الشخص الذي يعاين من الخرف باألمور؛
• ضع لصيقات مكتوبة ومصورة عىل األبواب واألدراج لتذكري الشخص مبحتويات هذه األدراج؛
• احتفظ مبفكرة باألحداث اليومية وليك يقوم الزوار بتدوين املالحظات حول زيارتهم فيها؛
• احتفظ بقلم وورقة بجانب الهاتف؛
فكر بالقيام بإجراء إعادة يومية بشأن املعلومات الهامة؛
• ِّ
• قم بإعطاء أولوية ملا يجب أن يتم ً
تذكره؛
• قم باإلبقاء عىل الشخص الذي يعاين من الخرف منخرطاً يف اتخاذ القرارات وحاول تجنب
تويل إتخاذ القرارات.

أفكار قريب أحد االشخاص الذين
عاشوا مع الخرف.
" عندما يتكلم الشخص الذي يعاين
من الخرف ويذهب يف حديثه من
موضوع إىل آخر ،فإنه يجب عىل
الشخص الذي يكون معه أن ال
يعرتض عىل ذلك ،بغض النظر إذا
كان ما يقوله الشخص الذي يعاين
من الخرف ذو معنى أم ال" .
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املساعدة يف تشكيل
		
األفكار
نحن نستخدم األفكار واآلراء التي نشكلها يف أذهاننا للتأثريعىل ما نحن بصدد أن نقوله .قد يواجه الشخص الذي يعاين
من الخرف صعوبة يف تشكيل اآلراء واألفكار أو تقدير وفهم أفكار اآلخرين .هذا يعني أن الشخص قد يواجه صعوبة فيام
يتصل مبا ييل:
• القدرة عىل التفكري يف ما يقوله ،األمر الذي سيجعل بدء محادثة ما أمرا ً صعباً؛
• فهم ما يقال لهم ،مام يؤدي إىل صعوبة يف اتباع التعليامت؛
• القدرة عىل االنضامم إىل أو متابعة محادثة مع اآلخرين؛
• القدرة عىل اإلجابة عىل األسئلة بشكل مناسب.

تلميحات مفيدة
• توقف وأعطي الشخص الذي يعاين من الخرف الوقت الستيعاب ما قلته أو طلبته منه ولتشكيل رده عىل ذلك؛
• قم باستخدام اإلمياءات واإلشارات غري اللفظية مثل
اإلشارة أو استخدام الصور للمساعدة
.فهم ما تقوله له
أفكار قريب أحد االشخاص
• كرر ما تقول إذا كنت غري متأكدا ً أن
• الشخص الذي يعاين من الخرف قد سمعك او
الذين عاشوا مع الخرف
.فهم ما قلته له
• َ
اتذكر استخدام تاثري"بنغ بونع""
• .قم بالحد مام يشتت اإلنتباه ومن مستويات الضوضاء
• قم بكتابة الكلامت الرئيسية التي
مع والدي .أعتقد انه هذا هو
تقولها و/أو الصور التي تريها للشخص من أجل
االسم .إذا قال أن شئء ما
.تشجيع الفهم
• إذا فقد الشخص الذي يعاين من الخرف
"رائع" ،قلت له "رائع" ومن ثم
الرتكيز ،قم بتذكريه بلطف
قالها هو .واستمرت هذه الكلمة
باملوضوع ،مثالً "أود أن اتحدث معك عن
".جيئة وذهابا ً بيننا عدة مرات .
قالدتك".
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املساعدة عىل
الفهم
قد تتأثر قدرة الشخص الذي يعاين من الخرف عىل الفهم واالستيعاب واالستجابة للمعلومات التي يسمعها ورسعة قيامه
بذلك بحالته الصحية .وميكن لهذا األمر أن يسبب له صعوبة فيام يتعلق مبا ييل:
• القدرة عىل اإلنضامم إىل ما يجري أو متابعة محادثة مع األخرين؛
• فهم أو تذكر ما يقال؛
• القدرة عىل اإلجابة عىل األسئلة بشكل مناسب؛
• متابعة برامج التلفزيون أو الراديو.

تلميحات مفيدة
أفكار قريب أحد االشخاص الذين عاشوا
مع الخرف
إن وجود موضوع ميكن الرجوع إليه"،
مثل والدي والزفاف ،أو ايسيك وصيد
األسامك .لقد وجدت أن وجود موضوعات
للرتكيز عليها كان امرا ً مفيدا ً جدا عندما
كان يجد صعوبة يف إيجاد الكلامت ،حيث
أنها كانت مألوفة وجعلته يبدأ يف محادثة
ميكنه أن يجد الكلامت للقيام بها.

•تكلم ببطء وبشكل واضح وبالصوت املعتاد.
•استخدم لغة بسيطة وكلامت قصرية.
• كرر كالمك إذا كنت غري متأكد من الشخص الذي يعاين
من الخرف قد سمعك أو فهمك
• قم بتغري الطريقة التي تقول بها شيئا إذا مل تكن متأكدا
من أن الشخص قد فهم ،عىل الرغم من التكرار
• شدد عىل الكلامت األساسية
• توقف وأعطي الشخص الذي يعاين من الخرف الوقت
الستيعاب ما قلته.
• استخدام اإلمياءات وغري التواصل غري اللفظي للمساعدة
يف جعل الشخص يفهم ما تقوله.
• يف حالة وجود أكرث من شخص واحد ،حاول أن تجعل
شخص واحد فقط يتحدث كل مرة.
• قم باستخدام الصور والكلامت املكتوبة ملساعدة
الشخص الذي يعاين من الخرف عىل الفهم (إن كانت
قدرة الشخص عىل القراءة والتعرف عىل الصور ما تزال
سليمة.
• تجنب استخدام تعبريات مثل "عقد القران"  -وقل

'الزواج' بدال من ذلك.
•قم بتقديم املوضوع و"قم بتمهيد املوضوع" للشخص .عىل سبيل املثال" ،أود أن أتحدث عن اختك روز
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املساعدة يف
التعبري اللفظي
قد يجد الشخص الذي يعاين من الخرف صعوبة يف تنظيم والتعبريعن األفكار الالزمة للتحدث .وقد يكون هناك ضعف
فيام يتصل ببدء املحادثات والحفاظ عىل ذات املوضوع ألن الشخص قد يواجه صعوبة يف تشكيل األفكار والرتكيز.
القدرة عىل الكالم بشكل واضح قد تتأثر بكالم يبدو "مشتتاً" .ميكن أن تشمل الصعوبات املتعلقة باالنخراط يف محادثة ما
ييل؛
• الكالم املشوش؛
• استخدام كلمة "خاطئة" ،عىل سبيل املثال قول "املطبخ" عندما يعني "الحامم"؛
• مواجهة صعوبة يف إيجاد الكلمة الصحيحة؛
• الرتدد والتكرار؛
• تغيري موضوع الحديث/فقدان الرتكيز عىل املوضوع؛
• ثقل اللسان  /يبدو الكالم أقل وضوحاً؛
• االنضامم إىل ما يجري أو متابعة ما يقوله اآلخرون؛
• القدرة عىل اإلجابة عىل األسئلة بشكل مناسب؛
• مواجهة صعوبة فيام يتصل بالتفكري بأسامء األشخاص أو األماكن أو األشياء؛
• القدرة عىل التفكري يف يشء يك يقوله.
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تلميحات مفيدة
تجنب طرح األسئلة حيثام كان ذلك ممكنا  -طرح األسئلة يؤدي للضغط عىل الشخص الذي يعاين من الخرف يك
"يقوم بالر ّد .حاول تقديم اقرتاحات بدالً من ذلك .عىل سبيل املثال" ،ما رأيك يف كوب من الشاي" و "دعنا نتمىش
عندما يواجه الشخص الذي يعاين من الخرف صعوبة يف العثور عىل الكلمة املناسبة ،قم بتقديم االقرتاحات ،ولكن
تجنب إنهاء كالم الشخص نيابة عنه.
عندما ال يستطيع الشخص الذي يعاين من الخرف التعبريعن نفسه بشكل واضح ،قم مبراقبة تواصله غري اللفظي
(لغة الجسد وتعابري الوجه) بشكل وثيق يك يكون لديك فكرة عام يريد.
قم بتشجيع كافة وسائل التواصل ،واإلمياءات ،وتعبريات الوجه ،والصور...الخ.
إذا مل تفهم ما قاله الشخص الذي يعاين من الخرف فإنه ميكنك أن تطلب منهم تكرار ذلك .تجنب طلب هذا منهم
كثريا ً حتى ال ينزعجوا من ذلك.

عبارات مفيدة

• يبدو أنك تشعر بالقلق/مهموم.
• ال أستطيع التذكر جيدا.
• يبدو أنك قد نسيت...
• قد يكون من الصعب التفكري يف األشياء.
• لنفعل ذلك معاً
• أنا بحاجة اىل مساعدتك حقاً.
ضائع أيضا.
• أشعر بأين و ً
حيد و ً
• أحتاج إىل صديق أيضا.
• أليس أمرا ً محبطاً عندما ال ميكن للمرء أن يفكر يف كلمة يقولها؟
• إنه أمر يتعلق ب...؟
• أحببت العيش يف...
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غري اللفظي

التواصل
		

متثل اإلشارات غري اللفظية حوايل  93%من الكيفية التي نتواصل فيها مع بعضنا البعض .وميكن لإلشارات
غري اللفظية بصرية أكرث حول ما يحاول الشخص ايل يعاين من الخرف أن يقول ،خصوصا عندما يكون
التواصل اللفظي أمرا ً صعباً .عىل الرغم من كل الصعوبات اللغوية التي ميكن مواجهتها
يبقى التواصل غري اللفظي سليامً يف الغالب .لذلك قم بإيالء اهتامم وثيق لكل االشارات غري اللفظية مثل
تعبريات الوجه ،واإلمياء والتأشري..الخ ألنها ميكن أن تساعدنا عىل فهم ما يريد الشخص الذي يعاين من
الخرف أن يقول.

نعم/ال

من املهم أن نالحظ أن الشخص الذي يعيش مع الخرف قد تختلط عليه االجابة بنعم /ال .فقد يقول
الشخص "ال" عندما يعني"نعم" والعكس صحيح .لذلك ،وكام تم اإلشارة إليه ،يرجى إيالء اهتامم وثيق ملا
تقوله لك إشاراتهم غري اللفظية.

فهم املشاعر

سيستمرالشخص الذي يعاين من الخرف يف الشعور بنفس املشاعر التي نشعر بها أنا وأنت .ولكن ميكن
للتغيريات يف القدرة اإلدراكية ،جنبا إىل جنب مع الصعوبات املتزايدة مفيام يتصل بالتواصل ،أن تعني
أن الشخص يواجه صعوبة يف التعبريعن هذه املشاعر بالطريقة التي عربت عنها أنت .لهذا السبب،
ميكن أن تكون االختالفات يف تواصلهم و/أو سلوكهم مؤرشا ً عىل وجود حاجة أو شعور ما يحاول الشخص
التعبريعنه.
مع استمرار الشخص يف العيش مع الخرف ،سيزداد تأثر قدرته عىل التحكم بكالمه و/أو سلوكياته .لذلك،
علينا أن نكون واعني للكيفية التي نتواصل بها مع الشخص ،وكيف ميكن لردودنا أن تؤثر عىل شعور
وترصف الشخص .لن يكون الشخص الذي يعاين من الخرف قادرا ً عىل تعديل أو تغيري الطريقة التي يعرب
فيها عن نفسه.
يقع عىل عاتقنا مسؤولية تغيريالطريقة التي نتواصل بها لدعم الشخص فعلياً يجب أن نتوقف ونرى
ونستمع وأن نبحث عن معنى وراء كل اتصال أو سلوك ،وخاصة إذا كان الشخص قلقا أو حزيناً.
من املهم أن ننظر إىل ما هو أبعد من الكلامت أو األعامل الفعلية للشخص وان نبحث عن الشعور
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الكامن الذي يود الشخص ابالغنا به واالستجابة بفعالية لذلك.
عىل سبيل املثال ،إذا قال الشخص الذي يعيش مع الخرف "أريد أمي" أو "أريد العودة إىل املنزل" فإنه
قد يكون يرغب يف ابالغنا بحاجته إىل األمن والحب .تحدث اىل الشخص حول امه أو الحياة املنزلية .عىل
سبيل املثال" ،أنا متأكد من أنك تفتقد إىل أمك" .قد يكون الشخص يشعر بأنه ضائع وبعدم األمان .قم
بطأمنته وحاول تعزيز شعوره باألمان .إن تجاهل أو تحويل انتباه الشخص ال يتناول املشاعر الكامنة
التي يجري التعبري عنها .حال قيامك بتناول املشاعر ،قد يكون من املفيد محاولة تحويل انتباه الشخص
عرب بدء نشاط أو مهمة مختلفة أو تقديم كوب من الشاي عند االقتضاء.
من املهم ان نخصص الوقت الكايف ملحاولة فهم مشاعر وتجربة الشخص الذي يعاين من الخرف من أجل
تحسني نوعية حياته وشعوره بالراحة.
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العبارات التي ينبغي تجنبها
•
•
•
•

•
•

•

•

لقد سألتني عن ذلك للتو.
أنت مل تعد تذهب للعمل.
توفيت والدتك منذ زمن طويل.
أال ميكنك التفكري يف يشء تفعله.
لقد نسيت مرة اخرى.
قلت لك ذلك من قبل
انتظر لحظة
توقف عن فعل ذلك.

12

مجاالت اخرى ميكن أن
تؤثر على التواصل
القراءة والكتابة
قد تضعف القدرة عىل القراءة لدى الشخص الذي يعاين من الخرف .ميكن أن تصبح عملية القراءة أمرا ً صعباً
حيث أن الشخص قد ال يكون قادرا ً عىل تذكر ما قرأه ،وفهم الكلامت أو الرتكيز لفرتة طويلة مبا فيه الكفاية.
هناك أوقات قد يفهم فيها الشخص فقط عبارات مكتوبة بسيطة وقصرية أو كلامت مفردة.
وقد تتأثر الكتابة أيضا ألنه قد ال يكون قادرا ً عىل االمساك بقلم واستخدامه ،وتحويل أفكاره إىل كلامت مكتوبة
إذا ظهر أن الشخص الذي يعاين من الخرف يواجه صعوبة فيام يتصل بالقراءة و/أو الكتابة ،ويبدو أنه يشعر
بالضيق أو اإلحباط نتيجة هذا ،قم بطأمنته بلطف وال تطلب منه القراءة والكتابة لك.
قم باستخدام الصور والكتب املصورة والكتب ذات أحرف الطباعة الكبرية.

يف حالة عدم كون اإلنجليزية هي اللغة األوىل
هناك حاالت ال يكون الشخص الذي يعيش مع الخرف فيها من متحديث اللغة اإلنجليزية كلغة أوىل .إذا كان
يتحدث لغة أخرى ،أو يبدل بني اللغة اإلنجليزية ولغة أخرى ،فسيكون من املفيد الرتتيب لقيام مرتجم فوري ما
بالزيارة .ميكن للمرتجم الفوري أن يعطي فكرة عن قدرات الشخص اللغوية ،وأن يقدم عبارات مفيدة للمساعدة
يف التواصل الفعال.

يف حالة وجود ضعف سمع بالغ
إذا أثر فقدان السمع البالغ عىل قدرة الشخص عىل التواصل مع اآلخرين ،فإنه يجب عليك النظر يف إحالة
الشخص إىل فريق الضعف الحيس.
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جهات إتصال
مفيدة
Unit 4
Balmoral Business Park
Boucher Crescent
Belfast
BT12 6HU
028 9038 7770 هاتف
www.alzheimers.org.uk

جمعيىة مرض ألزهامير
(Alzheimer’s Society)

العمر ايرندا الشاملية
(Age NI)

3 Lower Crescent
Belfast BT7 1NR
0808 808 7575
www.ageuk.org.uk/northern-ireland

58 Howard Street
Belfast
BT1 6PJ
028 9043 9843

مقدمي الرعاية يف أيرلندا الشاملية
(Carers Northern Ireland)

مركز تطوير خدمات الخرف يف أيرلندا الشاملية
(The Northern Ireland Dementia Services
Development Centre)
The Mount Business & Conference Centre
2 Woodstock Link
Belfast
BT6 8DD
Northern Ireland
الربيد االلكرتوين: dementiacentreni@stir.ac.uk
017 8646 7740  أو028 9073 0160 :هاتف
خدمة الرتجمة الفورية للرعاية الصحية واالجتامعية يف
ايرلندا الشاملية
(Northern Ireland Health and Social Care
Interpreting Service)
First floor – Graham House
Knockbracken Healthcare Park
Saintfield Road
Belfast BT8 8BH
028 9056 3794

 إستئامن بلفاست للرعاية الصحية واالجتامعية،املؤلف الرئييس روث سيدجويك
.2014 يناير
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املراجع
 2005برايدن يس .الرقص مع الخرف :قصتي حول العيش بصورة إيجابية مع الخرف .لندن؛ دار جيسيكا كنغسيل
للنرش؛ 1.

الفهرس
: http://www.alzheimers.org.جمعيىة مرض الزهامير اململكة املتحدة .التواصل (عىل االنرتنت) .متوفر عىل موقع
تم اإلطالع عليه أخر مرة بتاريخ  20اغسطس( uk/site/scripts/documents_info.php?documentID=130
)2014
بارنس يس .جي .الرثثرة مهمة .عرض تقدميي ملقدمي الرعاية لألشخاص الذين يعانون من صعوبات يف التواصل
والذاكرة .نرش من قبل املؤلف2003 .
باول جاي.الرعاية التي يجب إلتعبري عنها .مساعدة كبار السن الذين يعانون من الخرف .لندن :دار هوكر للنرش؛
.2000

شكر وتقدير
مع الشكر لكل من:
منتدى الخرف الخاص بعالج اللغة والنطق يف ايرلندا الشاملية،
إستئامن بلفاست للرعاية الصحية واالجتامعية للمرىض الدّاخليني /خدمات التوعية
تم اقتباس بعض املعلومات من
) (Dementia Care Mattersمسائل العناية بالخرف
St George’s House
34-36 St George’s Road,
Brighton, BN2 1ED
هاتف01273 242335 :
: www.dementiacarematters.comاملوقع االلكرتوين
: info@dementiacarematters.comالربيد االلكرتوين
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