التعنيف و المعوق
اإلعاقة الذىنية منوذجا

تقدٌم  :باسم بن تعارٌت
مرب متعدد اإلختصاص باإلتحاد التونسً إلعانة األشخاص
القاصرٌن ذهنٌا فرع جربة مٌدون

المقدمة







تصنف اإلعاقة الذهنٌة ضمن فئة ذوي االحتٌاجات الخاصة والتً تحتاج
إلى رعاٌة و خدمات خاصة قصد النهوض بها إسوة باألطفال العادٌٌن من
حٌث الحقوق و الحرٌات إال أن هذه الرعاٌة قد تنحرف أحٌانا من مسارها
مما ٌنتج عنه أشكال و مظاهر من العنف الذي ٌمثل مشكل عام ٌحتاج أي
مجتمع فً المجتمعات و الذي أصبح من المواضٌع الهامة التً تطرح حدٌثا
فً مجال التربٌة الخاصة نظرا لآلثار السلبٌة الذي ٌنجر عنه و ازدٌاد
معدالته
 /1فما مفهوم العنف ؟
 /2ما الفرق بٌن العنف و العقاب ؟
/3العنف و أشكاله وأثاره ؟
/4ما هً الحلول للحد من الوقاٌة منه؟

مفهوم العنف ؟
 هو أي اعتداء ضد اآلخرٌن ٌتسبب أو قد ٌتسبب فً إحداث إٌذاء أو ألم

جسدي أو نفسً و ٌشمل التهدٌد باالعتداء أو الحرمان التعسفً للحرٌات
والحقوق و ٌكون قصدٌا و متكررا .

• قوة
قاهرة

• تعذٌب

• ضرر

إستغبلل

إساءة

إعتداء

ألم
• قسوة

 /2ما الفرق بين العنف و العقاب
العنف

ثقافة سٌئة و طرٌقة هدامة

ٌهدف إلى الحط من قٌمة الطفل أو
الشاب
فعل انتقامً ال ٌراعً خصوصٌات
الطفل أو الشاب

العقاب

تقنٌة من نظرٌة تعدٌل السلوك وهً -
طرٌقة بناءة
ٌ.هتم بالنهوض بالطفل  /الشاب الحامل لإلعاقة -

أثناء تطبٌق هذه التقنٌة ٌراعً فً
الحسبان الخصوصٌات الجسمٌة ,
العقلٌة و النفسٌة للطفل  /الشاب

ٌؤدي بالطفل المعنف إلى إضطرابات هدف العقاب هو التقلٌل من
سلوكٌة وٌجعل منه مشروع تعنٌف
االضطرابات السلوكٌة بما فٌها العنف
( السلوك العدوانً).

العنف  :أشكالو وآثاره
 العنف فً المحٌط األسري و أسبابه
 العنف فً المإسسات التربوٌة و أسبابه
 العنف فً المجتمع و أسبابه
 اآلثار المترتبة عن العنف على حامل اإلعاقة

 .1العنف فً المحٌط األسري
 تمثل األسرة المؤوى الدافىء و الملجؤ األمن ,المدرسة األولى  ,مركز الحب و
السكٌنة و ساحة الهدوء و الطمؤنٌنة إال أن هذه األسرة تنحرف عن مسارها أثناء
تعاملها مع الطفل حامل لئلعاقة لتصبح ِبإرة تعنٌف و تتفنن بجملة من األشكال:
 اإلساءة المعنوٌة  :تتعدد اإلساءة األسرٌة فً مظاهرها :
 اإلتجاه السلبً أو الرفض :تبادل الزوجٌن التهم لٌصبح الطفل جرٌمة.
 الشعور بالصدمة و نكران وجود اإلعاقة الذهنٌة عند االبن.
 الشعور بالعار و الذنب و الكآبة .
 التؤرجح بٌن الرفض التام و الحماٌة المفرطة .
 رفض األسرة إلحاقه بمراكز التربٌة الخاصة والصمود فً إبقاءه فً المدارس
العادٌة .
 إستغبلل الطفل للتسول

التعنٌف اللفظً :
 إنتقاد شكله الخارجً .
 مناداته بؤلفاظ مبتذلة .
 التقلٌل من إنجازاته .
 توظٌف منطق التهدٌد والوعد و الوعٌد أثناء الحدٌث مع االبن.

التعنٌف الجسدي  :هو إستخدام قصدي و لٌس مصادفة لجزء من تعامل
األباء أو من ٌقوم مقامهما مع الطفل بغرض إالٌذاء و ٌحدث بصورة نمطٌة
و ٌإدي فً بعض األحٌان إلى الموت ,تلف فً المخ أو فً أعضاء مختلفة
من الجسد ٌ,تجسد فً :

 - الحروق
 - الضرب
 - الجروح
 - الكدمات
 - شد الشعر

التعنٌف الجنسً :
هو فعل متعمد ٌتسم بمخالفة المعاٌٌر و القٌم اإلجتماعٌة واألعراف
و القانون
ٌ عتبر من أخطر أنواع اإلساءة و تناولها بالبحث و الدراسة قلٌل ألنه ٌصعب
مناقشتها وال ٌعترف بها األطفال المساء إلٌهم إال قلٌل رغم أنها تحدث بكثرة
ٌ حدث العدوان الجنسً على الذكور و اإلناث ونسبة ما ٌقع على اإلناث
أكثر من الذكور و ٌهدف إلى إتباع الغرٌزة الجنسٌة للكبار عن طرٌق
اإلعتداء المباشر
 اإلساءة الجنسٌة تعنً تورط القاصرٌن بؤعمال و عبلقات ال ٌفهمونها وهم
فرٌسة سهلة ال ٌستطعون التعبٌر عما ٌحدث و غٌر مدركٌن لتبعات تلك
اإلساءة
 تتمثل التعنٌف الجنسً فً تعرٌض حامل اإلعاقة ألي نشاط أو سلوك
جنسً بطرٌقة مباشرة و غٌر مباشرة (التحرش الجنسً )و تتمظهر فً:

 مداعبة األعضاء التناسلٌة لحامل اإلعاقة .
 اإلغتصاب .
 زنا المحارم/البغاء .
 مراقبتهم حٌن ٌخلعون مبلبسهم .
 مشاهدة الطفل لفعل جنسً (من الوالدٌن مثبل ).
 اإلستغبلل الجنسً من خبلل الصور الجنسٌة و المواقع اإلباحٌة .














اإلهمال العاطفً و النفسً :
التمٌٌز بٌن األبناء
عزله عن المجتمع
السخرٌة من تصرفاته و اإلنتقاد له بإستمرار
إحراجه المستمر أمام اآلخرٌن
حرمانه من الحب و الرعاٌة
القسوة فً المعاملة
اإلهمال التربوي :
تغٌبه عن المركز بصفة متكررة .
قلة المواد المدرسٌة المقتناة مقارنة بؤخٌه فً المدرسة العادٌة.
إرساله إلى المركز بمبلبس رثة .
غٌاب الحوار و التواصل مع المركز.

اإلهمال :
هو العجز و الفشل فً إمداد الطفل باحتٌاجاته األساسٌة و العاطفٌة و التربوٌة
 اإلهمال البدنً :
 مراقبة صحة الطفل حامل اإلعاقة
 اإلمتناع عن أخذه للطبٌب أو المستشفى فً حالة مرض
 اإلعتناء بمظهره الخارجً ( ملبس  ,رائحة ).....

أسباب العنف المسلط على حاملي اإلعاقة الذهنية
 الوالدٌن
 جهل الوالدٌن بطبٌعة و خصائص المراحل العمرٌة لنمو الطفل
 مشاكل بٌن الزوجٌن
 عجز األسرة عن مواجهة الضغوطات االجتماعٌة
 االعتقاد السائد بؤن العنف هو الطرٌقة المثلى لتربٌة األبناء
 الوالدٌن نفسهم كانوا معنفٌن
 انخفاض المستوى التعلٌمً لؤلسرة
 قلة الدخل االقتصادي

 الطفل حامل لإلعاقة
 اتسامه بالسلوك العدوانً .
 العجز عن الدفاع عن النفس .
 محدودٌة القدرة على تفسٌر حقٌقة اإلساءة.

2العنف في المؤسسة التربوية :

المدرسةالداجمة و مراكز الرتبية اخلاصة
إن الهدف الرئٌسً لنشؤة مراكز التربٌة الخاصة و المدارس الدامجة هً

النهوض بالمعاقٌن و رعاٌتهم إال أن هذه الرعاٌة قد تنحرف عن مسارها
و الهدف المناط بعهدتها لتمثل بإرة عنف و نجد نفس األسالٌب و األشكال

إسوة باألسرة و إن إختلفت بعض مظاهرها و أدواتها.

فً المدرسة الدامجة :
 عدم اإلعتناء بالطفل المدمج و مراعاة خصوصٌة إعاقته الذهنٌة ( توقٌت
،مكان الجلوس مثبل ) .
 العناٌة المفرطة من قبل اإلطار العامل بالمدرسة أو القسوة و البلمباالة .
 إبقاء الطفل فً المدرسة دون توجٌهه إلى مراكز التربٌة الخاصة.
من بٌن األسباب :
 النظرة الدونٌة لفاعلٌة و مكانة مراكز التربٌة الخاصة
 نقص فً رسكلة معلمً المدارس العادٌة

فً مراكز التربٌة الخاصة :
 إعتداء شخص معوق أكبر سنا على أصغر سنا
 عجز الجمعٌة على توفٌر الخدمات التربوٌة و الحٌاتٌة للمستفٌد ( فرٌق
متعدد اإلختصاص ,بناٌة مبلئمة أدوات )
 تنقل الشاب من ورشة ألخرى دون تعلٌمه حرفة
 اعتداء اإلطار العامل على الشخص حامل اإلعاقة
من بٌن األسباب :
 قلة الموارد المالٌة للجمعٌة
 غٌاب التنسٌق الفعلً بٌن المتدخلٌن فً العملٌة التربوٌة

فً المؤسسات الشغلٌة :
 هشاشة بعض العقود الشغلٌة .
 إستغبلل سذاجة الشاب و التحٌّل علٌه قصد طرده من العمل .
 اإلعتداء اللفظً  ,الجنسً و الجسدي .
من بٌن األسباب :
 تشغٌل المعوق الذهنً حبٌس إرادة سٌاسٌة و تشجٌعات قانونٌة و لٌس وعً
المشعل بؤنه طاقة إنتاج
 النظرة السلبٌة للعمال فً المإسسات الشغلٌة للمعوق الذهنً

 -3في المجتمع

 نفس األسالٌب و األشكال مع فارق فً الجناة
 من بٌن األسباب:

 الشعور السائد بالعجز الذي ٌتسم به الطفل المعوق
 غٌاب الوعً بؤنه إتسان قبل أن ٌكون حامل إلعاقة ذهنٌة
 غٌاب قٌم الكرامة و الحرمة الجسدٌة و المعنوٌة
 إستفحال ظاهرة اإلستغبلل و الخوف من التبعات العدلٌة

اآلثار المترتبة عن العنف لحامل اإلعاقة :
ٌإثر العنف المسلط على الطفل حامل اإلعاقة سلبا وتتجسد فً :
 إضطرابات نفسٌة  :القلق  ,اإلكتئاب  ,الٌؤس  ,عقد نفسٌة
 اإلضطراب الكربً  :اإلنزعاج عند تذكر الحادث
 إضطرابات سلوكٌة  :العدوانً  ,اإلنسحاب اإلجتماعً,إٌذاء الذات و
الفوضوي

 حرمان الطفل المدمج من تفرٌد التعلٌم الذي كان متوفر فً مراكز التربٌة
الخاصة
 زٌادة الفجوة بٌن األطفال القاصرٌن ذهنٌا و األطفال األسوٌاء خاصة و أن
المدارس العادٌة تعتمد على النجاح األكادٌمً و العبلمات كمعٌار أساسً
ووحٌد للنجاح
 تدعٌم فكرة الفشل عند القاصر الذهنً حٌث أن المدارس العادٌة تطبق
المعٌار الصفً فً التقٌٌم فً حٌن أن القاصر الذهنً الذي ٌحتاج إلى تطبٌق
المعٌار الذاتً و الذي ٌقوم على أسس مقارنة أداء مع ماهو متوقع منه و
لٌس مقارنة مع أداء المجموعة الصفٌة

 كره الشاب القاصر الذهنً للعمل ورفضه الدخول فً سوق الشغل
 تحسن قدرات الطفل  /الشاب بطٌئة فً غٌاب الخدمات التربوٌة و الدور
الفعال لؤلسرة
 رفض الطفل  /الشاب االلتحاق بالمركز

 انحراف المإسسات التربوٌة الخاصة من هدفها األساسً و المتمثل فً
تنمٌة و النهوض بالقاصر الذهنً لتصبح مجرد مكان لتخلص منه ,تصبح
المإسسات أشبه بمراكز إٌواء جزئٌة و حضانة
 كره الشخص الحامل اإلعاقة و رفضه الدخول فً سوق الشغل

القانون

الحقوق و الحرٌات
العنف ٌتضارب
التربٌة السلٌمة

العادات و القٌم

ماىي احللول للحد من العنف ?

الحلول المقترحة
 إضافة إلى القانون فإنه ٌمثل الحدٌث عن جملة من الحلول للوقاٌة
و الحد من ظاهرة التعنٌف ضد القاصر ذهنٌا :
 oتشجٌع الولً على اإلقتصار عن إستخدام وسائل تؤدٌبٌة خالٌة من
العنف
 oتوعٌة المدرسٌن حول األثار المترتبة على العنف و عدم التمٌٌز فً
األقسام بٌن المدمج و الطفل السوي
 oإحالة غٌر القادرٌن عن مباشرة التعلٌم العادي إلى مراكز التربٌة
الخاصة مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى
 oإدراك العاملٌن بخطورة القٌام بؤي عمل ٌإدي إلى العنف و االستغبلل
 oتوفٌر اإلمكانٌات المادٌة الضرورٌة لتسٌٌر المركز من قبل الدولة و المجتمع قصد
تحسن جودة الخدمات التربوٌة

 oتنظٌم دورات تدرٌبٌة فً الجمعٌات لؤلسرة حول أسالٌب التنشئة االجتماعٌة
المبلئمة لؤلبناء ذو حاملً اإلعاقة
 oضرورة وجود فرٌق متعدد االختصاص فً الجمعٌات لحل القضاٌا
و مشكبلت األسرة و األطفال حاملً اإلعاقة
 oالدور الهام لئلعبلم :ضرورة القٌام ببرامج تعنى بظاهرة العنف
 oنشر ثقافة الحوار و توعٌة المجتمع من خبلل االستفادة من قنوات االتصال
الحدٌثة
 oمراجعة الدولة لمنظومة الدمج المدرسً و المهنً
 oإنشاء مراكز تكوٌن و تشغٌل فً كل والٌة

اخلامتة
ٌعتبر العنف آفة و ثقافة هدامة ٌكون ضحٌتها القاصر الذهنً فً أماكن هً
فً األصل موطن الرعاٌة و توظف شتى األسالٌب مما ٌرسخ المقولة
السائدة ” لٌس تمة معاقٌن بل بٌئات معوقة ”

