معلومات توجيهية لآلباء واألمهات والجدات واألجداد والمهنيين الذين يقابلون األطفال ذوي
اإلعاقة وعائالتهم أثناء أداء عملهم:

Arabiska

 – Opratat.seموقع اإللكتروني يساعد على منع نشوء األوضاع غير الصحية
إن  Opratat.seهي أحد األدوات التي تُمكنك من البدء في التحدث عن أفكارك ومشاعرك التي غالبا ً ما ال يتم التحدث عنها داخل
العائالت التي لديها أطفال من ذوي اإلعاقة .فمن خالل األفالم والقصص والكتب المصورة واأللعاب يُمكن لكل من األطفال والبالغين
اكتشاف الكيفية التي يفكر بها اآلخرون ومعرفة ععورهم في الحاالت المتتففة .يمكن أن يكون بماابة المحف لبدء الحوار .إن
 Opratat.seهو موقعا ً إلكترونيا ً موجها ً لألطفال بين سن  7و  12سنة ،ولألسر ذوي األطفال والبالغين اآلخرين الذين يفتقون
باألسرة .ونحن نأمل بأن يعثر الجميع على شيء يُمكنه من التعرف على نفسه.

هذا هو opratat.se





أفالم الرسوم المتحركة حول ما ال يتحدث عنه الشتص والسبب في عدم التحدث عن ذلك.
القصص التي تعطي األفكار واألمافة عفى ما يمكن لألعتاص القيام به لفحديث أكار مع بعضهم البعض عن األعياء
الصعبة .تكون تفك القصص من األطفال ذوي اإلعاقة ومن األعقاء ومن اآلباء واألمهات ومن الجدات واألجداد.

الكتب المصورة التي يُمكن أن تكون بماابة المحف لبدء الحديث حول المشاعر في الحاالت التي يصفها الكتاب.
األلعاب والمشاعر التي من المفترض أن تكون ممتعة ولكن يُمكن أن يتم استتدامها أيضاً لفحديث عن المشاعر .ما
هي المشاعر التي أجدها في الصور الموجودة عفى قطع الفعبة؟ كيف يكون اإلحساس عند الشعور بالمشاعر
المتتففة؟ كيف يمكن أن يشعر الشتص نفسه بمشاعر متتففة؟ هل يُمكن أن يشعر األعتاص المتتففون بالشيء
نفسه؟ األلعاب متصصة لألطفال الصغار.

يستند محتوى األفالم والقصص إلى ما قاله  160طفال من ذوي اإلعاقة وكذلك ما قاله األعقاء والشقيقات واآلباء واألمهات واألجداد
والجدات في المقابالت واالجتماعات في مشروع تم إجراؤه في حركات حقوق المعاقين.

لماذا opratat.se؟
عندما يقوم األطفال ذوي اإلعاقة وعائالتهم بحماية بعضهم البعض من الشعور بالحزن والقلق والغضب فإنهم ال يتحدثون
عن ما هو صعب ومؤلم .يُمكن لألطفال قراءة انعدام أمن الوالدين وعدم ععورهم بالراحة ،إال أنهم ال يفهمون لماذا
يتصرف الوالدان بغرابة .ومع غياب المحادثة ،يحاول الطفل تتمين ما يفكر فيه الوالدان  -ويقوم بتكوين تفسيراته التاصة.
وهي تفسيرات قد تكون أسوأ مما هو عفيه األمر في الواقع.
لذا فمن الهام التحدث مع بعضنا البعض .ومن خالل األفالم والقصص والكتب المصورة واأللعاب الموجودة على الموقع
اإللكتروني  opratat.seيُمكن لألطفال والبالغين اكتشاف أنهم يفكرون ويشعرون بطريقة مماثفة في الموقف نفسه .فهم ليسوا
وحدهم .فمعرفة نفسك يُمكن أن تجعلك تجرؤ على التحدث أكثر عن األشياء التي قد ال تتحدث عنها في العادة.
إن األطفال يفهمون ويُمكنهم إدراك أكثر بكثير مما نعتقد نحن البالغون ،كما أن األطفال اليوم هم خبراء في أن يكونوا
أطفال .إال أن األطفال يحتاجون في نفس الوقت إلى المساعدة والتوجيه من الوالدين.
هذا ما قاله هامبوس 10 ،سنوات« :ينبغي عفى الشتص إخراج ما بداخفه .وإال يؤدي ذلك إلى
حدوث آالم في المعدة ».وتقول توفا 8 ،سنوات« :أعتقد في بعض األحيان أن والدي يتشاجران
ألنني ثقيفه عفيهم .إال أن األمر ال ينبغي أن يكون كذلك .وفي بعض األحيان يكون األمر مجرد
عيء أتتيفه».
وبالنسبة لألطفال الذين عاركوا واطفعوا عفى الموقع اإللكتروني  opratat.seعبروا عن رغبتهم
بمعرفة الكيفية التي يكون عفيها األمر  -وأنهم يريدون الحديث.

تعكس األفالم ثمانية مواضيع مختلفة
حيث قامت األصوات الـ  160بتوضيح األمور التي يصعب التحدث عنها .وقمنا بتقسيم تفك األمور إلى ثمانية مواضيع.
لدي شيء ما ( )Jag har nå’tيتمحور الموضوع حول اإلعاقة
ً
يرغب األطفال ذوي اإلعاقة بمعرفة ما لديهم .كما يرغب األخوة واألخوات أيضا أن يعرفوا ذلك .فهم يريدون أن يفهموا
وأن يعرفوا الفرص والحدود .يقول الطفل «أنه أنا الذي لديه عيء ما».
يُريد اآلباء واألمهات حماية أطفالهم ،وحماية أنفسهم أيضاً ،من المشاعر القوية مال الح ن
والقفق والغضب والشعور بالت ي والذنب.
وترغب كل من الجدة والجد أن يتجرأ الوالدان عفى التحدث مع طففهم بشأن إعاقته .إال أنهم
يواجهون مشكالت في معالجة مسألة التوف من المتاطرة بالعالقة مع أوالدهم وأحفادهم.
ال أقول كيف أشعر
ال يقول األطفال والبالغين كيف يشعرون أو يقففون من ععورهم .فهم يرغبون بحماية أنفسهم
وحماية اآلخرين ،ويتافون من تطوير مشاعر مال الشعور بالت ي والذنب والقفق والح ن
والغضب.
أحتاج دائما ً إلى المساعدة ( )Behöver alltid hjälpيتمحور الموضوع حول االعتماد
يعتقد األطفال أنهم يشغفون مكانا ً ويشعرون أنهم معوزين .لتجنب تفك المشاعر فإنهم يمتنعون عن األنشطة.
هل هذا خطأي؟ ( )?Är det mitt felيتمحور الموضوع حول كونهم م عجين
يشعر األطفال بالقفق إزاء إرهاق الوالدين أو صعوبات أخرى تنشأ في األسرة .فهم يعتقدون أنهم يأخذون مساحة كبيرة جدا
من أعقائهم .ويبدأ تفكير األطفال بالتمحور حول «إنه خطأي».
فاألطفال ذوي اإلعاقة فقط هم من يتحدثون عن مسألة كونهم بماابة اإلزعاج .ولم يتحدث أي من األخوة واألخوات أو
الوالدين أو الجدات واألجداد عن ذلك.
هل يخجلون؟ ( )?Skäms domيتمحور الموضوع حول السفوكيات في البيئة المحيطة
يواجه األطفال وأعقائهم صعوبة في كيفية التعامل عندما يقوم اآلخرين بالتحديق أو توجيه تعفيقات بطريقة غريبة.
ويقفق الوالدان من عواقب المحيط غير المتفهم وغير المتعاطف عفى أطفالهم .ولذا فإنهم يتجنبون بعض المواقف ،أو ال
يقومون باإلخبار عن إعاقة الطفل في بعض السياقات.
تحمل مسؤولية اآلخرين ( )Tar ansvar för andraيتمحور الموضوع حول تحمل المسؤولية عن مشاعر اآلخرين
إن األطفال وأعقائهم حساسون ويشعرون بمشاعر والديهم .ويرى األطفال أنفسهم كما لو أنهم السبب في ح ن أو قفق أو
غضب اآلخرين .وهم يمتنعون عن فعل األعياء المتتففة حتى ال يشعر اآلخرون بالقفق .يتحمل األطفال المسؤولية عن
مشاعر اآلخرين .كما يقوم األعقاء باالعتناء بأعقائهم ويحمونهم بطرق متتففة.
المستقبل
غالبا ً ما يقفق األعقاء بشأن الكيفية التي ستكون عفيها األمور عندما يتقدم األب واألم في العمر أو عندما يتوفون .من الذي
سيعتني بشقيقي/عقيقتي إذاً؟
يريد الوالدان حماية أطفالهم من القفق وعدم تحطيم أحالمهم .فقد يواجهون صعوبة في الحديث عن التركة واإلرث عفى
سبيل الماال وما يُمكن أن يعنيه األمر في المستقبل .هل يُمكن أن يُرزق طففي بطفل له
وتكوين أسرة؟
هل سيموت؟
يرغب األطفال بمعرفة الكيفية التي عفيها األمر .إال أن البالغين يواجهون صعوبة في معرفة
القدر الذي يفهمه الطفل .إن األطفال واألعقاء غالبا ً ما يعرفون الكاير ،ولكن قد ال يكونون
مفمين بالموضوع بأكمفه.
فالتفكير في الموت يوقظ مشاعر قوية .لدى كل من األعتاص الذي سيشرحون ويتحدثون
حول ذلك ولدى المريض .إال أن الموت عيء تجريدي ويصعب عرحه.

كيفية استخدام Opratat.se؟
مع األطفال  -لألقارب والمهنيين
عند القيام بعرض أحد األفالم قد يكون من الجيد قول عيء عن الفيفم ،وإخبارهم بأنه فيفم قصير .وإذا لم يكن الطفل راغبا ً باالستمرار
بالمشاهدة فقد يكون من الجيد إغالق الفيفم .إن الطفل هو من يقرر.
خذ وقتك النتظار ردود فعل الطفل .وتريث في التعبير عن رأيك كشتص بالغ .ويُمكنك فعل الشيء نفسه في القصص.
ومن الطرق لبدأ التحدث هو السؤال عن األعتاص الموجودين في الفيفم أو في القصة .ماذا يحدث؟ كيف يشعر األعتاص المتتففون
في رأيك؟ لماذا تشعر بذلك؟ ما هي كيفية تفكيرهم في رأيك؟ ما الذي كنت ستفعفه لو كنت في موقف مشابه؟
إن المحادثة حول األعتاص الموجودين في الفيفم والقصص يُمكن أن يُسهل التحدث عن الوضع الشتصي.
فعندما يفهم الشتص أن اآلخرين يُمكن أن يشعروا بنفس ما يشعر به فإنه يكون من السهل التعبير عن
مشاعرهم .كونوا متطفعين لفمعرفة معاً ،وبمشاركة التبرات والتحدث حول كيفية مواجهة المواقف
المتتففة في الحياة اليومية.
قوموا باستتدام كفمات قوية وواقعية عفى قدر اإلمكان ،قوموا باالستماع والتوضيح إذا ما تفهمون بشكل
صحيح .قوموا بالرد عفى أسئفة الطفل ،وقوموا بالتأكيد عفى مشاعر الطفل .فهذا يساعد الطفل عفى تعفم
الاقة في انطباعه الحسي ووصفها ونقفها إلى محيطه.
ال تكون المشاعر صحيحة أو خاطئة عفى اإلطالق ،وال تكون أيضا ً بمبرر أو بال مبرر .إنها مجرد مشاعر
وأحاسيس.

جيمي 11 ،سنة ،يقول« :يعتقد الشتص ،أو يعتقد الكايرون أن األطفال الصغار ال يفهمون وأنهم ال يفكرون .إنني أعرف
منذ أن كنت  4سنوات .كان لدي الكاير من األفكار ،تماما ً كما هو الحال اليوم ».و آنا 9 ،سنوات« :في تفك األفالم يُمكن
لفشتص تتيل نفسه في أحد المواقف ،وسيتمكن الشتص من معرفة أن هناك آخرين يفهمون ويقدرون مشاعر الشتص
وأنه ليس بمفرده.

في مكان العمل ،للمهنيين:
هناك العديد من المجاالت التي يُمكن لفمهنيين االستفادة منها عفى .opratat.se









لدعم عمفهم ،لفحصول عفى المعرفة بشأن ما هو هاما ً لألطفال واألعقاء واآلباء واألمهات واألجداد والجدات
لفتحدث بشأنه.
كنقطة انطالق لفمحادثات في مجموعة العامفين .ربما ي يد ذلك االهتمام بهذه األداة في مكان العمل.
في المحادثات الفردية ،عندما يرغبون بتقديم الدعم من خالل طرح األسئفة التي «يتم السكوت عنها» ،عفى سبيل
الماال إعاقة الطفل.
في مجموعة األطفال ذوي اإلعاقة.
في مجموعة األعقاء أو اآلباء واألمهات أو الجدات واألجداد.
كأداة يتم استتدامها لتقديم نصائح لألطفال ،واألعقاء ،واآلباء واألمهات.
في التدريب أو اإلرعاد المقدم لفعامفين لفحصول عفى الدعم في الحديث عن المسائل التي يصعب التحدث بشأنها.

يقول أحد المرعدون االجتماعيون« :بكوني مهني يُمكن أن يطغى عفى اإلنسان عج ه ،وبالتالي ال يجرؤ عفى سؤالهم عن
ععورهم».

أشخاص آخرون ممن استخدموا Opratat.se
رأي المهنيون حول المحادثة الفردية وفي مجموعات

«لقد قمنا بعرض أفالم من موقع  Opratatآلباء وأمهات لم يقابفوا بعضهم البعض من قبل .لم نرى مال ذلك من قبل ،فقد
بدأ اآلباء واألمهات بالتحدث بسرعة وبشكل عتصي ».أحد العامفين في إعادة التأهيل
«إذا ما بدأنا التحدث عن الطفل الموجود في الفيفم فإنه يكون من السهل عفى الطفل البدء بالتحدث عن نفسه ».أحد العامفين في السكن
المؤقت لألطفال ()korttidshem
«المحتوى جيد ضد ما هو مسكوت عنه .إن األمر ال ي ال كذلك ،وال يحصل الوالدان عفى المساعدة في التحدث مع طففهم .إال أن
الحصول عفى المساعدة أمراً ضرورياً .تشير المواد نفسها إلى أن التحدث ليس أمراً خطيراً ،بل إن التحدث أمراً جيداً ».المعفمون
ومساعدو التالميذ في مدرسة المرحفة األساسية
«احتفظوا دائما ً بـ  Opratatمعكم ،اجعفوه في وعيكم .حيث أنه من السهل فتحه واستتدامه عند نشوء أحد المواقف ».المرعدون
االجتماعيون في إعادة التأهيل

رأي األطفال واآلباء واألمهات حول األفالم

تم عرض الفيفم ( Klätterställningenإطار التسفق) لمجموعة من األطفال ومجموعة من أولياء األمر في نفس
الوقت ولكن بشكل منفصل .وتعرف األطفال عفى الوضع الموجود في الفيفم .وقالوا أن الشتص يُصبح غاضباً وح يناً
عندما ال يتمكن الشتص من فعل ما هو ماير ويُمكنه فعفه .فهم األطفال أيضا ً أن األب كان خائفاً .كما تعرف الوالدان أيضاً
عفى أنفسهم .وناقشوا التجرؤ عفى عدم التفكير في األمر بشكل أكبر واالعتماد عفى األطفال.
عاهد أحد أطفال المجموعة ممن يرتاد روضة األطفال فيفم ( Pussletالفغ /األحجية) .قال
الطفل« :لقد كانت تعاني من بعض الصعوبات« ،».لقد بكت ألن اآلخرين كانوا أسرع منها،
بكت أيضا ً ألنها لم تكن سريعة ،ح ينة ألنها كانت تعاني من أحد المشكالت« ،».لقد تأخرت
كايراً ،ولم تتمكن من الفعب مع اآلخرين».
آراء اآلباء واألمهات في المحادثة مع األطفال

لقد أصبح الموقع اإللكتروني  Opratat.seأداة قوية لآلباء واألمهات لفتح أنواع متتففة من المحادثات .يحب األغفبية أن
األفالم والقصص قصيرة.
ويقول أحد اآلباء/األمهات أنه فكر بأن يُري الموقع اإللكتروني لفعامفين في روضة األطفال التي يرتادها طففه .وأخبرنا
أب/أم آخر بمحادثة لدى المرعد االجتماعي .حيث كانت ابنتهم لدى الطبيب النفسي لألطفال والشباب ( ،)BUPوخالل
زيارتهم تحدثت الطففة عن ععورها بالذنب بأنها تسبب آالم ومتاعب لوالديها .وتسبب هذا بإيقاظ مشاعر الشعور بالذنب
لدى الوالدين .قام المرعد االجتماعي بعرض الموقع اإللكتروني  opratat.seوقال« :نحن نعفم أن هناك الكايرين ممن
يشعرون بالمشاعر ذاتها ويفكرون بنفس الطريقة .ويقوم األطفال بحماية والديهم في مال تفك المواقف ».وقد خففت تفك
الرسالة الضغط قفيالً لدى األب/األم  -ولم يشعر/تشعر أنه وحيداً/وحيدة.
وفي التتام قال األب« :أنا أحتاج إلى الدعم لكي أحافظ عفى هدوئي وعفى األمان واالنفتاح حول متتفف المسائل وأن ال
أكون خائفا ً عفى مشاعر أطفالي».

