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ما هي اإلعاقة الذهنية؟

اإلعاقة الذهنية هي إعاقة تحد من القدرة عىل التعلم والتفكري املنطقي .يتأخر النمو
ويتوقف عند مستوى أقل مقارن ًة مع أطفال متساوين معهم يف العمر ،ولكن اإلحتياجات
األساسية هي نفسها عند جميع البرش.
يولد املرء مع إعاقة ذهنية أو يكتسبها كطفل حديث الوالدة .ال ميكن الشفاء من
اإلعاقة الذهنية ،ولكن مع دعم جيد يستطيع الشخص أن يتطور كطفل وكبالغ عىل حد
سواء.
تظهر اإلعاقة الذهنية يف جميع الحضارات وكل الطبقات االجتامعية ولكنها أكرث
شيوعاً عند األوالد مام هي عند الفتيات.
ما الذي يسبب اإلعاقة الذهنية؟

تعود اإلعاقة الذهنية إىل عدم منو الدماغ بشكل طبيعي خالل فرتة الحمل بالجنني ،أو حني
تعرض الدماغ للرضرعند الوالدة أو عندما يكون الطفل حديث الوالدة.
اإلعاقة الذهنية

هل من الممكن الشفاء
من اإلعاقة الذهنية؟

ال ،اإلعاقة الذهنية ليست مرضاً ولكنها
إعاقة يحملها املرء مدى الحياة .ولكن
ميكن للمرء جعل اإلعاقة أقل شمولية
من خالل التدريب وإستخدام وسائل
املساعدة .يستمر الشخص ذو اإلعاقة
الذهنية بالتطور مدى الحياة متاماً
كاآلخرين.
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األسباب األكرث شيوعاً هي:
•اضطراب الكروموسوم الصبغي ،كام يف متالزمة داون.
•أرضار جينية.
•مرض فريويس أثناء الحمل.
•إدمان الكحول ،املخدرات واألدوية أثناء الحمل.
•توقف تزويد الدماغ باالوكسجني ،عاد ًة عند حدوث الوالدة.
•إصابة الطفل خالل السنة األوىل من حياته بالتهاب السحايا أو الدماغ ،أو
حصول رضر يف دماغه ،عىل سبيل املثال عن طريق تلقيه رضب ًة ما أو من جراء
سقوطه.
كيف تالحظ اإلعاقة الذهنية على الطفل؟

يحتاج الطفل ذو اإلعاقة الذهنية إىل املزيد من املساعدة ووقت أطول لتعلم األشياء.
فيصعب عليه مثال تعلم كيفية استخدام النقود والعثورعىل األماكن والحفاظ عىل املواعيد
واالوقات حتى عندما يكون بالغاً.
يتطور األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية كباقي األطفال األخرين يف العديد من الطرق
وغالباً ما ميرون بنفس املراحل ،مثل قدرتهم عىل الجلوس قبل امليش واللغي قبل النطق
واللعب مبفردهم قبل اللعب مع أطفال آخرين ألخ .ولكنهم يتطورون بشكل أبطأ وال
يصلون إىل نفس مستوى األطفال اآلخرين .تزيد االختالفات مقارن ًة مع األوالد اآلخرين مع
التقدم يف العمر ويصل الطفل ذو اإلعاقة الذهنية بشكل أبكر إىل أقىص درجة لنموه.
يكون النمو غالباً غري متوازن يف مختلف املجاالت .رمبا ينمو بعض األطفال حراكياً،
ويتفاعلون اجتامعياً بشكل أفضل من قدرتهم اللغوية .ورمبا لدي البعض اآلخر لغة أكرث
تطورا ً ،ولكنهم يواجهون صعوبة بالتفاعل إجتامعياً ألخ.
يختلف حجم اإلعاقة كثريا ً ويقسم عادة إىل ثالث درجات :بسيطة ومعتدلة وشديدة.
لال ت ُكتشف اإلعاقة الذهنية البسيطة أحياناً إال عندما يبدأ الطفل بالذهاب إىل املدرسة
حيث توضع رشوط عىل قدرة التعلم .ويترصف الطفل غالبا كمعظم األطفال اآلخرين،
ولكنه بحاجة إىل وقت أطول للتعلم ،ويجري سري تفكريه بشكل أبطأ.
يف حني تبدو اإلعاقة واضحة منذ أعوام الطفل األوىل عند األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية
املعتدلة والشديدة.
يتعلم الطفل ذو اإلعاقة الذهنية املعتدلة غالباً النطق وفهم األشياء البسيطة واملتعلقة
بالحياة اليومية .أما البالغون هم بحاجة إىل الدعم من اآلخرين للتأكد من أن وضعهم عىل
ما يرام أوتقديم املساعدة لهم بالغذاء وامللبس والحفاظ عىل املواعيد والتعامل مع املال.
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اإلعاقة الذهنية

نادرا ً ما يتعلم األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية الشديدة النطق ولكنهم يظهرون مشاعرهم
وإرادتهم عرب حركات الجسم والصوت وتعابري الوجه وهم بحاجة إىل الكثري من املساعدة
مدى الحياة من أناس يعرفونهم جيدا ً من أجل التمكن من فهمهم.
وجود إعاقات إضافية

غالباً ما يكون لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية إعاقة إضافية مثل ضعف يف البرص أو يف
السمع أوشلل دماغي أورصع .ومن املهم معرفة ما إذا كان الطفل يواجه هذه األنواع من
الصعوبات وإال سيكون هناك خطر من االعتقاد بأن لدى الطفل قدرة فكرية أقل مام هي
يف الواقع ،يف حني أن الطفل قد ال يسمع أو يرى بشكل كاف .وقد يكون من الصعب كشف
هذه اإلعاقات اإلضافية خاصة عند األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية الشديدة .فليس من
الرضوري أن تكون املشاكل مرتافقة مع الوالدة بل ميكنها أن تظهر يف أي وقت يف الحياة،
لذلك من املهم فحص األطفال بشكل دقيق ومنتظم .وتتوفر وسائل املساعدة والعالج يف
العديد من الحاالت والتي قد تساهم يف جعل اإلعاقات اإلضافية أقل صعوب ًة بالنسبة
للطفل.

من المشاكل الواردة هي أن
ال يقوم االهل بإجراء فحوصات
لبرص ولسمع الطفل ويلقى
العاقة الذهنية.
باللوم عىل إ
ولكن من الممكن ان يجيد الطفل
إستخدام النظارات ث
أك� مما
يعتقده البعض.

كلما ازدادت معلومات الشخص
عن المشاكل الواردة المتعلقة
باالعاقة الذهنية كلما ازدادت
إمكانياته لتقديم الدعم الالزم
للطفل.

اإلعاقة الذهنية
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عملية تشخيص اإلعاقة الذهنية

إذا أراد املرء أن يعرف إذا كان لدى شخص ما إعاقة ذهنية عليه البحث يف أمرين :إذا كان
لدى الطفل ضعف يف الذكاء وإذا كان لدى الشخص صعوبة يف سري الحياة اليومية .تقاس
درجة الذكاء من خالل اختبارات  QIفضال عن فحص مدى الصعوبات التي يواجهها يف
الحياة اليومية من خالل معرفة كيفية ترصفه يف ثالثة مجاالت مختلفة:
•القدرة البرصية ،أي قدرات الطفل يف القراءة والكتابة والعد وغريها من األمور
التي يتدرب عليها الطفل يف املدرسة.
•القدرة االجتامعية ،مثل كيفية اختالط املرء باآلخرين.
•القدرة العملية ،مدى قدراته يف القيام بأنشطة الحياة اليومية مثل تناول
الطعام واإلستحامم وإرتداء املالبس والتنظيف.
فإن كان الطفل يواجه مشاكل يف اثنني من هذه املجاالت عىل األقل باإلضافة إىل درجة
ذكاء ضعيفة فحينها يتم تشخيصه ب «اإلعاقة الذهنية» وينبغي ان تكون تلك املشاكل قد
اكتشفت خالل مرحلة الطفولة.

ضعف
الذكاء
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صعوبة
التصرف
في الحياة
اليومية

+

قبل بلوغ
سن ١٨

=

تشخيص:
إعاقة ذهنية

اإلعاقة الذهنية

بماذا يشعر الطفل ذو اإلعاقة الذهنية؟

ميلك األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية نفس كمية مشاعر األطفال اآلخرين ولدى الكثري منهم
قدرة اجتامعية متطورة جدا ً .وحتى مع عدم إدراكهم للمعنى الدقيق ملا يقال فإنهم
يستطيعون تفسريمعنى نربة الصوت وأجواء املشاعر املحيطة بهم .ولذا يجب أال يتحدث
البالغون عن الطفل بإسلوب سلبي عىل مسمع منه .كام وينصح باتخاذ قاعدة أساسية
وهي أن استيعاب الطفل يكون أكرث بكثري مام نتوقع.
من املعتقدات السائدة يف املايض أن الطفل ذي اإلعاقة الذهنية ال ميلك حياة عاطفية
ولكنها فكرة خاطئة متاماً وبدورها أدت إىل معاملة األطفال بطريقة مل تكن جيدة
لتنميتهم  ،إذ نعلم اليوم بأن األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يفرحون ويحزنون كباقي
الناس ويشعرون بالغضب واالشتياق ولديهم حب للموسيقى وأطباق مفضلة .ولكن قد
يعرب األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية عن مشاعرهم بطريقة مختلفة ،إما بطريقة مبارشة
أكرث أو بشكل أبطأ من غريهم.
يجد العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية صعوبة يف إدراك احتياجاتهم الخاصة
فغالباً ما يكون من الصعب للطفل فهم عمل جسمه أوعىل سبيل املثال التعبري عام إذا
كان هناك يشء يؤمله ،وقد يكون عنده صعوبة يف تفسري حاجة جسمه للرعاية .هذه
العوامل تجعل الطفل ذي اإلعاقة الذهنية معرضا للرضر بشكل أكرب من غريه ،وعىل
البالغني الذين يقومون برعاية الطفل أن يكونوا أكرث يقظة.

اإلعاقة الذهنية

ال تتحدث عن الطفل بإسلوب
سل� عىل مسمع منه ألنه ت
ح�
بي
ن
المع� الدقيق لما
لو لم يفهم
يقال فأنه سيفرس بن�ة الصوت
وإحساس الشخص.
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إرشادات عملية ألولياء األمور وللبالغين اآلخرين
الذين يلتقون بالطفل ذي اإلعاقة الذهنية
محدودية الذاكرة قصيرة األمد

يواجه الطفل صعوبة باستيعاب انطباعات متعددة يف وقت واحد وصعوبة يف الحفاظ عىل
املعلومات التي يتلقاها.

نصائح

•ال تعطي الكثري من املعلومات! سيتذكر الطفل فقط الشيئ األخري الذي قلته.
بدالً من القول“ :أحرض الكوب وضعه عىل الطاولة وسأصب لك الشاي” قل
شيئاً واحدا ً يف كل مرة“ .أحرض الكوب” .عندما يفعل الطفل ذلك ميكنك القول:
“ضع الكوب عىل الطاولة’’ .ثم ميكنك القول“ :اآلن سأصب الشاي يف الكوب”.
•اظهر كيف تقوم بذلك بنفسك ودع الطفل يحاول .الطفل ذي اإلعاقة الذهنية
يعتمد عىل الخربات العملية ليك يتعلم.
•مرن الطفل عىل اليشء ثم اعطه وقتا لالسرتاحة قبل املحاولة مرة اخرى! اعطي
للطفل وقتاً للتعلم ووقتاً للقيام بتجارب جديدة.
صعوبة في التفكير التجريدي

لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية غالباً قدرة منخفضة عىل التفكري التجريدي.
نصائح

•تجنب الحديث او استخدام الطرق التجريدية وحاول ان تكون عميل وواضح.
•قم مبساعدة الطفل ليك يحصل عىل صورة عملية عن املفاهيم التالية :ثقيل\
خفيف وصغري\كبري وأكرث من\أقل من ،ألن األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية
عادة ما يخلطون بينها .ميكن تدريب الطفل عىل اإلستيعاب من خالل التجربة
العملية واللمس العميل.
صعوبة إستيعاب المكان والزمان

نصيحة
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تختلف مدى صعوبة إستيعاب الوقت وتحديد االماكن كثريا ً لدى األطفال ذوي االعاقة
الذهنية وقد تختلف الصعوبات أيضاً عند الشخص ذاته.
•يتلقى العديد من األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية القليل جدا ً من التدريب
إليجاد األماكن يف محيطهم ،ألنهم يف أكرث األحيان يكونون برفقة بالغ يعرف
الطريق .تذكر أنه وحتى مبعية البالغني ميكن التدرب عىل ايجاد الطريق.
إمكانية ايجاد األماكن يف املنطقة املحيطة يخلق الشعور باألمان واإلعتزاز
بالنفس.
اإلعاقة الذهنية

وضع شروط وتوقعات واقعية

نتيجة إلختالف االشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية فضال عن وجود اختالف يف قدرات الفرد
ذاته قد يكون من الصعب معرفة كيفية معاملة الطفل وأي متطلبات يتوجب عىل املرء
وضعها تجاهه .لذا ت ُشكّل تقبل الطفل كام هو نقطة انطالق هامة إذ من املهم أن يد َّرب
الطفل يف نفس الوقت قدراته وأن يتعلم املزيد ألنه من الصعب تقييم قدرات الشخص
فهناك خطر بكل من االستخفاف واملبالغة يف تقييم مستوى قدرات األطفال الذين لديهم
إعاقة ذهنية.
من المهم:

•الحرص عىل اكتساب املزيد من املعرفة حول اإلعاقة.
•تحديد ما ميكن للطفل إنجازه وما ال ميكنه إنجازه.
•كن حذرا ً من اتخاذ تقييم رسيع ،قد يكون الطفل مير مبرحلة صعبة حينها أو
قد يكون هناك اختالل يف توازن قدراته.
•ال تقارن الطفل مع آخرين بنفس السن والذين ينمون بشكل طبيعي.
•قم بزيادة مستوى املتطلبات بخطوات صغرية بعدما ينجز الطفل مهمة تلو
االخرى.

دع الطفل يجرب بنفسه

من املهم أن يحصل األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية عىل إمكانية القيام بالتجارب والتدرب
عليها فإن التجربة والفشل هي أساس لكل تطور .ولألسف ،ال يحصل عادة األطفال ذوي
اإلعاقة الذهنية عىل التشجيع أوعىل املجال الكايف ملحاولة القيام بعمل األشياء بأنفسهم.
يقوم املوظف أو ويل األمر أحيانا مبساعدة الطفل أكرث مام يحتاج إليه .لذلك يستحسن
يف بعض الحاالت أن يتوقف املوظف أو ويل األمر عن فعل ذلك والعمل عىل إعطاء الطفل
الوقت الالزم للمحاولة بنفسه .ميكن أن يتعلق ذلك بالقيام بالطهو وغسل املالبس أو
االتصال بشخص آخر وقد يتعلق األمر بفعل أشياء بسيطة جدا ً كإدخال وإخراج املالبس من
الغسالة بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية الشديدة.

اإلعاقة الذهنية

عليك أن تكون مسانداً ،بدال
من فعل أ
الشياء بدال ً عنهم.
توقف واطرح السؤال :ماذا
سنفعل آ
الن؟ بهذه الطريقة
التفك�
يحصل الطفل عىل فرصة
ي
بنفسه و يشعر بأنه ينجح أك�ث
ث
وأك�.
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نصائح

وضع خطط للحياة اليومية

يحتاج الطفل ذو اإلعاقة الذهنية إىل نظام وترتيب يف حياته اليومية حيث يشعر الطفل
ويكّنه ذلك من أن يصبح أكرث
بإجهاد نفيس أقل مع أمناط متشابهة من يوم إىل آخر ُ
استقالالً.
•حاول أن تخلق أمناط حياة يومية متشابهة من يوم إىل آخر.
•غالباً ما يساعد وضع جدول واضح لليوم ولألسبوع بحيث تدون األنشطة
واملواعيد خطياً .ميكن كذلك عرض الجدول مع إستخدام الصور التوضيحية.
وينصح أن يكون الجدول دامئاً يف متناول الطفل ومن السهل حمله..

ً
مستعدا للتغيرات وللمهمات الصعبة
كن

قد تخلق األوضاع غري املتوقعة وغري املنظمة إرهاقاً وارتباكاً كان من املمكن تفاديه .لذلك
من املهم عىل املرء كبالغ أن يهيئ الطفل للمتغريات .كام يستحسن تقديم دعم إضايف يف
الحاالت التي يعرف املرء بأن الطفل يعتربها صعبة.
•قد يخلق االنتقال من نشاط إىل آخر بعضا من القلق لذلك ينصح بإعطاء
الطفل إمكانية لتهيئة نفسه للشيئ التايل ،فعىل سبيل املثال إذا أراد املرء
الذهاب للتسوق فيمكنه أن يضع مخططا يظهر ما يتوجب عىل الطفل فعله
عندما يصل إىل املتجر وما هي الخطوة التالية .فكر أيضاً مبدح الطفل عند
إنجازه شيئا ما وات ّباعه للخطة املتفق عليها مسبقاً .كام ميكن أن يكون من
الجيد القول مثال« :سيحني الوقت إليقاف تشغيل التلفاز ،والذهاب إىل الفراش
بعد خمسة دقائق» أو «عندما يطرق الباب سيأيت طفل الجريان إىل هنا ليك
يلعب».
•غالباً ما تجري األمور بطريقة أسهل إذا قام املرء بفعل شيئ يحبه الطفل
عند إنجازه ما هو صعب ،مثالً ميكن للمرء قراءة قصة عند ذهاب الطفل إىل
الفراش ،أو تناول شيئ لذيذ بعد غسل الشعر.
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أهمية تذكير الطفل

يواجه العديد من األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية صعوبة يف إدراك الوقت ويف التخطيط  ،إذ
يحتاج الطفل غالباً إىل التذكري ألنه قد يواجه صعوبة بالتذكّر.
•أستخدام أوراق للتذكري أو جداول أو إرشادات لتسهيل الفهم أو اإلستعانه
بساعات رنانة للتنبيه والتي قد تساعد الطفل بشكل كبري.
•تصبح عملية التذكر أسهل إذا فهم الطفل ملاذا عليه أن يتذكر يشء أو فعل ما،
أي حني يرى الطفل إطارا ً للقيام بهذا .ميكن للموظف أو ويل األمر مساعدة
الطفل برؤية الخط األحمر وأن يبني له أن األشياء تحدث يف خطوات متنوعة.
يسهل عىل الطفل أحياناً الفهم والتذكر عندما يرى الحدث عىل شكل سلسلة
من الصور.
اإلعاقة الذهنية

نصائح

11

دور البالغين في التواصل
هل يؤدي إستخدام لغة
اإلشارات إلى عدم تعلم
الطفل النطق؟

ال ،اإلشارات تستخدم كتكملة للنطق.
عىل العكس من ذلك من املعتاد أن
تسهل لغة اإلشارات عملية تعلم
النطق .باإلضافة اىل أن الطفل يتمكن
مبساعدة اإلشارات من إكتشاف
السعادة بفهم اآلخرين له فهي تحفز
لديه استمرارية النطق والتطور
اللغوي
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تلعب البيئة دورا كبريا يف كيفية متكن الطفل ذو اإلعاقة الذهنية الشديدة من التواصل
اإلجتامعي مع محيطه ومن الشائع أن الطفل يتواصل بدرجات مختلفة مع مختلف
األشخاص ويف بيئات متنوعة .ومن املهم أن يفهم املرء كبالغ بأنه ميكنه التأثريعىل قدرة
تواصل الطفل من خالل خلق بيئة جيدة له وعرب املعاملة جيدة.
بإستطاعة املرء خلق جو من األمان عندما ينقل املعلومات بأسلوب يسهل فهمه ألن
من املهم استخدام لغة يفهمها الطفل وإختيار الصيغة والطريقة املناسبة للرسالة وفقا
ملستوى فهم الطفل وإدراكه.

دعم التواصل بمساعدة اإلشارات واألغراض والصور

تشكل إمكانية التواصل رشطا أساسيا ليك يشعر الطفل باألمان ويتمكن من النمو .لذلك
من املهم أن يقوم أولياء األمور والعاملني يف املراكز مبساعدة الطفل عىل إيجاد طريقة
فعالة للتواصل مع عامله املحيط به.
تشري البحوث بأن األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية يكتسبون تطور لغوي أفضل إذا
أضاف املرء عىل اللغة املحكية إشارات وأغراض وصور للتوضيح.
ينطوي األسلوب عىل أن يتعلم األشخاص يف بيئة الطفل استخدام إشارات مختلفة،
ويقوم املرء بفعل ذلك باستخدام اليدين وإظهار الصور واألغراض بنفس الوقت الذي
يتحدث به مع الطفل .يف البداية تحفز اإلشارات واألغراض والصور قدرة الطفل عىل الفهم

اإلعاقة الذهنية

نصائح

نصائح للعاملين
مع األطفال
ذوي اإلعاقة الذهنية

تبني سلسلة الصور للطفل أن الذهاب إىل املركز يتكون من أحداث عديدة وصغرية
ومتنوعة .ميكن للمرء اإلشارة إىل ما هو مهم تذكريه للطفل يف سلسلة الصور .عىل سبيل
املثال أخذ حقيبة املدرسة وتفقد حالة الطقس وأخذ مظلة أو ق ّبعة.
بأن هناك إمكانية للتواصل وتساعد الطفل يف وقت الحق عىل التعبري عن رغباتة وأفكاره
ومشاعره بنفسه ،وتعطي اإلشارات واألغراض والصور للطفل إمكانية للتعبريعن نفسه قبل
أن يبدأ بالنطق أو عند عدم قدرته عىل إكامل قوله بحيث ال يفهمه اآلخرون.

“تشكل إمكانية التواصل ش�طا
أساسيا لك يشعر الطفل أ
بالمان
ي
ويتمكن من النمو ،ولذلك من
المهم أن يقوم أولياء أ
المور
والعاملون ف ي� المراكز بمساعدة
الطفل عىل إيجاد طريقة فعالة
للتواصل مع عالمه المحيط به.

اإلعاقة الذهنية

من المهم أن
يتعاون أولياء األمور
والموظفون المحيطون
بالطفل لتوفير نفس
الدعم واألنماط في البيت
وفي المركز ألن ذلك
يساهم بشكل كبيرة في
إشعار الطفل باألمان
واالستقرار النفسي
وتطويره.
كلما زادت معرفتكم
باإلعاقة الذهنية كلما
تحسن الدعم الذي يمكن
أن تقدموه للطفل.
انتهزوا الفرصة لتعلم
المزيد عندما تحصلون
عليها وشاركو زمالئكم
بما كسبتم من معرفة
وخبرة.
يتطور األطفال ذوي
اإلعاقة الذهنية طوال
ً
تماما كما يتطور
الوقت
األطفال اآلخرين خاصة
اذا توفرت البيئة والطرق
المناسبة .قوموا بإجراء
محادثات مستمرة مع
زمالئكم حول الطرق التي
يمكنكم من خاللها تكييف
البيئة وتقديم الدعم
للطفل بأفضل طريقة.
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الكرة لعبة بسيطة ولكنها
تساعد ف ي� تطوير الطفل مثال
عند رميها او التقاطها أو تلقفها
ف ي� الهواء فهي تساهم ف ي� تطوير
تناسق الجسم

يحتاج كل األطفال إلى اللعب

اللعب هو الطريقة الطبيعية لنمو الطفل ذهنياً وعاطفياً وإجتامعياً وحركياً .اللعب
هو أيضاً األسلوب الذي ُيكّن الطفل من معالجة انطباعاته والتعامل مع خيبات األمل.
يستطيع الطفل من خالل تجربة سبل مختلفة للعب معرفة نفسه والعامل املحيط به
بشكل أفضل.
اللعب ليس أقل أهمية لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية وميكن النظر إىل اللعب كأداة
مفيدة إلعطاء الطفل تدريباً إضافياً يحتاج إليه األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية.
مبا أن األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية ينمون بشكل أبطء من األطفال اآلخرين فأنهم
يواصلون اللعب لفرتة أطول من عمرهم بالرغم من تقدمهم بالسن.
•يحتاج العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية إىل اللعب بشكل كبري حتى
يف سن املراهقة .تقمص الشخصيات ولعب األدوار تعترب من االلعاب املفضلة
ولذا ينصح بتوفري ثياب للتنكر ميكن بدورها أن تحفز الخيال والحرص عىل
توفري األلعاب وأدوات اللعب بأحجام مختلفة لتناسب األطفال األكرب سناً.
•اللعب ُيكّن الطفل من التحرك بشكل طبيعي ولذا يتطلب توفر الكرات وحبل
القفز والبالونات ووجود مكان للرقص ُيكّنه من الرياضة يف الحياة اليومية.
•اللعب باملياه ممتع لكل األعامر حيث أن الرتكيز والرش والتخبط يف املاء يدرب
املهارات الحركية الدقيقة ويطور املعرفة الجسدية ويُشعر الطفل بالفرح.

اللعب يجعل أ
الطفال يشعرون
أ
بالمان ويعطيهم الجرأة عىل
الثقة بأنفسهم آ
وبالخرين
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كيف يمكن التعامل مع غضب وإحباط الطفل؟

نصائح

بعض النصائح الجيدة التي ينصح بها الخرباء:
•دع الطفل يعرب عن غضبه ولكن حاول بعد ذلك التحدث عن السبب
وعن ترصفه بعد هدوءه.
• إحتضن الطفل وساعده يف رشح السبب.
ً
• إذا حدث ترصف عدواين قوي جدا ً فانرصف عن الطفل .غالبا ما يؤجج
فورة الغضب مشاهدة الكثريين له يف محيطه .اعط الطفل ونفسك
وقت للهدوء كل عىل حدى ثم أرجع ليك تخلق جوا ً من الهدوء -
الغناء غالباً ما يساعد بتهدئة الطفل.

تواصل واضح وداعم

نصائح

من املهم مناشدة الطفل وإعطاؤه إرشادات بطريقة واقعية ألن الطفل ذي
اإلعاقة الذهنية لديه محدودية يف التفكري التجريدي وضعف يف الذاكرة القصرية
األمد.
ً
ً
ً
•ابذل جهدا ليك تكون رصيحا وواضحا عند الحديث مع الطفل.
•ال تعطي معلومات أكرث من الالزم.
•تأكد من أن الطفل يستمع إليك.
•قم بإعطاء إرشادات مخترصة خطوة بخطوة.

اإلعاقة الذهنية
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«العيش والعمل مع األطفال الذين يعانون من اإلعاقة
الذهنية»
هو جزء من سلسلة منشورات تحتوي على معلومات ونصائح حول
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة .هذه السلسلة موجهة إلى اآلباء
واألمهات واألشخاص الذين يعملون كمهنيين مع األطفال ذوي
اإلحتياجات الخاصة.
انطالقاً من العراق وبمساعدة الخبرة السويدية تم إعداد المحتوى
لتسليط الضوء على المسائل واألفكار العادية ولسد حاجة محددة
من المعلومات .والهدف من ذلك هو تقديم النصائح واالقتراحات
الملموسة حول الطرق التي أثبت أنها تعمل بفعالية في الممارسة
العملية في الحياة وفي العمل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
تم إعداد وترجمة هذه الكتيبات في إطار مشروع الحوكمة في قطاع
الرعاية االجتماعية في العراق ) (Governance in Social Careالممول
من قبل الوكالة السويدية للتنمية الدولية ) (SIDAالمشروع هو عبارة
عن شراكة بين الجمعية السويدية للسلطات المحلية واألقاليم )(SKL
ومحافظتي دهوك والديوانية ويهدف إلى تعزيز القيادة واإلدارة
في قطاع الرعاية اإلجتماعية.
السلسلة تتكون من المنشورات التالية:
العيش والعمل مع األطفال الذين يعانون من اإلعاقة الذهنية
التوحد
العيش والعمل مع األطفال الذين يعانون من
ّ
العيش والعمل مع األطفال الذين يعانون من إضطراب الكرب ما بعد
الصدمة

۠
۠
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