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نبذة عن مركز درا�صات التنمية

تاأ�س�ص املركز يف عام 1997 كربنامج بحثي متخ�س�ص يف الدرا�سات التنموية. يهدف 

املركز اىل تعميق مفاهيم التنمية وربطها ب�سياقها العملي من خالل تقدمي اأطر نظرية 

ومفاهيمية تتحرى واقع التنمية يف فل�سطني. وهذا ي�سمل درا�سة التفاعالت بني العوامل 

القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية للتنمية. ف�ساًل عن درا�سة بنى ال�سلطة وال�سيطرة 

القائمة التي حتول دون حتقيق وتنمية م�ستدامة ارتباطا بال�سياق الذي يفر�سه الحتالل 

قيود  فر�ست   1967 عام  الفل�سطينية  لالأرا�سي  الإ�سرائيلي  الحتالل  فمنذ  عليها. 

الأكرث  اأن  التنمية  بالتنمية. يرى مركز درا�سات  الفل�سطيني  املجتمع  م�سددة على حق 

تعبريَا عن التنمية يف فل�سطني هي ا�سرتاتيجيات ال�سمود والبقاء، واإنتاج بدائل حملية 

لبنى القوى املهيمنة وبالإ�سافة اىل ذلك فان املركز ي�سعى اىل توفري اإطار موؤ�س�ساتي 

ميكن من خالله النظر يف جميع الق�سايا ذات ال�سلة بالتنمية وبحثها ومناق�ستها وذلك 

بهدف توفري التوجيه وامل�ساعدة العلمية ل�سناع القرار.

والن�ساطات  الكادميية  البحاث  بني  جمعه  خالل  من  التنمية  درا�سات  مركز  يحاول 

اأن�سطته  ت�سمل  اذ  التنموية  واملمار�سة  النظرية  بني  املحكم  الربط  يعزز  اأن  املجتمعية 

يف هذا املجال الندوات وور�ص العمل، وامل�سوح امليدانية والدرا�سات التقييمية، وتقييم 

الحتياجات. فمن ناحية يعمل املركز على عدد من امل�ساريع البحثية يف �ستى املجالت 

التنموية بالتعاون والتن�سيق مع موؤ�س�سات حملية ودولية. ومن ناحية اأخرى ينفذ املركز 

املهم�سة ودجمها يف  الفئات  التي تهدف اىل متكني  املجتمعية  امل�ساريع  اآخر من  عددا 

عملية التنمية.  
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مقدمة 

يعمل هذا الدليل على التوعية حول واقع عائالت الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وامل�سوؤوليات 

اأثناء  يواجهوها  قد  التي  التحديات  اإىل  بالإ�سافة  الإعاقة  ذي  الطفل  بحياة  املرتبطة 

تربية طفل ذي اإعاقة. ويطمح الدليل اإىل تقدمي ن�سائح ت�ساهم يف التغلب عليها، وياأتي 

هذا الدليل نتيجة لنق�ص يف توفر املعلومات حول واقع عائالت الأطفال ذوي الإعاقة.

وبالتحديد، يهدف الدليل اإىل:

• بكون 	 ارتباطا  وم�ساعرهم  الإعاقة  ذوي  الأطفال  عائالت  اأفراد  واقع  و�سف 

طفلهم �سخ�ص ذو اإعاقة.

• كيفية التعامل مع هذه امل�ساعر والتوجهات.	

• توفري ن�سائح حول التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة. 	

ب�سكل  و«الطفل«  »العائلة«  م�سطلحات  اإىل  الدليل  بهذا  الإ�سارة  يتم  مالحظة: 

الطفل،  الأم،  الأب،  لعائلتك:  املنا�سبة  بامل�سطلحات  ا�ستبدالها  وبالإمكان  رئي�سي، 

الطفلة، الأخ، والأخت.
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1. دور العائلة يف حياة الأطفال
ت�سكل العائلة العن�سر الرئي�سي يف حياة الفرد وتطور وتعلم الطفل، فعلى العائلة حتمل 

اأفراد الأ�سرة، بالإ�سافة لدورها  م�سوؤوليات منها احل�سول على الدخل ودعم وحماية 

يف تعليم اأطفالها عادات املجتمع وطريقة التفاعل معه. فللعائلة دور يف تكوين �سخ�سية 

الطفل مبا اأنها اأي�سا البيئة املبا�سرة والرئي�سية التي يعي�ص فيها الطفل. ويف حال كون 

الإ�سافية  لل�سعوبات  نتيجة  اأكرث  م�سوؤوليات  العائلة  تتحمل  اإعاقة،  ذو  �سخ�ص  الطفل 

التي يواجهها الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وعائالتهم يف املجتمع.

تكمن اأهمية العائلة يف تهيئة اأفرادها للم�ستقبل، ومن املهم اأن تلعب العائلة دورا اإيجابيا 

يف دعم الطفل وتعزيز ثقته بنف�سه، كما وت�ساعده يف التفاعل مع املجتمع وتقبله لإعاقته 

اأفعاله متوازنة وتنطلق من الثقة بالنف�ص ورف�ص لل�سفقة والنظرة  مبا يجعل من ردود 

اخلريية لالإعاقة. فعندما يكون هناك ايجابية يف التفاعل مع الإعاقة يت�سكل لدى الطفل 

�سخ�سية متكنه من املطالبة بحقوقه وعدم قبول التمييز. 

ذو  اأفرادها  اأحد  كون  مع  وتفاعلها  العائلة  فعل  ردود  عن  احلديث  �سيتم  البداية،  يف 

والتفاعل  التوا�سل  عليها  ت�سهل  للعائلة  ن�سائح  على  الرتكيز  �سيتم  ثم  ومن  اإعاقة، 

اليجابي مع الطفل.

حتدث  فقد  كبري،  ب�سكل  تتاأثر  اإعاقة،  لديه  اأفرادها  اأحد  باأن  العائلة  تكت�سف  عندما 

الإعاقة منذ الولدة اأو يف مرحلة لحقة، وقد يواجه اأفراد العائلة م�ساعر خمتلفة مثل 

الفقدان واحلزن واخلوف على م�ستقبل الطفل وحياته. فمن هنا حتدث تغريات كبرية 

يف العائلة وقد توؤدي اإىل التوتر يف العائلة. 

اأن  باإمكانه  الإعاقة  واأن الطفل ذا  الأطفل خمتلفة  باأن قدرات  التذكر  املهم  اأي�سا من 

يعي�ص حياة كرمية  و�سعيدة، وهو الهدف الرئي�سي الذي يجب اأن ت�سعى  من اأجله العائلة 

يف حياة الطفل.

2. ردود فعل العائلة الأولية حول اإعاقة طفلهم
عندما مير الإن�سان بتجارب جديدة موؤثرة، ت�سكل هذه التجارب تغيري قد يكون كبري 

على واقع الإن�سان، مما يوؤدي لردود فعل خمتلفة، وقد ت�ستمر هذه الرود لفرتات زمنية 

خمتلفة، اإل اأنها جزء من عملية طبيعية تهدف للتاأقلم التدريجي مع الواقع. 

متر  وقد  اإعاقة،  لديه  طفلهم  باأن  العائلة  اكت�ساف  عند  الأولية  امل�ساعر  تختلف  قد 

مبراحل منها: ال�سدمة، الإنكار، الغ�سب، الحتجاج، ال�سعور بالذنب، الأ�سى، واخلوف 
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نتيجة عدم وجود معلومات لديهم حول التعامل مع هذا الواقع، اإل اأن هذه امل�ساعر  هي 

ردود فعل طبيعية حتدث عندما مير الإن�سان بتجارب جديدة.

2.1 ال�صدمــة
تعرف ال�سدمة باأنها ردة فعل لتجربة موؤثرة مير بها الإن�سان وتتمثل بعدم تقبل الإن�سان 

حقيقة ما يحدث.

ال�سدمة هي عبارة عن �سعور باملفاجاأة والغرابة واحلزن نتيجة حدوث �سيء غري متوقع 

، وقد ي�سعر اأفراد العائلة بهذا ال�سعور عندما يعرفون باأن لديهم طفل ذو اإعاقة. 

لذا فاإن مواجهة واقع الإعاقة واحلقائق املت�سلة بها قد يبدو كاأمر بالغ ال�سعوبة وقد 

ي�سعر بع�ص الأ�سخا�ص باأنهم لن يتمكنوا من حتمله والتعاطي معه. 

2.2 الحتجاج 
يتمثل  وقد  ما،  لواقع  الإن�سان  قبول  بعدم  مرتبطة  طبيعية  فعل  ردة  اأي�سا  الحتجاج 

بالحتجاج على وجود �سخ�ص ذو اإعاقة بني اأفراد الأ�سرة.

فعلى �سبيل املثال يقول بع�ص اأفراد الأ�سرة  عبارات مثل:

ملاذا طفلي/اأخي/اأختي  لديه اإعاقة من بني الكثري من الأطفال؟ 

بالإمكان النظر لالحتجاج من زاويتني:

باأن  والثانية  العبارات،  هذه  يرددون  الإعاقة  ذي  ال�سخ�ص  عائلة  اأفراد  ان  الأوىل: 

الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  من  الكثري  جند  فمثال  يرددها  نف�سه  الإعاقة  ذو  ال�سخ�ص 

يقولون: »ملاذا انا عندي اإعاقة ولي�ص احد غريي«. 

2.3 النكران 
الأمل  مواجهة  من  للتهرب  و�سيلة  وهي  لالإن�سان  طبيعية  فعل  ردة  عن  عبارة  النكران 

الناجت عن جتربة ما، وهو جزء من عملية التاأقلم مع ال�سعور بالفقدان.

فقد ي�ساحب النكران خرب معرفة الأ�سرة ان لديها �سخ�ص ذو اإعاقة، ويتمثل النكران 

يف العديد من الأقوال والأفعال ال�سادرة عن الأ�سرة.
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فمثاًل تقول بع�ص الأمهات: 

 كيف ي�ستطيع الطبيب اأن يّدعي اأن لدى ابنتي م�سكالت ؟ 

انه مل يرها من قبل قط، ومل يق�ص معها اأكرث من �ساعة.

الأق�سام يف اجلامعة  اأحد  يعمل يف  الإعاقة  املخت�سني يف  اأحد  اأن  �سمعت  لقد 

و�ساأ�سطحب ابني له لكي اأح�سل على راأي اآخر.

فقد ت�ستمر العائلة يف البحث عن راأي ثان بال توقف.  

 يظهر يف هذه الأمثلة باأن اأفراد العائلة ل ي�سدقون الواقع وينكرون باأن طفلهم �سخ�ص ذو 

اإعاقة، بالرغم من كل احلقائق التي ت�سري لذلك، ففي هذه املرحلة قد ل يكون لديهم القدرة 

على تقبل ما يحدث مما قد يدفعهم للبحث عن معلومات ت�سري باأن التجربة مل حتدث.

قبوله  من  بالرغم  عاطفيًا  الت�سخي�ص  رف�ص  نتيجة  ال�سدمة  بعد  النكران  يحدث  قد 

منطقيا مما ي�سكل عملية متدرجة يف التاأقلم مع التجربة. فالطبيعة الب�سرية اأحيانا ل 

تقبل احلقائق املوؤملة، وقد يتمثل النكران بالنتقال من طبيب اإىل اآخر بحثًا عن ت�سخي�ص 

اأكرث قبوًل، وقد يتم اأي�سا ا�ستخدام طرق عالجية غري اعتيادية ل تتوفر معلومات علمية 

عن فاعليتها،

ولتو�سيح ذلك فلننظر للمثال التايل:

اأمراأة فل�سطينية لديها فتاة لديها اإعاقة ا�ستخدمت طرق تقليدية يف عالج اأبنتها مثل 

احلجامة

فيمثل هذا املثال البحث عن طريقة �سهلة لتغيري واقع التجربة ، وجتنب التاأقلم معها.

ويف املقابل يبني بع�ص الأهايل توقعات غري واقعية من ابنائهم اأو يفرطون يف حمايتهم 

نتيجة عدم املعرفة عن كيفية التعامل مع التجربة التي ميرون بها، وبهذه الت�سرفات 

يظنون باأنهم يحمون اأطفالهم، اإل اأن احلماية املفرطة يكون لها اثار �سلبية توؤثر على 

قدرة الطفل على بناء �سخ�سية م�ستقلة. 

هناك اأي�سًا ردود اأفعال اأخرى كثرية حول التعامل مع امل�ساعر املرتبطة بوجود طفل ذي 

اإعاقة يف العائلة، منها:

2.4 الإ�صقاط او التربير
ويعني و�سع اللوم يف غري مكانه، وتف�سري الأ�سياء بطرق تتجاهل الواقع.



9

ابني  تعليم  يف  اأخفق  التعي�ص  الأول  ال�سف  معلم  اإن  الطفل:  اأبوي  اأحد  قول  مثال، 

القراءة والكتابة.

ويقول اأي�سًا بع�ص اأولياء الأمور: اأنت املعلم ولي�ص اأنا  فهذا واجبك/باأن تعلمه القراءة 

والكتابة ولي�ص اأنا.

 2.5 ال�صعور بالذنب

وهو عندما يلوم اأفراد العائلة اأنف�سهم على امل�ساكل يف حياة الطفل مما يعيق التقدم يف 

التعامل مع الواقع.

مثال، قول اأحد اأبوي الطفل: لو اأننا تابعنا حالة ابنتنا ملا حدث لديها اإعاقة وملا �سار 

لدينا طفل اآخر ذو اإعاقة.

2.6 ال�صعور بالأ�صى
وهو احلزن امل�ستمر لدى اأفراد العائلة الذي يوؤثر �سلبا يف حياة الطفل.

مثال، قول اأحد اأبوي الطفل: ل اأريد اأن اأذهب اىل اجتماع اأولياء الأمور  يف املدر�سة 

واأنا ل اأرغب حتى يف التحدث عن املو�سوع.

كلما اأفكر مب�ستقبل ابنتي، ل اأعرف ماذا اأفعل

2.7 الأمل غري الواقعي
وهو و�سع توقعات غري منطقية ارتباطا بحياة واإعاقة الطفل.

مثال، قول: 

لقد تكلمت موؤخرًا مع اخت�سا�سي طب الأطفال واأبلغني اأن م�سكلة ابني �ستنتهي متامًا 

عندما يبلغ اخلام�سة ع�سره من عمره. 

قال يل طبيب العيون اأنه �سي�سفى مع مرور الوقت و�سريى كل �سيء

 2.8 الرف�س والتجنب 

وهو يرتبط باأخذ موقف �سلبي وو�سع اللوم على الطفل نتيجة اإعاقته.
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مثال، قول اأحد اأبوي الطفل:

اأي نوع من الأطفال هذا؟ اأنه ل يجلب لك �سوى املتاعب .

يزعجني اأن يكون ابني موجودًا عندما يزورنا النا�ص . ف�سيبدو باأن لدى عائلتنا م�سكلة 

وقد ل يتقدموا  للزواج من ابنتي.

3. العوامل التي توؤثر يف عملية التاأقلم
عائلة  بها  متر  التي  التجربة  واقع  مع  التاأقلم  عملية  يف  توؤثر  رئي�سية  عوامل  هناك 

ال�سخ�ص ذو الإعاقة ومنها:

3.1 الدعم من باقي اأفراد العائلة
فمن املهم اأن يكون هناك توا�سال ايجابيا بني اأفراد الأ�سرة ل يتجاهل طبيعة وواقع ما 

حدث، فعلى الأ�سرة اأن  تعمل على احلديث عن م�ساعر اأفرادها وم�ساندتهم على تقبل 

عن  للحديث  الأ�سرة  اأفراد  يحتاج  وقد  الطفل،  مع  ايجابي  ب�سكل  والتوا�سل  يحدث  ما 

م�ساعرهم ب�سكل متكرر مما ي�ساهم كل �سخ�ص يف فهم م�ساعره ومقارنتها مع الخرين.  

  3.2 العالقة مع الطفل

التفاعل مع الطفل ب�سكل  اأو جتنبه، و�سرورة  اأن ل يتم جتاهل الطفل  اأي�سا  من املهم 

بكل  امل�ساركة  الطفل على  ت�سجيع  ويجب  اإعاقة،   لديه  كونه  الطفل  لوم  ايجابي وعدم 

ن�ساطات العائلة واأن يتوا�سل مع جميع اأفرادها. 

3.3  طبيعة حياة الطفل
عندما تعمل العائلة على توفري  البيئة املنا�سبة للطفل، ي�ستطيع الطفل اأن يعي�ص حياة 

جيدة وكرمية وينمو ليقدم للمجتمع مثله مثل اأي �سخ�ص اخر.

3.4 التعامل مع امل�صاعر املرتبطة بالتجربة

 عندما ي�ستمع الفرد حلقيقة م�ساعر اآخرين ميرون بتجربة م�سابهة �سي�سهل عليه تقبل 

هذه امل�ساعر على اأنها م�ساعر طبيعية واأنه لي�ص وحده.

هذه امل�ساعر قد تكون ق�سرية الأمد اإل اأنها غالبا ما تطول، ول تكون بنف�ص ال�سدة طوال 

الوقت، فمن املهم تذكر التقدم الذي نحرزه مع الوقت ، فمثال:
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ميكن مقارنة �سعور اأفراد الأ�سرة منذ حلظة اكت�ساف اإعاقة الطفل مع املراحل الالحقة، 

والتقدم الذي اأحرزوه يف م�ساعرههم وتاأقلمهم وتوا�سلهم مع الطفل.

ال�سعور  وعدم  والتح�سن  التغيري  روؤية  على  ال�سخ�ص  ت�ساعد  املقارنة  هذه  اأن  ريب  ول 

بال�سعف.

فاإذا مل تتح�سن م�ساعر وطريقة تعامل ال�سخ�ص مع الوقت، فاإن ذلك قد يوؤثر �سلبًا على 

حياة الطفل، وحياة اأفراد الأ�سرة الخرين، وعالقات الأ�سرة. ففي هذه احلالة، املهم 

البحث عن امل�ساعدة يف التاأقلم مع  هذه امل�ساعر.

اإذا كان اأحد اأفراد الأ�سرة  لديه الأعرا�ص التالية ولفرتة زمنية طويلة، فهذا قد يعني 

عدم التح�سن يف التعامل مع امل�ساعر:

• عدم القدرة عن الهروب من الذكريات املرتبطة بالعاقة، وتكرر التفكري بهذه 	

الذكريات ب�سكل م�ستمر.

• ل ي�ستطيع اأن يرى �سيئا ايجابيا يف حياة الطفل بالرغم من مرور الوقت.	

• ل ي�ستطيع تقبل الطفل كما هو.	

• ي�سعر بالغ�سب والذنب. 	

• ال�ستمرار يف البحث عن �سبب حدوث الإعاقة بعد احل�سول على كل املعلومات	

• عدم روؤية امل�ساكل بل روؤية كل �سيء بايجابية غري واقعية.	

واحلديث هنا يرتبط بطول مدة هذه امل�ساعر مما قد يوؤدي للتاأثري على حياة الطفل، 

فمن الأف�سل هنا البحث عن امل�ساعدة يف تقبل الواقع،  وبالإمكان ال�ستفادة من خدمات 

ال�ست�سارة النف�سية، فالبحث عن امل�ساعدة لي�ص �سيئا خمجاًل بل هو يف م�سلحة العائلة 

والطفل.

اإن التعامل مع هذه امل�ساعر ي�سكل خطوة رئي�سية يف توفري بيئة منا�سبة للطفل، فكل فرد 

من العائلة يتعامل مع هذه امل�ساعر مبا ي�سمل الطفل نف�سه، وقد ل يتعامل جميع اأفراد 

العائلة مع م�ساعره بنف�ص الطريقة نتيجة للفروقات بني النا�ص.

4. ن�صائح مرتبطة بحياة الطفل:

 4.1 عند اكت�صاف الإعاقة ، فمن املهم اأن تعمل العائلة على:

• والتاأقلم مع 	 الطفل  التف�سريات حول ما حدث، وذلك لفهم واقع  البحث عن 

هذا الواقع.
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• البحث عن املعلومات حول اإعاقة الطفل والتعامل معها.	

• البحث عن اخلدمات املنا�سبة للطفل، وتكون النتائج اأف�سل عندما تبداأ العائلة 	

يف وقت مبكر،  وقد يكون الطفل بحاجة خلدمات تاأهيلية، فيجب ال�ستف�سار 

عن مراكز التاأهيل يف منطقة ال�سكن.

• البحث عن امل�ساعدة والن�سيحة لتوفري حياة جيدة  للطفل بكل اجلوانب مثل: 	

ال�سحة، التعليم، التاأهيل، الخ.

• معرفة حقوق الطفل ب�سكل عام وك�سخ�ص ذو اإعاقة، واملطالبة بها، فبالإمكان 	

التوا�سل مع املوؤ�س�سات التي تعنى بالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة للح�سول على هذه 

املعلومات وال�ستف�سار عن اخلدمات املختلفة التي قد ي�ستفيد منها الطفل يف 

حياته.

• حياة 	 ل�سمان  وذلك  م�سبق  ب�سكل  الطفل  وحياة  مل�ستقبل  بالتخطيط  القيام 

اأف�سل للطفل.

ومن املهم اأي�صا األ يتم جتاهل الطفل يف هذه التجربة وم�صاركة العائلة يف اخلو�س فيها:

• من حق الطفل معرفة ما حدث، واحل�سول على تف�سريات مثل تف�سري اأ�سباب 	

اإعاقته، اأ�سباب ردود اأفعال العائلة والنا�ص، وطبيعة الواقع الذي يعي�سه.

• من حق الطفل اأن ي�ساأل وي�ستف�سر، ومن حقه اأن ل يتم جتاهله.	

• من حق الطفل اأن يكون له راأي بكل ما يحدث بج�سمه وعقله، واحلديث معه 	

بالتفا�سيل املرتبطة بذلك

• كامل 	 ب�سكل  العائلة  يف  وا�سراكه  ك�سخ�ص،  احرتامه  يتم  اأن  الطفل  حق  من 

وفعال.

• من حق الطفل اأن تتم م�ساندته على مواجهة نظرة النا�ص له على اأنه خمتلف.	

• الزيارات 	 مثل:  العائلة  ن�ساطات  يف  كامل  ب�سكل  ي�سارك  اأن  الطفل  حق  من 

العائلية، املنا�سبات الجتماعية، احلديث مع الأقارب والأ�سدقاء.

• احل�سول على التعديالت والأدوات امل�ساعدة التي قد يحتاج لها. وعلى العائلة 	

العمل على توفريها له وبالإمكان ال�ستف�سار عن امكانية توفريها من خالل 

املوؤ�س�سات املحلية.

تعمل الن�سائح �سابقة الذكر على م�ساعدة اأفراد العائلة على فهم واقع الطفل، وطبيعة 

وت�ساعد  كما  املجتمع،  يف  والالزمة  املتوفرة  واخلدمات  والطفل،  العائلة  احتياجات 

الطفل الطفل على بناء الثقة بنف�سه وبعائلته بحيث اأنه ي�سعر باأنه جزء مهم من العائلة.
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 4.2 العالقات يف داخل العائلة

يتم  ل  باأن  اأي�سا  احلق  فلهم  الخرين  الأطفال  العائلة  اأفراد  يتجاهل  ل  اأن  املهم  من 

العائلة  اأفراد  العائلة قد توجه اهتمام  اإعاقة يف  جتاهلهم، فتجربة وجود �سخ�ص ذي 

به ب�سكل اأكرب مما قد يوؤدي  اإىل جتاهل الأطفال الخرين وخلق توتر بني الأطفال يف 

العائلة،  ومن ال�سروري اأن ي�سارك جميع اأطفال العائلة ب�سكل مت�ساوي يف العائلة.

4.3 منو الطفل
مع منو الطفل �ستظهر حتديات جديدة يف حياته،  ويجب األ يحاول اأفراد العائلة جتنيب 

الطفل التحديات اجلديدة. فمع منو الطفل يجب التاأكد باأنه يتعلم اأ�سياء جديدة وتقدمي 

الدعم له للقيام بالأمور بنف�سه لتن�سئة العتماد على النف�ص عند الطفل،  وعلينا الإدراك 

باأن النمو عملية ت�سطحبها هذه التحديات ويجب مواجهتها.

 ول ريب اأن هناك �سرورة مل�ساركة الطفل يف اأخذ القرارات املرتبطة به، واإعطاء الطفل 

فر�سة يف ال�ستقاللية والعناية بالنف�ص مثل امل�ساركة يف الرحالت واملجموعات.  فمثاًل، 

وتقدمي  ذلك  على  ت�سجيعه  املهم  من  مدر�سية،  لرحلة  الذهاب  بعدم  ن�سحه  من  بدل 

الدعم مبا ي�سهل له اأن ي�سارك يف الن�ساطات الرتفيهية مع زمالئه، فال يجب اأن تكون 

الإعاقة �سببا يف منعه من عي�ص حياته ب�سكل طبيعي. وطبيعة م�ساركة الطفل يف هذه 

توقعات  وبناء  التحديات  مع  التعامل  يف  واليجابية  العائلة  ت�سجيع  على  تعتمد  الأمور 

ايجابية من الطفل لتوؤثر على تكوينه ل�سخ�سيته ب�سكل ايجابي يحد من اخلوف.

• الأطفال بحاجة لل�سعور بالنتماء يف املجتمع  ويجب دعمهم يف هذا املجال.	

• الختالط مع  الأطفال الخرين ينمي عند الطفل املهارات الجتماعية.	

• الختالط مع الأطفال الخرين اأي�سا ينمي ال�ستقاللية يف احلياة.	

ومع منو الطفل، على جميع اأفراد العائلة العمل على:

• النجاح 	 على  وت�سجيعه  الطفل،  حياة  من  اليجابية  اجلوانب  على  الرتكيز 

مما يجعل املثابرة والنجاح جزء من �سخ�سية الطفل اإذا عملت العائلة على 

تكري�ص ذلك.

• جميع 	 طرح  املهم  من  اخلدمات  الأطباء/املدر�سني/مقدمي  مع  التوا�سل  عند 

ال�ستف�سارات وذلك للح�سول على اأكرب قدر من املعلومات ارتباطا بحياة الطفل.

• القبول بامل�ساعدة، والتعاون بني اأفراد العائلة، وذلك لتقوية العالقة بني اأفراد 	

العائلة، وتق�سيم العمل بينهم.
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4.4  تعليم الطفل العناية بنف�صه
يف كثري من الأحيان يكون من الأ�سهل والأ�سرع اأن يقوم اأفراد العائلة بالقيام بالأ�سياء 

باأنه غري  اأو الإميان  النهج قد ينمي التكالية عند الطفل  اأن هذا  اإل  بدل من الطفل، 

قادر على القيام بالأ�سياء وحده، فاإن تعليم الطفل القيام باأ�سياء حتى لو كانت ب�سيطة 

القيام  الطفل  تعليم  مثل  اجلديدة.   الأ�سياء  تعلم  على  وي�سجعه  بنف�سه،  ثقته  �سيعزز 

بنف�سه   العناية  الطفل  تعليم  الخ. فعند  الطعام،  وتناول  ارتداء املالب�ص،  بالأ�سياء مثل 

يجب مراعاة النقاط التالية:

• قد يكون هناك حاجة لتعليم الطفل اأكرث من مرة، وتق�سيم العمل اإىل خطوات 	

اأ�سغر.

• الوقت 	 املحاولة يف  التوقف عن  املحاولة  فبالإمكان  نتيجة  الطفل  اإذا غ�سب 

احلايل، واإعادة املحاولة يف وقت لحق.

• ما، 	 عمل  يف  القيام  ي�ستطع  مل  حال  يف  الطفل  على  العائلة  اأفراد  يغ�سب  األ 

والقيام بت�سجيعه واخباره باأنه �سيحاول مرة اأخرى و�سينجح يف وقت اآخر.

•   البحث عن اأ�سياء باإمكان الطفل امل�ساعدة بها يف املنزل، فباإمكانه امل�ساعدة 	

يف ترتيب املنزل واإعداد الطعام مع باقي اأفراد العائلة.

• عن 	 احلديث  يف  وت�سجيعه  الجتماعية  العائلة  ن�ساطات  يف  الطفل  اإ�سراك   

نف�سه والختالط مع الأ�سدقاء والأقارب.

•  بالمكان اأي�سا ال�ستفادة من خدمات العالج الوظيفي لت�سهيل بع�ص املهام 	

ال�سعبة، وبذلك  يكت�سب ذ الطفل مهارات جديدة ي�ستطيع تطبيقها يف املنزل.

4.5 التعليم/املدر�صة
بعد تقبل الأ�سرة واقع الطفل تبداأ الأ�سرة يف العمل على دعم الطفل لتاأمني م�ستقبله 

من خالل التوا�سل مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي ول �سيما املوؤ�س�سات التعليمية. ويف هذه 

املرحلة تبداأ الأ�سرة بارتياد املوؤ�س�سات التي ت�سمع عنها وتعتقد باأنها �ستفيدها يف جمال 

تعليم وتاأهيل طفلها من ذوي الإعاقة.

بالن�سبة للتعليم هناك خيارات خمتلفة فبع�ص الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون باملدار�ص 

وبع�سهم يف مدار�ص خا�سة لكن  يتوجب الرتكيز على بع�ص ال�سعوبات التي قد تواجههم:

• تتنا�سب 	 التي  الت�سهيالت  املوائمة، غياب  التحتية غري منا�سبة، غياب  البنية 

مع اإعاقة الطفل

•  قد ل يفهم املعلم طبيعة اإعاقة الطفل والطرق املنا�سبة للتوا�سل معه. 	

• 	
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4.6 ن�صائح حول التعليم لالأطفال ذوي الإعاقة
• الإعاقة 	 وموؤ�س�سات  الإعاقة  ذوي  لأ�سخا�ص  اآخرين  اأهايل  مع  احلديث 

لال�ستف�سار حول املدار�ص املنا�سبة يف املنطقة.

• يكن هناك 	 فاإذا مل  للطفل،  منا�سبة  باأنها  والتاأكد  البداية  املدر�سة يف  زيارة 

موائمة بالإمكان ال�ستف�سار من املدر�سة لإجراء التعديالت املنا�سبة.

• ال�سوؤال عن اخلدمات الأخرى التي قد توفرها املدر�سة.	

مثال: يوجد يف العائلة طفل ذو اإعاقة ب�سرية: 

• الكتابة 	 يف  الربايل  طريقة  ا�ستخدام  تعليم  حول  املدر�سة  �سوؤال  ممكن 

والقراءة.

• بعد اختيار املدر�سة، يكون من املهم احلديث مع املعلمني واإدارة املدر�سة 	

حول طبيعة اإعاقة الطفل، واأف�سل الطرق للتوا�سل معه ومع عائلته.

• يف 	 الطفل  تقدم  ملتابعة  املدر�سة  واإدارة  املعلمني  مع  توا�سل  على  البقاء 

امل�ستمر  التوا�سل  الطفل عرب  العائلة دورا يف دعم تقدم  املدر�سة، فتلعب 

مع املدر�سة.

• بناء �سداقات فال�سداقات مهمة يف حياة الطفل، وتعزز 	 الطفل يف  دعم 

من ثقته بنف�سه.

• مرتبطة 	 حتديات  اأي  مواجهة  يف  والطفل  واملدر�سة  العائلة  بني  التعاون 

بالتعليم.

•  على العائلة اإدراك حمدودية املرافق والتجهيزات املتوفرة يف املوؤ�س�سات 	

التعليمية، فقد ل يكون لدى املدار�ص كل احللول، لكن دور العائلة يف دعم 

الطفل له تاأثري اأكرب على حياته.

 4.7 العالقات مع املجتمع

للتمييز  عر�سة  اأكرث  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  اإن  التمييز:  مع  التعامل   .1
وامل�سايقات ويجب توفري امل�ساندة للطفل على التعامل مع ذلك عرب:

• ال�ستف�سار من املدار�ص اأو ريا�ص الأطفال حول كيفية تعاملهم مع امل�سايقات، 	

اأي يف حال تعر�ص الطفل للم�سايقات، ماذا يفعل املعلمون اأو اإدارة املدر�سة.

• اإعاقته بحيث ي�ستطيع الإجابة عن الأ�سئلة من 	 اإعطاء الطفل معلومات حول 

قبل زمالئه واملعلمني.
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• اإعطاء الطفل ار�سادات حول التعامل مع امل�سايقات وبالمكان طلب امل�ساعدة 	

والتدريب على  الطفل  مع  متوقعة  فبالإمكان متثيل مواقف  املو�سوع،  يف هذا 

ردة الفعل.

• اخبار الطفل باأهمية معرفة الأهل يف حال تعر�سه مل�سايقات، وذلك مل�ساندته 	

ولكي ل ي�سعر الطفل بالعزلة. 

•  ل ريب اأن هناك �سعوبة  يف حماية الطفل طوال الوقت، ف�سيكون هناك وقت ل 	

ي�ستطيع اأن يكون اأحد اأفراد العائلة  بجانب الطفل،  ويتوجب تعليم الأطفال كيف 

يكونوا باأمان، مثل تعليم الأطفال كيفية ا�ستخدام ال�سوارع، كيفية الت�سرف مع 

الغرباء، عنوان املنزل، كيفية الت�سال باملنزل، وكثري من الأمور الأخرى.

•  يقع على عاتق اأفراد العائلة  دور يف توعية املجتمع حول واقع الأ�سخا�ص ذوي 	

الإعاقة وذلك عرب العالقات الجتماعية.

2. ن�صائح عامة لتعزيز ثقة الطفل بنف�صه
• ت�سجيع الطفل عن احلديث حول نقاط قوته و�سعفه، كما بالإمكان اأن يتحدث 	

اأفراد اخرين بالعائلة عن نقاط قوتهم و�سعفهم.

• عن 	 ل�سوؤالهم  اخرين  اإعاقة  ذوي  اأ�سخا�ص  مع  احلديث  على  الطفل  ت�سجيع 

التحديات التي يواجهونها.

• التعاون مع الطفل بالقيام بالفعاليات التي ي�ستطيع اأن ينجح بها لتنمية �سعوره 	

بالنجاح.

• جوانب 	 باأحد  بالنجاح  فال�سعور  وهواياته،  قوته  نقاط  تنمية  يف  الطفل  دعم 

احلياة �سي�سجعه على بذل اجلهد الالزم يف املجالت الأخرى.

• يتحدثوا عن 	 اأن  العائلة  اأفراد  وي�ستطيع  امل�ساكل  الطفل عن حل  احلديث مع 

كيف يحلون م�ساكلهم.

• احلديث مع الطفل عن �سعوره عند مواجهة امل�ساكل، وكيف يقرر الت�سرف.	

• لتخاذ 	 فر�ص  اإعطائه  بالإمكان  القرارات،  اأخذ  يف،  يرتدد  الطفل  كان  اإذا 

قرارات يف املنزل مثل اختيار وجبة الع�ساء.

• عند مواجهة ال�سعوبات، من املهم تذكري الطفل باملرات التي جنح بها.	

• احلديث مع الطفل عن اأهمية املثابرة والنجاح، وكيف يخ�سر الإن�سان فر�سة 	

عند ال�ست�سالم.

• عندما يكون الطفل قد بذل جهده للقيام بعمل ما وف�سل، يتم نقا�ص خيارات 	

اأخرى للتقدم.


