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 الملخص 

  دعم أسرة الشخص المعاق نفسيا واجتماعيا
  إبراهيم أمين القريوتي: رالدكتو

  جامعة السلطان قابوس/ كلية التربية
Ibrahimaa2003@yahoo.com  

 
مما الشك فيه أن قدوم طفل معاق ليس بالحدث السهل على األسرة بأكملها ويشكل منعطفات 

خطيرة في حياة تلك األسرة تؤثر بشكل مباشر على كثير من الجوانب االجتماعية واالقتصادية 
  .ة والعاطفية واالنفعالية والسلوكي

لقد  طرأت تغييرات كبيرة على نظرة العاملين في مدارس ومؤسسات التربية الخاصة إلى آباء 
و أمهات األطفال المعوقين في السنوات الماضية ،ففي حين كان اآلباء واألمهات يعاملون بوصفهم 

لعاملين في ميدان التربية الخاصة يحتاجون إلى المعلومات واإلرشاد وأنه ليس لديهم شيء يقدمونه ل
أصبح المهنيون حديثا يدركون أهمية الدور الذي يلعبه الوالدان في التأثير على النمو الكلي لطفلهما 
المعوق ، فمن الممكن أن يتعلم الوالدان مبادئ وأساليب تعديل سلوك األطفال المعوقين وبمقدورهما 

  .إحداث تغيرات ذات أهمية في سلوك طفلهما 
أصبح مفهوم الدعم المبكر بمختلف أشكاله وأنواعه سواء النفسية أو االجتماعية أو التربوية  و

أو التأهيلية، في اآلونة األخيرة أكثر شمولية وأوسع نطاقاً حيث لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات 
ن العمل يوكل لألطفال الذين يعانون من إعاقة واضحة بل أصبح يستهدف أسرهم أيضا، فهذا المنحى م

لألسرة دوراً مهماً وال يتعامل مع الطفل بمعزل عن أسرته بل يؤكد أن الطفل ال يمكن فهمه جيداً 
  .بمنأى عن ظروفه األسرية واالجتماعية

 فلما كانت األسرة هي الشيء الثابت في حياة الطفل فإن أي جهد فعال لن يتحقق دون تطوير 
كن مشاركة أولياء األمور اإليجابية في التخطيط للخدمات وفي ول.عالقات تشاركيه مع أولياء األمور

اتخاذ القرارات تتطلب قيام األخصائيين بتعديل اتجاهاتهم وبإعادة النظر والتفكير بعالقاتهم مع األسر، 
فكثير من األخصائيين يعملون وفقاً الفتراض مفاده أنهم وحدهم يمتلكون المعرفة ويعرفون المناسب و 

كذلك فإن برامج التدريب قبل الخدمة تركز  لي القادرون على حل المشكالت واتخاذ القرارات،أنهم بالتا
على تزويدهم بالمهارات الالزمة للعمل مع األطفال ولكن الفاعلية القصوى تتطلب تطوير عالقة عمل 

تقل أهمية من والجهود الموجهة للعمل مع أولياء األمور ال ، إيجابية بين االختصاصيين وأولياء األمور
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الناحية العالجية عن الجهود المبذولة للعمل المباشر مع األطفال ، وإن كان العمل مع األسر ينطوي 
على تحديات غير تقليدية حيث أن مشكالت متنوعة قد تحدث عندما تختلف مواقف االختصاصيين 

  .وأولياء األمور إزاء أولويات األهداف والخدمات
  

رشة تغطية الجزيئات المهمة في موضوع دعم اسر األشخاص المعاقين، سنحاول من خالل هذه الو
  .والتأكيد على أهمية بناء عالقة قائمة على الثقة ووسائل دعم األسرة من قبل المختصين
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  :مقدمه

ته أسر ،ويتضح أثر الطفل على طفلهاأن الطفل يؤثر على أسرته كما تؤثر األسرة على           
ير عادي ، فعواقب اإلعاقة والمشكالت الناتجة عنها ال تقتصر على غبصفة خاصة عندما يكون طفل 

الطفل المعوق فحسب بل تمتد إلى األسرة نفسها بجميع أعضائها ، ويكون ذلك بدرجات متفاوتة ، 
نت هذه وغالباً ما تجد األسرة نفسها في وضع  صعب يفرض عليها البحث عن خدمات لطفلها سواء كا

كما ان عملية تنشئة الطفل المعوق تشكل .وتأهيلية أالخدمات نفسية ،أم اجتماعية أم تربوية ،أم طبية 
مهمة بالغة الصعوبة لمعظم االسر ، في مختلف المجتمعات االنسانية، وازدادت هذه المهمة صعوبة في 

سرة والمجتمع، ففي ي نمط حياة االالسنوات الماضية بسبب التغيرات الجوهرية التي حدثت ف
من الجيران واالسرة المجتمعات العربية بوجه خاص ، اصبحت مصادر الدعم التي تتلقاها االسرة 

مما كانت عليه في الماضي ، ولهذا ازدادت الحاجة الى تدخل المعلم وغيره من المختصين الممتدة اقل 
  .اتفي المجاالت االنسانية واالجتماعية لدعم االسر وتزويدها بالخدم

  
  :تعتمد طبيعة استجابة األسرة لإلعاقة على العوامل التالية و
  :إمكانيات األسرة المالية * 1

     إن إمكانيات األسرة المالية تساعدها على التعايش مع األزمة فعند توفر اإلمكانيات المالية ، تصبح               
 باألسرة يـستنزف المـوارد      األسرة أكثر قدرة على التعايش مع حالة اإلعاقة ألن وجود حالة اإلعاقة           

ة للعالج الطبي أو تكاليف إجـراء العمليـات الجراحيـة مثـل             ظلية وذلك من خالل التكاليف الباه     الما
عمليات زراعة القوقعة ، أو عمليات األطراف ، أو شراء األدوية واألدوات والمعدات الخاصة بحاالت               

  . اإلعاقة المختلفة ، والعالج النطقي والطبيعي 
ن عدم توفر المصادر المالية الكافية يترتب عليه مجموعة من الضغوط النفـسية واالجتماعيـة               لذى فا 

واالقتصادية التي تثقل كاهل األسرة ، وتحرم األب واألم واألخـوة واألخـوات مـن التمتـع وتلبيـة             
  .احتياجاتهم  

  :اإلمكانيات االجتماعية  * 2
ة من األقارب واألصدقاء والجيران والمختصين وأفـراد                إن الدعم االجتماعي الذي تتلقاه األسر     

المجتمع بشكل عام ، يسهل عملية التعايش مع اإلعاقة ، ويقلل من هروب األسـرة ألن وجـود حالـة              
وإذا . إعاقة في األسرة يؤثر على نشاطها إذا لم تجد الدعم والمساندة االجتماعية المناسبة من اآلخرين                

 يتأثر سواء أكان نشاط اجتماعي أم ثقافي أم رياضي أم ترفيهي ، حيث يحد               قل الدعم فان نشاط األسرة    
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وجود المعوق من أنشطة األسرة ، كونه يحتاج  لرعاية مستمرة وخاصة فوجوده باألسرة لـن يـسمح                   
للوالدين من قضاء وقت فراغ أو الذهاب بإجازة خاصة ، وإذا فكر األهل في أن يرافقهما المعوق فقـد                  

خجل أو الخوف من ردود فعل اآلخرين خاصة إذا كانت اإلعاقة واضحة ، أو مؤثرة كثيراً                يشعرون بال 
  . على سلوكيات وتصرفات الفرد 

كما أن اإلشراف المستمر من قبل أفراد األسرة على المعوق يقيد نشاط األسرة كلها خاصـة إذا كانـت      
 ومن أجل سـالمة اآلخـرين       يهفاظا عل اف ح الحالة شديدة ، أو متعددة اإلعاقة وتحتاج إلى رقابة وإشر         

  .وعدم تعريضهم لألذى 
يمكن أن نستنتج بأن اإلمكانات االجتماعية غير المالئمة تعمل على عزل األسرة وشـعورها باإلجهـاد      

والوالدان الذين يرهقهما االستنزاف يصبحان أقل فاعلية في مسايرة الطفل وأقـل قـدرة     . واالستنزاف  
  .على إشباع حاجاته 

  :اإلمكانيات االنفعالية العاطفية * 3
      إن العالقات االنفعالية والعاطفية تعكس مدى ترابط األسرة وتماسكها ، فوجود حالة إعاقـة فـي                
األسرة يعمل على خلق جو من التوتر والضغط النفسي العاطفي  ، وقد تساهم في إضـعاف الـروابط                   

 الحاالت ال يتحمل األب الوضـع ويلجـأ إلـى           في كثير من  . والتماسك األسري بخاصة بين األبوين      
الهروب من البيت أو االنفصال عن زوجته ، نتيجة لوجود حالة اإلعاقة ، وقد يسود جو األسرة نوعـاً             
من الضيق والتذمر والتبرم ومشاعر الكراهية واليأس والحزن ، وقد يلجأ األب أحيانـا إلـى اإلدمـان      

 ويقوم باالعتداء على المعوق أو علـى أخوتـه أو علـى         ةواالنحراف ، أو تنتابه ساعات غضب شديد      
  . الزوجة وتحميلها مسؤولية الوضع 

كما وتختلف أنماط التنشئة األسرية نتيجة لوجود المعوق بين أفراد األسرة فقد تميل بعض األسر إلـى                 
هم أقـل قـدرة   الحماية والرعاية الزائدة للطفل وينبع هذا األمر من رغبة الفرد الطبيعية في حماية من            

ولكن الحماية الزائدة لها آثار عكسية على الطفل حيث أن حرمانه من ممارسة دوره العـادي بالحيـاة                  
يؤدي لظهور االعتمادية عنده وبهذا تقل قدرته على تحمل المسؤولية ، واالعتماد على نفـسه كمـا أن                  

ألخوات في التفاعل والتواصـل     الرعاية الزائدة تؤثر سلبا على األخوة واألخوات وقد يفشل األخوة وا          
وقد تظهر الكثير من المشكالت النفسية لـدى األخـوة          . خاصة إذا طلب منهم تحمل مسؤولية المعوق        

  . نتيجة عملية التمييز في المعاملة مما يؤدي إلى زيارة األخوة للعيادات النفسية 
  

ذا النمط يؤثر علـى المعـوق   ويمكن أن تأخذ التنشئة نمط آخر وهو الرفض واإلهمال واالزدراء ، وه      
  .واخوته 
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  :المستوى التعليمي والثقافي للوالدين * 4
 

يلعب المستوى التعليمي والثقافي للوالدين دوراً أساسياً في تحديد الطرق واألساليب التي يستخدمها 
وفي درجة وعيهما لألسباب التي تؤدي إلى اإلعاقة وطرق ،الوالدان في تربية أبنائهم من جهة 

كما أن المستوى التعليمي والثقافي يؤثر في المستوى المعيشي .قاية منها من جهة ثانيةالو
فغالباً ما يشغل األفراد الذين هم في مستوى تعليمي عال مناصب وظيفية ،والوظيفي للوالدين

األمر الذي يؤدي إلى االختالف والتباين في المستوى االقتصادي ،أفضل ممن هم أقل منهم مستوى
وهذا ينعكس بالتالي على الوالدين واتجاهاتهما ودرجة استجابتهما ، واالجتماعي ألسرهموالصحي

وقد أظهرت الدراسات التي ُأجرِيت على هذا الجانب تناقضاً في االتجاهات .نحو طفلهم المعاق
لدرجة أنها اختلفت مع توقعات الباحثين أحيانا فقد يتوقع الفرد أحياناً أنه كلما ارتفع المستوى 

وقدرتهم ،إيجابية،الثقافي والتعليمي للوالدين أدى ذلك إلى أن تكون اتجاهاتهم نحو الطفل المعاق 
على المشكالت المصاحبة لإلعاقة أيسر بحكم معلوماتهم ومستواهم الثقافي الذي يمنحهم القدرة 

ت والبحث عن المراكز والمؤسسا،على توفير األساليب المناسبة للتعامل مع طفلهم المعاق 
ولكن دراسات أخرى أظهرت العكس فالدراسة التي قام بها ،المالئمة لرعايته وتدريبه

) إعدادي فما دون(بينت أن اآلباء واألمهات من المستوى التعليمي المتوسط ) 1988،مسعود(
كما ).ثانوي فما فوق(يتميزون باتجاهات إيجابية أكثر من اآلباء واألمهات من المستويات العالية 

لدراسة أن تقبل الوالدين لطفلهم وإلعاقته وميلهم إلى عدم إخفائه عن اآلخرين كان موجوداً بينت ا
وقد عزت الدراسة ذلك إلى المعتقدات ،بشكل أكبر بين فئات اآلباء واألمهات األقل ثقافة وتعليماً 

هم وال يجوز الراسخة التي يتمتع بها هؤالء األهل من أن الطفل المعاق ما هو إال هبة منحها اهللا ل
 .االعتراض عليها

  :حجم األسرة*5
 حجم األسرة يؤثر ويتأثر باإلعاقة فمثالً والدة طفل معاق في أسرة كبيرة العدد غالباً ما يكون 

فوجود عدد من األبناء غير المعاقين يعزي الوالدين و يريحهم من ،وقعه أخف على أفرادها 
ث يقوم اإلخوة واألخوات بدور رئيسي في االهتمام مسؤولية الرعاية المباشرة للطفل المعاق حي

دة طفل معاق في المن جهة أخرى قد ال تشكل مسألة وو،والعناية بأخيهم المعاق وأختهم المعاقة
األسرة الكبيرة عبئاً مادياً كبيراً عليهم حيث يكون هناك بعض األخوة العاملين مثال  يساهمون في 

يد آخر هناك آثار سلبية ناجمة عن والدة طفل معاق في ولكن على صع،تحمل جزء من التكاليف
على وجه الخصوص الالتي في ،أسرة كبيرة الحجم وأهمها ما يمكن أن يلحق باألخوات اإلناث 

سن الزواج من خوف أو قلق من عدم اإلقبال على الزواج منهن لوجود فرد معاق في أسرهن 
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ما فيما يتعلق بوقع اإلعاقة على األسرة صغيرة أ.خاصة في األسر التي فيها أفراد معاقين عقلياً
الحجم سيؤثر سلبياً على حياتها وسيزيد األعباء المترتبة عليها خاصة على الوالدين واألم بشكل 
أخص إضافة لما يشكله وجود هذا الطفل المعاق داخل األسرة الصغيرة من شعور هذه األسرة 

  .بفقدان هذا الطفل
 
   :  نوع اإلعاقة وشدتها*6
  

 اعاقته طفلها المعاق ارتباطاً مباشراً بنوع ردود فعل االسرة وطريقة تفاعلها مع ترتبط 
الدين وعلى أفراد األسرة والشك في أن لكل نوع من أنواع اإلعاقة وقعاً مميزاً على الو،وشدتها
 وأ اً األسرة من والدة طفل معاق حسيعلىفوالدة طفل متخلف عقلياً تختلف في تأثيرها ، اآلخرين

وينطبق هذا األمر كذلك على شدة هذه اإلعاقة ودرجتها فإصابة طفل ،طفل يعاني شلل دماغي
وتبعاً لذلك مدى شعور األسرة ،بإعاقة بسيطة تختلف في وقعها على األسرة عن اإلعاقة الشديدة

 وكلما اتجهت اإلعاقة إلى الشدة .باإلحباط وخيبة األمل يختلف تبعاً لنوع اإلعاقة وشدتها
وارتبطت بالمظهر الخارجي للطفل كالتشوهات الخلقية أو  ارتبطت بالمظاهر السلوكية واالنفعالية 

 تكون ردود  HYPER ACTIVITY   أو السلوك الزائدAUTISMكالعدوان أو التوحد :له
فعل األسرة سلبية حيث تميل بعض األسر إلى محاولة إخفاء طفلها عن اآلخرين وقد يصل األمر 

أما إذا كانت اإلعاقة بسيطة وال ترتبط بالمظاهر السلوكية أو .األسر إلى تمني وفاتهببعض هذه 
الجسمية الظاهرة على الطفل فغالباً ما يكون هناك تقبل وتفهم أفضل لدى الوالدين وأفراد األسرة 

ويمكن أن يسود لدى هذه األسر توجهات نحو تقبله والرغبة في إدخاله بأحد المراكز للتربية 
  .اصة المناسبة لحالته الخ

كذلك تزداد المسؤوليات الملقاة على عاتق الوالدين وباقي أفراد األسرة وكذلك األعباء المادية 
  زداد تبعاً لنوع اإلعاقة وشدتها والنفسية واالجتماعية المترتبة على األسرة ت

 
  :جنس المعاق *7
 

بعاً لجنسه خاصةً في مجتمعاتنا  نحو طفلهم المعاق تختلف توردود فعلهم إن استجابات األهل
وعليه فإن والدة ذكر معاق في األسرة ،العربية حيث هناك تحيز واضح في األسرة نحو الذكور

يزيد في الشعور باألسى بين الوالدين وقد يمتد هذا الشعور باألسى والحزن ليشمل الجد والجدة 
اقة قد يكون أخف والشعور بالخسارة أما إذا كان المولود أنثى فإن وقع اإلع.واألخوال واألعمام 
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أقل ويعزون ذلك إلى كون الذكر هو الذي سيحمل اسم العائلة ويساهم في استمرار ذكرها على 
                                                      بهاومن جانب آخر نظرة األسرة نحو ابنتهم المعاقة تشولفتاة التي تنتقل إلى أسرة زوجهاعكس ا

الكثير من المخاوف والشعور بالقلق على مستقبلها ومصيرها فيما يتعلق بقيم الزواج وعاداته وما 
يمكن أن تواجهه  من مشكالت في تعامل باقي أفراد المجتمع معها خاصة بعد وفاة والديها 

وتجدر اإلشارة هنا أن مثل هذه .انب األخالقية والسلوكية وأيضاً نظرتهم خصوصاً من الجو.
  .تزداد بين أسر المتخلفات عقلياًالمخاوف 

  
  الدراسات التي تناولت الموضوع

  
 مجموعة من الدراسات  تناولت أثر اإلعاقة على الجو  خالصة او ما توصلت لهسوف أستعرض

  :األسري 
  

مشكالت جراء وجود حالة اإلعاقة ، وتعاني من جه ا أن األسرة تو الى الدراسات بعضأشارت* 
وتتأثر . مستويات عالية من الضغط النفسي مقارنة باألسر التي ال يوجد بين أفرادها من يعاني اإلعاقة 

العالقات الزوجية بسبب وجود إعاقات شديدة ، وتزيد معدالت الطالق واالنتحار تختل األسرة سلبا و
  ) فاربر ، برايس ، بونهام ، أديسون ، يعقوب ويحيى ( لدى والدي األفراد المعوقين 

  
 أقل خجالً من أهالي األطفال  والمدارسأهالي األطفال الذين يذهب أوالدهم للمؤسسات •

كما أن آباء المجموعة الثانية لديهم مشاعر الرفض .الذين ال يذهب أوالدهم للمؤسسات 
  ) سومرز ، كلوسنر ( واإلنكار  

  
 بممارسة األهل للطقوس الدينية  ، ومستواهم االجتماعي االقتصادي ، ارتبط تقبل اإلعاقة •

  ) زاك ، ميلر ، الريحاني . (ومستواهم التعليمي 
  

ارتباط ضغوط ومشكالت األسرة بمستوى التواصل مع المعوق ، فكلما كانت اإلعاقة شديدة  •
   ) ، القريوتيتن ، فاربركوي ، فريمان ، فينيس. (تعذر التواصل مما أدى إلى زيادة هموم األسرة 
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القدرات العقلية تؤدي إلى زيادة مستوى الكآبة عند تدني حاالت اإلعاقة الشديدة والمرتبطة ب •
، كمنز ، فاربر ، جاث ، أوكونر. (اآلباء ، والى القلق واألعراض المرضية السيكوسوماتية  

   ) القريوتي
  

  :المعاقينشخاص اال مهارات ضرورية للمختصين العاملين مع أسر
 

المختصين العاملين مع أسر ذوي اإلحتياجات الخاصة بمجموعة من ال بد من االشارة إلى أهمية تمتع 
  :المهارات من أهمها 

 .تجنب استخدام المصطلحات التي ال يعرفها الوالدين .1

 .ال تفترض أنك تعلم مشكالت الطفل أكثر من والديه .2

 .في تحقيق أهداف واقعيةال تطلب المعجزات من الوالدين بل ساعدهما  .3

وضح للوالدين طبيعة المشكلة التي يعاني منها طفلهما بصراحة وبالسرعة الممكنة ولكن ال  .4
 .تقفز إلى استنتاجات غير مبررة وال تُطلق أحكام غير ناضجة

 .تعامل مع الوالدين بطريقة إيجابية  فال توجه لهما انتقادات و ال تلقي عليهما المحاضرات .5

 .اتجاهاتك أنت لها أثرها الكبير على اتجاهات الوالدين نحو طفلهماتذكر أن  .6

ال تتعامل مع كل األسرة بنفس الطريقة فكون أحد أفراد األسرة معوقاً ال يعني أن األسرة  .7
 .  جميعها أصبحت متشابهة

فالطفل المعوق طفلهما وليس من المنطق أن تتوقع منهما أن .تذكر أنك معلم وهما والدان  .8
 .ال مع الوضع بموضوعية مثلكيتعام

 .ال تتوقع من والدي الطفل المعوق أن يبنيا عالقة ألفة معك بين ليلة وضحاها .9

 .تعود أن تسمع أكثر مما تتكلم . 10

زود الوالدان بكل المعلومات عن طفلهما ما لم يكن هناك مبرر منطقي لحجب بعض المعلومات . 11
 .منهما

 النهائية بشأن تتشجعهما على الشعور بأن ال أحد مخول باتخاذ القراراتعامل مع الوالدان بطريقة . 12
 .طفلهما غيرهما

فأنت كمعلم لم تعرف اإلعاقة في ساعات بل ،أعط الوالدان الوقت الكافي لفهم مشكلة طفلهما. 13
 .احتجت إلى تدريب استمر لسنوات

 .ال تتهم الوالدان وتشعرهما بأنهما سبب المشكلة لطفلهما. 14
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ا، انظر لمشكلة الطفل من وجهة نظر والديه فذلك يعبر عن فهمك للصعوبات التي يواجهونه. 15
 .ويطور عالقة الثقة القائمة بينهما وبينك

 الجيد هو الذي يقيم عالقة عمل ودية مع والدي الطفل ويحصل على فاالخصائي وهكذا 
 في كل تفاعالته معهما وعن تفهمه المعلومات منهما ويزودهم بالمعلومات ويعبر عن احترامه لهما

لمشاعرهما وردود أفعالهما ويسعى دائماً لمد جسور الثقة بينه و بينهما لعمل ما هو في صالح الطفل 
  .المعوق
عند التعامل مع أولياء األمور األطفال ذوي الحاجات  ضرورية للمختصين  التالية الكفايات فمن هنا

  :الخاصة
  

 : مراعاة الفروق الثقافية -1

 يتعامل األخصائي مع أسر من خلفيات ثقافية وعرقية  لها أنماط حياتية ومعتقدات وعادات 
  . األخصائي احترمها علىوطرق في التنشئة 

  
  : التحلي بالواقعية -2
يجب على األخصائي أن يتذكر دائماً أن والدي الطفل المعوق لديهما واجبات       

على الطفل المعوق وأن لديهما أطفاالً آخرين ومسؤوليات متنوعة وأن حياتهما ليست متمركزة 
هم بحاجة إلى الرعاية كما أنهما يتحمالن المسؤوليات األخرى التي يتحملها جميع اآلباء و 

  .األمهات في المجتمع
  
  :استخدام األساليب المشوقة-3
التعامل مع الوالدين بأسلوب رسمي وجاف وغير مرن ليس أسلوب عمل جيد ولكن       

  .ون التفاعالت بين األخصائيين والوالدين سارة إلى حد ما ومريحة لكال الطرفينيجب أن تك
  
  :عدم التركيز على مواطن الضعف لدى األسرة-4
إن من أكثر االتجاهات التي يتبناها األخصائيون إيالماً وإزعاجاً للوالدين هو تعاملهم       

يقود إلى غضب الوالدين و إلى وهذا حتماً س.راتهمادمعهما بطريقة تنم عن عدم اإليمان بق
هوة سحيقة بينهما وبين األخصائيين وعليه فمن الحكمة أن يتجنب األخصائي الظهور 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   

  

  

11

بمظهر القوي العارف بكل شيء أمام األسرة أو أن يبحث عن مواطن الضعف لدى األسرة 
  .ويسلط األضواء عليها

  
  :االعتراف بمحدودية المعرفة-5

  ها أجوبة دقيقة وأكيدة وعليه فإنيمكن أن تُطرح حول اإلعاقة ليس لإن كثيراً من األسئلة التي 
  .على األخصائي أال يدعي المعرفة الكاملة وأال يتردد في االعتراف بمحدودية المعرفة

  
  :توفير الدعم-6
فإن على األخصائيين أن ،بما أن الوالدان هما المسؤوالن عن طفلهما أوالً وأخيراً       

  . يوفروا لهما المعلومات التي من شأنها مساعدتهما في اتخاذ القرارات
  

 خطوات اللقاء مع اولياء االمور

  
n  قبل عقد اللقاء: 

ü  االتفاق على وقت الجلسة للطرفين مسبقا  
ü  تجهيز مكان مناسب  
ü لف الطالب مراجعة م  
ü التخطيط المسبق للموضوعات التي سيتم مناقشتها  
ü التنسيق مع اعضاء الفريق  

  
 أثناء الجلسة

ü  احترام الموعد 

ü عرف بنفسك ورحب بولي االمر  
ü  اشكر ولي االمر على الحضور  
ü  دع ولي االمر يشعر باالرتياح  
ü  تواصل بصريا مع ولي االمر  
ü شجع ولي االمر على الكالم  
ü فاع ال تقف موقف الد  
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ü اكتب ما تم االتفاق عليه واقترح موعد للقاء القادم  
 بعد عقد اللقاء

ü دون المعلومات المهمة بعد اللقاء 

ü اكتب ملخص لولي االمر   
ü تابع القضايا التي تم االتفاق عليها  

  بين المختصين واسر االفراد المعاقينبناء العالقة القائمة على الثقة المتبادلة

  
 المختص وتتلخص في تعامل مع االسر  اكثر العوامل التي تؤدي الى نجاح العملالثقة المتبادلة هي من

من االساليب و بالتعبير عن آراءه وأفكاره بكل حرية وصدق االب  بدفء وايجابية ، ويقابله االهلمع 
  لبناء العالقة المختصالممكن ان يستخدمها 

 
Ø  سلوك اللفظي وغير اللفظيالاالنتباه الى. 

Ø  االستماع.  
Ø التمتع بمهارات التواصل الفعالة.   
Ø بصورة مريحة غير مبالغ بهااالب او االم  االقتراب من .   
Ø  بلطف االهل التفاعل مع .  
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   نفسيا واجتماعيادعم االسرة
لم يعد دعم االسرة اوتثفيفها يقتصر على القاء المحاضرات حول نمو الطفل المعاق ومشكالته 

يضا مفاهيم وطرائق تعليم اولياء امور المعاقين وتثقيفهم في السنوات الماضية وحاجاته ، بل تطورت ا
دين في الفريق لحيث اصبح تدريب اولياء االمور يشمل تشكيل مجموعات الدعم البيتي ومشاركة الوا

متعدد التخصصات والتدخل المبكر المركز على االسرة ، وما كان لذلك ان يتحقق دون توفر ادلة 
ة تبين الدور الحاسم الذي يلعبه تمكين االسرة في تطور االطفال وضرورة االهتمام بحاجات علمية قوي

  .االسر وليس حاجات االطفال فقط واهمية ان تكون العالقة بين المختصين واالسر عالقات تعاونية
  

تهم على فهم  إلى إشباع االحتياجات الوجدانية آلباء وأفراد األسرة ومساعدالنفسي الدعم        ويهدف 
ذواتهم والوعي بمشاعرهم وردود أفعالهم واتجاهاتهم وقيمهم ومعتقداتهم بخصوص مشكلة الطفل 

  .وعالج ما  يترتب على ذلك من خبرات فشل و صراعات وسوء تكيف 
في كثير من االحيان يلجأ االهل الى المختصين لطلب المساعدة عندما يكونون تحت وطأة   

كما نجد  .ى التعايش مع الصعوبات التي تنطوي عليها تنشئة اطفالهم المعاقينالضغوط، وعدم القدرة عل
 والهروب من الواقع والعيش على هامش الحياة والخوف ان بعض االسر تميل الى العزلة واالنسحاب ،

من نظرات اآلخرين وكالمهم، كما تصاب بعض االسر بالقلق والخوف من تكرار الحالة مرة اخرى 
 الحمل ، وتصاب بعض االسر بالتفكك والتصدع، وتظهر المشاكل االسرية بين االب واالم اذا قرر االم

 وقد يتعرضان الى بعض الصعوبات االجتماعية بسبب آراء واتجاهات اآلخرين وبينهم وبين االبناء،
خراجهم واالسلبية، وبالتالي يشعران باالجهاد العام، لذلك يجب مساعدة الوالدين في التفاعل االجتماعى 

من العزلة والتقوقع حول انفسهم، ومثل هذه الخدمة تتطلب توفير مساندة كاملة من المجتمع المحلي 
  .ومن جميع المصادر
  .من االمثلة على ذلك

 parents to parents network &   هدف المجموعة تقديم  1979 تأسست المجموعة
 website;http://www.netnet.net/mums .العمل مع االهلالمعلومات عن طريق شبكة 

 & Washington state fathers network  وتعمل على تقديم 1986 تأسست 
  الدعم والمصادر لالسر واآلباء الذين لديهم اطفال من ذوي االحتياجات الخاصة 

org.fathernetwork.www://http  
ثار مهمة على طبيعة العالقة بين االسرة والشخص المعاق ومن اكثر الجوانب ويترك الدعم النفسي آ

الممكن ان تتأثر بالوضع النفسي لالهل هي مسالة تقبل الشخص المعاق من قبل افراد اسرته ، كما ان 
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 اذن عملية التأثر ،ظروف الشخص المعاق وخصائصة المختلفة لها آثارها على الوضع النفسي لالسرة 
  .الشخص المعاق واسرته   بينر عملية متبادلةوالتأثي

هناك مجموعة من المؤشرات تدل على عملية تقبل االسرة للشخص المعاق ، او عدم تقبله 
، وزيادة رغبتهم في القيام باألشياء النافعة طفلهمقيام اآلباء بتعديل أسلوب حياتهم، وتواصلهم مع ، منها

عددة يمكن أن تنجز،أو ستنجز وما ينجز سيصنع الفرق، ومن لولدهم، واالقتناع بان أشياء وحاجات مت
المؤشرات الدالة على التقبل أيضا تفهم الحاجات الخاصة بالطفل، ومحاولة البحث عن الخدمات 

المتوفرة في المجتمع، وإشراكه في نشاطات األسرة، وبرامجها المختلفة كالرحالت وزيارات األقارب 
القرارات المتعلقة في عمليات التشخيص وإقرار البرامج التربوية والتسوق، والمشاركة في اتخاذ 

الفردية للحالة، والمساهمة الفعالة في الجمعيات والهيئات ذات الصلة بإعاقة ولدهم، ومراجعة البرامج 
، واالجتهاد في البحث عن المعلومات الحديثة بما يخص حالة تياجاتهالمقدمة له واقتراح ما يتناسب واح

، والسعي إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تساعدهم في التعامل مع اإلعاقة
إعاقة ولدهم، والمشاركة التطوعية في تقديم الخبرات ألسر أفراد يعاني أبناؤهم من حالة اإلعاقة نفسها، 

اصل مع المهنيين والثقة واإليمان بقدرات ولدهم، وقدرته على التطور والتقدم مهما كان بسيطا، والتو
  . في مجال اإلعاقة

 الحماية الزائـدة للطفـل والقيـام        المعاق فهي أما بالنسبة إلى المؤشرات الدالة على عدم تقبل         
ببعض األعمال نيابة عنه، العتقادهم انه ال يستطيع القيام  بما يوكل له من عمل، بهذا يفقد األهل الثقـة           

فهذا السلوك في ظاهره تقبل للحالـة إال        . وبقدرته على االنجاز  بقدرات ولدهم، ويفقد المعاق ثقته بنفسه       
، ه االمتعـاض مـن سـلوك      األم للمعـاق  ومن المؤشرات األخرى لعدم تقبل      . انه في باطنه رفض لها    

  .واالستياء منه، ونقده وتجريحه وحرمانه من إشباع احتياجاته وعزله عن اآلخرين 
 

  من اساليب الدعم النفسي 
  :الدين واألسرةتدريب الو: اوال

وفرت الدراسات واالبحاث العلمية ادلة حول فاعلية تدريب اولياء االمور لتنفيذ برامج تربوية 
تائج نونظرا لل.وسلوكية مع اطفالهم، وبالتالي زيادة احتمال تعميم المهارات التي يكتسبها االطفال

لفة التي تعمل مع ذوي االحتياجات وية المتخصصة في المجاالت المختاليجابية فقد دأبت الكوادر التربا
ومن هنا فقد .الخاصة على بذل جهود مكثفة لتنمية مهارات االطفال عن طريق تدريب اولياء امورهم

اصبح االختصاصي يتعامل مع اولياء االمور على انهم شركاء وليس اشخاصا بحاجة الى النصيحة 
  :يويمكن تبرير حاجة االهل الى التدريب في ما يل.واالرشاد
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  .والدة طفل معاق لالسرة يدخل االهل في عالم جديد غير اعتيادي& 
 .يرامج التدريب تضع االهل في أفضل صور لمواجهة التحديات التي تنتظرهم & 

غالبا ما يواجه اآلباء قرارات يصعب التعامل معها أو تحديدها فالتدريب يساعدهم في اتخاذ &   
  .القرار المناسب لهم والى ابنهم

المعرفة هي القوة ، والورش التدريبية جعلتني اشعر بثقة " ل احدى االمهات في هذا الخصوصوتقو
اكبر عند التحدث والتواصل مع الخبراء والمختصين حول ظروف ولدي واحتياجاته، كذلك تعفت الى 

  ".االماكن التي يمكن ان اذهب لها والى من اتحدث ، بشأن ولدي اذا رغبت بالتزود بالمعلومات
ما ويساعد التدريب في اتاحة الفرص الولياء االمور للتحدث عن نجاحاتهم واخفاقاتهم في تدريب ك

ولدهم المعاق، مما يقودهم ذلك الى التأمل في اقتراحات مفيدة حول البرامج الفعالة والبرامج غير 
  .الفعالة

م من نفس الصعوبات او الذين يعاني اوالدهويساعد التدريب ايضا في تعريف االهل بنجاحات أالخرين 
  .المشكالت، لذلك ال بد من المشاركة في المجموعات بين الحين واآلخر

PARENTS HELPING PARENTS  في سانتا كالرا 1976 تاسست المجموعة سنة   
تهدف الى االفكار التي تسعى لتحقيقها دعم المجموعات ، ارشاد االقران ، التدريب على جمع 

  .المعلومات 
 موضوع ب الموجهة الى االسر ال تقتصر علىدين عملية مهمة  كون برامج التدريليب الواوعملية تدر

او مجال واحد محدد، بل يمكن ان تعقد برامج تدريبية في مجاالت متعددة وذلك حسب طبيعة االعاقة 
وعلى التي يعاني منها االبن، ووقت حدوثها ومدى وضوحها، ومستويات تأثيرها على المعاق نفسه 

ل المرتبطة في هذه المتغيرات يختلف باختالف المتغيرات نفسها، ت الطفجاراد اسرته، كون احتيااف
وهذا االمر يتطلب من القائمين على تقديم برامج التدريب من التفكير في نوعية التدريب الممكن ان 

لفائدة الموجوة  في هذه البرامج التدريبية، حتى تحقق البرامج المقدمة انيقدموه واالشخاص المشاركي
االسرة ، منها، وقد اظهرت الدراسات ان تدريب االهل يعود بفوائد على كل من الفرد المعاق، وعلى 

  :من هذه الفوائدوالمدرسة،
  بالنسبة للطفل

  
 تدريب الوالدين الى اتباع اجراءات سلوكية عامة وأساليب ضبط متشابهة بين البيت والمدرسة، وديق# 

 توفير لغة وخبرة مشتركة بين العاملين مع االشخاص المعاقين واولياء االمور، وهذا االمر يساعد في
  .مما يفسح المجال الى متابعة الطفل بشكل يساعد في تطوره وتقدمه
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  .يزيد من فرص النمو والتعلم المتاحة للطفل، ويحسن من امكانيات تعديل سلوكه# 
  .ونقل اثر التدريب الى المنزلا الطفل في المدرسة يزيد من احتماالت تعميم االستجابات التي يتعلمه# 
  

  :بالنسبة الى العاملين في المجال
  
تساعد برامج التدريب المختصين على تفهم حاجات االسرة ومشاكلها، ووضع اآلليات والوسائل # 

  .المناسبة للتصدي لهذه االحتياجات
  . تسهل عليهم القيام بالمهام الموكلة لهم# 
  

  :ولياء االموربالنسبة الى ا
  
  .تفهم حاجات الطفل بشكل افضل# 
  .التزود بالمعلومات الضرورية حول مصادر الدعم المختلفة# 
  

  :إعطاء المعلوماتو توفير :ثانيا
تنصب خدمات هذا المستوى على توفير الحقائق والمعلومات األساسية الالزمة لآلباء فيما          

 والخدمات المتاحة وتوجيههم إلى كيفية البحث عن مصادر هذه يتعلق بحالة الطفل الراهنة ومستقبله
، ويمكن ان يقدم الدعم هنا على شكل معلومات او كتيبات او نشرات بالخدمات المتوافرة المعلومات

  .محليا وخارجبا وال بد من تزويدهم بالمعلومات المختلفة بعد دراسة احتياجاتهم بعناية 
وافية عن عملية تشخيص وتقييم حالة ابنهم، وما االدوات  كما يحتاج االهل الى معلومات 

  .المستخدمة في عملية التشخيص 
حول تطور الطفل ومقدار التحسن على حالته وما يمكن ان يتوقعاه كما يحتاج االهل لمعلومات 

يمكن ان .حول مستقبل الطفل وهذا االمر يعتمد على الحالة نفسها ونوع وشدة االعاقة، وجنس المعاق
  .قدم ذلك بشكل فردي او جماعيي

كما يحتاج االهل الى معلومات تساعدهم في تفسير الحالة لآلخرين خصوصا اخوة المعاق   
ويمكن ان يتم ذلك عن طريق االجتماع واالتصال الجماعي مع االهل على مدار . واالقارب والجيران
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تصال على شكل لقاءات منظمة السنة وليس لمرة واحدة ، او اذا حدث شيئ خاص مع ابنهم، ويكون اال
ومحددة لالهل مع مربي الصف او المستشار التربوي والنفسي، ويجب ان تؤدي هذه القاءات الى اقامة 

  .مجموعات اهل تعمل على معالجة المشاكل التي تنجم كنتيجة مباشرة اللتحاق المعاق بالمدرسة
  

   مشاركة االسر بالفعاليات واالنشطة المختلفة:ثالثا
 يتم  اشراك االهل في الفعاليات التي يقوم بها الطالب داخل غرفة الصف، حتى تتكون هنا  

عندهم فكرة عن نوع االعمال التي يعمل بها المعلمون مع ابنائهم داخل الصف واالساليب المستخدمة 
استمرار لهذه الغاية، وذلك حتى يستمر االهل القيام بنفس عملهم مع ابنائم في البيت ويكون ذلك بمثابة 

  .عمل المعلم والمدرسة
كما ان االهتمام بالعوامل التي تقوي العالقة بين االهل والمدرسة من االمور المهمة في   

عمليات الدعم وتفعيل الدور االيجابي لالسر، ومن االمثلة على ذلك يوم اآلباء، او دروس مفتوحة 
ية برامج المدرسة، واشراك االسر لالهل والتي تهدف الى التوعية والتثقيف وزيادة الوعي باهم

بفعاليات مختلفة بالمدرسة مثل المشاركة في االلعاب التي تدمج اهل المعاق معه ، كي يشعر الطفل انه 
انسان ويحصل على اهتمام االهل والمدرسين، ويمكن ايضا القيام بدوار اخرى ترسخ مبدأ التعاون 

االب المدير او ) االم ، المعلمه( باالدوار التالية والتواصل بين المدرسة واالسرة مثل قيام االهل 
  .الخ من ادوار....... االختصاصي 

ومن االنشطة التي تسهل عملية التكيف النفسي لالسر االشخاص المعاقين ايضا مشاركة االهل 
اطفالهم في المخيمات الترفيهية ، والمهرجانات والمعارض الفنية واالنتاجية ، واقامة حفل تعريفي 

  .يدعى له جميع اولياء االمور والعاملين في مجال تقديم الخدمة من المعلمين والمختصين 
 

  :الدعم المالي: رابعا
سرة المالية، لذلك يمكن مساعدة االهل ماليا، كون بعض حاالت االعاقة تستنزف موارد اال  
 تقدم الدعم والمساندة هم الحالة وان يكون لدى مقدم الدعم معلومات وافية عن الجهات التيينبغي تف

  .المالية لهذه االسر
كثيرا ما يحتاج االهل الى تعديل وتكييف المنزل من اجل التسهيل على المعاق ، او اجراء 
تعديالت او اضافات على وسيلة التنقل، كما بعض الحاالت تتطلب اجراء عمليات جراحية باهضة 

 وال بد من ارشاد االهل وتعريفهم  النطقي ،التكاليف ، او تدريب متواصل مثل العالج الطبيعي او
  .بحقوقهم في الحصول على ما يحتاجون من خدمات عن طريق الجهات الممكن ان تقدم هذه الخدمات 
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ومن اجل دعم االسر ماديا ايضا، يجب ان يقوم فريق الدعم بمساعدة االب او االم اذا كانت 
االمر مع رب العمل، سواء عن طريق تقليل عاملة على االحتفاظ بعملها ، ومحاولة ترتيب ذلك 

   .ساعات العمل مثال او ترتيب ساعات العمل بطريقة تسمح لالم من مغادرة العمل بوقت مبكر
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