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: مدخل

: ٌكون محدودا فً  انالتعامل مع التوحد كاضطراب نمائً أوسع من  ان

ضمان تشخٌص جٌد لتناذر معٌن ووضع ترتٌبات وخطط تكفل لضمان 

ذلك أن هذا االضطراب ال ٌمس فقط نمو الطفل بل العالقة . نتائج مرضٌة

 بمفهومها الواسع مع الذات وداخل النسق األسري بؤنساقه التحتٌة، وكذا

. العالقة مع المحٌط الواسع والمجتمع 



لدى طفل ال ٌقتصر على صدمة  التوحدياكتشاؾ االضطراب  ان 

ترتٌب ونظر فً  اعادةالتشخٌص ، والتساإل حول المآل ، بل ٌقتضً 

طابع  ٌحتمهاترتٌبات : وكذا الحٌاة الٌومٌة لؤلسرة  واآلدوارالوظائؾ 

على مستوى التواصل، : سواءا اختالالتمن  بهاالضطراب وما ٌتسم 

النمطٌة واالهتمام المركز والمحدود مع ؼرابة  والتفاعل االجتماعً، 

، اضطرابات فً النوم، الوعً الاستقرار،  هٌجانحركٌة، : فً السلوك

شح المعلومات المتعلقة باالضطراب ونقص  الىباألخطار،إضافة 

العزلة، القوقع حول الذات  الىمراكز التكفل مما ٌدفع باآلسر ؼالبا 

عوامل تجعلنا نتساءل هل التوحد بطابعه المذكور ٌدفع . والجمود

انتهاج توظٌؾ توحدي؟  الىاآلسرة 



 اآلسبابموضوع أسرة التو حدٌٌن لجملة من  ٌكتسٌهاالقصوى التً  لآلهمٌةنظرا 

: نوجزها فً
معنى الكلمة فً كل  بؤتملٌست مجرد مستهلك، طالب خدمة، بل شرٌك  االسرةأن -

الفحص وحتى  اثناءومعلومات اآلباء جد رئٌسة  عٌادي النهالتشخٌص، : المراحل

تدخل دون  اليال اثر  اذ: أثناء التكفل. التقدٌر آلن المقاٌٌس ؼالبا ما تمآل من قبلهم

تشاركً  آلنهم ٌأٌضا أثناء التقٌ، مساهمة من قبل اإلباء ومن دون متابعة فً البٌت
.بٌن القطبٌن الفرقة العالجٌة واألسرة

معاناة اآلسرة وكذا معاٌشتها لالضطراب منذ اكتشاؾ المإشرات األولى حتى  ان -

ذلك أن التفهم ومراعاة . بهالتشخٌص والتكفل عنصر حري بالمختصٌن االهتمام 

عدمه، المرافقة والمساندة كلها عناصر أساسٌة فً كسب   اومراحل التقبل 

األسرة فً التكفل فٌما بعد.اندماج



وانطالقا من مطالعات  اآلهمٌةهذه -

عدٌدة وتجارب مٌدانٌة فً ٌومٌاتنا 

المٌدانٌة مع أطفال التوحد وذوٌهم جعلتنا 

عن  االجابةنهتم بهذا الموضوع محاولٌن 
التالٌة اآلسئلة :

على وجه الخصوص  االباءكٌؾ ٌستجٌب 

لتشخٌص التوحد لدى أحد أطفالهم؟ كٌؾ 

مع الوضع بعد ذلك؟ كٌؾ  ٌتاقلمون

ٌتعاٌشون ٌومٌا مع خصوصٌات 

االضطراب؟ ما ذا عن معاشهم النفسً؟ 
هل لكل ذلك اثر على األخوة؟ وكٌؾ 

؟ٌتعامل المتدخلون مع كل ذلك



التشخٌص وردود فعل اآلباء-1 :
أو توحد على وجه الخصوص، حدث أو حادث ٌحمل  اعاقةاكتشاؾ  ان

 نتصور لطفل سلٌم  اومعنى الصدمة والفقدان، فقدان لصورة، لتمثٌل، لحلم 

ولقاء مع طفل لم ٌتخٌل، لم . معافى ووسٌم، ٌمكن استثماره واالعتماد علٌه
.ٌنتظر

، قد ٌكون  آلخرىإن التشخٌص فً العادة ٌتم فً أوضاع مختلفة من حالة 

مبكرا منذ ظهور المإشرات األولى وهً حاالت نادرة عندنا، أو بعد مرور 
اجابةبفحوص واختصاصات كثٌرة بحثا عن  االباء .

ردود  انأمام التشخٌص أو الحكم القاسً كما ٌعٌشه اإلباء ٌمكن القول 

ٌمر  اآلؼلبٌةلدى   .األفعال األولٌة تختلؾ بحسب درجات الوعً لدى اآلباء

يؼوالتضم مراحل حددها  بسٌرورةتقبل االضطراب 



اربعةفً مراحل  :( 1933) واصال ) Glay et Assal)
هً مرحلة تٌه وضٌاع و: االولٌةالصدمة - .

فرؼم وجود أعراض ومإشرات : وكؤن التشخٌص لم ٌكن االباءٌتصرؾ : االنكار

.  اجابةأو مختصٌن بحثا عن  اخرٌنالبحث عند أطباء  االباءثم تشخٌص ٌواصل 
اشهر 6 الى احٌاناعن الفحص لمدة قد تصل  االباءؼالبا ٌؽب  .

 احساسضمٌر،  تانٌبسوداء،  ٌظهربؤفكاروهو رد فعل : الٌؤس واالكتئاب
حالة استقبلناها 30مثال من . اآلمهاتبشكل كبٌر عند  وبالدونٌة  أم قدمت 20

 سٌكاترٌةكان االكتئاب لدٌهن شدٌد واستدعى متابعة  10أعراض اكتئابٌة منهن 
الحاالت تتعرض النتكاسات متكررة احدى. اشهر 6ونفسٌة لمدة  .

االنتكاس . ال نعنً بذلك التقبل الكلً والنهائً ألنه نادر الحدوث: مرحلة التقبل-

خصوصا  الومٌةوالصعوبات  االحباطاتلمرحلة سابقة وارد وكثٌر الحدوث أمام 

.عند ؼٌاب المساندة األسرٌة والمإسساتٌة



بٌراعً هذا الجانب  انعلى المتدخل  :
.التوفر والحضور الذهنً والنفسً

التقبل وعدم إصدار أحكام وانتقادات والتفهم  .
كل أب أو أم مع تقدٌم المعلومة الضرورٌة والالزمة فقط رٌتممراعاة  .

:من خالل الممارسة الٌومٌة استخلصنا جملة من النقاط نلخصها فً
: األسر لطلب الفحص والتشخٌص مرده لجملة من األسباب مجٌئأن تؤخر 

الجهل وعدم الوعً، تهوٌن المإشرات اآلوى من قبل المحٌط أو بعض أطباء 

بعد اطالع عن الموضوع فً  االباءالتخوؾ من التشخٌص لعلم  اواألطفال 
التلفاز اوالصحؾ، االنترنٌت  .

أي: ابنك توحدي انال تقل : الطلب ايؼالبا ٌكون سبب طلب الفحص - .النفً
الشبكات ) فً الؽالب ٌؤتً اإلباء بتوجٌه من آباء آخرٌن مروا بنفس التجربة -

.(ؼٌر الرسمٌة
استشارة واحدة وقد ٌتجهون أكثر لمن ٌنفً  او برايؼالبا ال ٌقتنع اإلباء  -

كلما كان الكشؾ مبكرا والتكفل أٌضا : االضطراب، وهو موقؾ ضار بالطفل

.كان التوقع أكثر اٌجابٌة



اآلسريالنسق المعاش النفسً  -2 :
التعامل الٌومً أو التكفل بطفل توحدي مع قدمه من صعوبات لذوٌه بؽٌة حماٌته  ان

والتحكم فٌه عنصر كفٌل بان ٌعرض الصحة النفسٌة والعقلٌة لهإالء للتدهور خصوصا 
الحاالت الشدٌدة امام .

 اجسادهمٌومٌا ٌعرض  اآلبوٌنتوصلوا من خالل دراساتهم أن الضؽط المرتفع لدى 

مٌدانٌا ومن خالل . واالحتراق ولنوبات حصر واكتئاب شدٌدة لدى الطرفٌن للالنهاك

عرضة لنوبات االكتئاب بثالثٌته المعروفة  اكثر االمهاتالتعامل مع الحاالت تبٌن لنا أن 
بٌكعند  : (Fisman et Wolf 1991) , (Dyson1997) الذات، سلبٌة  نصورة سلبٌة  

مادام ابنً توحدي وال : مع تصمٌم نمطً اكتئابً. عن المحٌط ونظرة سلبٌة عن المستقبل

أم سٌئة اناٌمكننً شفاإه  .



 3 عمره توحدي لطفل صٌدالنً اطار أم

 ابنً " :عٌنٌها فً والدموع تقول سنوات

 ال لذا ز..كذلك سٌبقى فعلت مهما توحدي
أموت أو ٌموت ان أتمنى... أرٌده "...

 ٌطؽى األسرة آلفراد النفسٌة المعاٌشة أن

 مع الٌومً، الضؽط ، الحصر :علٌها

  الراحة، وقلة النوم اضطرابات

 اشتداد اما خصوصا االحباطات

 فٌها التحكم عى القدرة وعدم االعراض
المستقبل من والتوجس الخوؾ وكذا .

ما ٌقلقنا أكثر هو : ٌقولون االباءأؼلبٌة 

مسكٌن اآلن نحن ... مصٌره بعد موتنا
كٌؾ سٌكون بدوننا لمن سنتركه؟.. هنا 

. مختل متسارععالج للمعلومة بشكل : 

وكؤن الزمن ٌمر بسرعة دون تؽٌر أو 

.تحسن



مسكٌن اآلن ... ما ٌقلقنا أكثر هو مصٌره بعد موتنا: ٌقولون االباءأؼلبٌة 
كٌؾ سٌكون بدوننا لمن سنتركه؟.. نحن هنا  عالج للمعلومة بشكل : 

وكؤن الزمن ٌمر بسرعة دون تؽٌر أو تحسن. مختل متسارع .
بالعار والؽبن هو النظرة  احساسمصدر ضٌق،  االسرةتعتبره  اخرعنصر 

بعضهم ٌستهجن : الطفل سلوكاتالناس تجاه  افعالالسلبٌة وردود 

تصرفاته، وآخرون تساإالتهم أو تعاطهم الزائد ٌعقد من وضعٌة اإلباء 
واالنطواء االنسحابٌة الىالنفسٌة وٌدفع بهم  .

تصرفات عدوانٌة موجهة خصوصا ضد المتكفلٌن  االباءقد تظهر لدى 

ساعدونً افهموا  تقبلونٌنٌحمل معنى : لكنها تمثل طلب متناقض: بالطفل

...معاناتً



نمطٌن من اآلسر امامنكون فً الؽالب هنا  :
 وامكاناتٌسؤل وٌبحث عن المعلومة ، عن الفحوص  ننمط مهتم ، متوتر -

.العالج مع كامل االستعداد لكل التضحٌات
حتى عن  نتسائلٌجعلنا : نمط مهمل عدوانً وهو نادر، ؼائب ؼالبان مفكك-

.الوضعٌة الصحٌة النفسٌة والعقلٌة ألفراده
 االباء سلوكاتتعً الفرقة المتدخلة لهذه العناصر وان تحاول فهم  انمن المهم هنا 

.حتى تتمكن من تحقٌق التدخالت المناسبة
العمل هنا عمل فرقة متعددة االختصاصات والتشاور العٌادي بٌن عناصر الفرقة 

.أكثر من ضروري



االسرةجودة الحياة لدى -3 :
تدرٌجٌا على جودة الحٌاة  ٌإرطابع االضطراب وما ٌتطلبه من طاقة وجهد  ان

عدم استقرا  الدائمنالٌقظة المستمرة، الحضور : الالسرةلدى جمٌع أفراد 

الطفل،اضطرابات النوم لدٌهن عدم تقبله التؽٌٌر عدم التحكم فً عضالته 
للوالدٌن ارهاقكلها مصادر  بالخآطاروعٌه  الصارةنعدم . 

 انذلك  نالطفل أثر على جودة الحٌاة للوالدٌن  لسلوكاتوبوشً بٌنوا أن  بوبوي

زوجتً لم " صرح  االباءأحد . الحضور الدائم والٌقظ ٌستهلك كل الوقت والطاقة
كنت بالبٌت لمراقبته فً ؼرفة منفردا اذا االٌمكنها تحضٌر اآلكل  ".Bobet et 

Boucher (1998)
أطفال التوحد  امهاتمن نصؾ عدد  اكثر انكشفا  1998 والوار بلونشون

بحٌاتهن  بالمئة 55من  اكثر وضحٌن بحٌاتهن المهنٌة للتفرغ للطفل واحتٌاجاته 

.العالئقٌة



Blonchon et Allouard (1998)
ضمت  بجاٌةبمدٌنة  2014هذه السنة  بهافً دراسة استطالعٌة قمنا 

من خالل  تبٌلالتوحد  آلطفال اباء نأمهات  5و اباء 5 ايزٌجات  5
الجنٌسمقٌاس جودة الحٌاة  والمقابالت  تدهورا  االبعاد اكثروان 

، وبعد العالقات االجتماعٌةواثرهابعد الحالة النفسٌة : لدى الجنسٌن .
ؼالبا تنتظم وتتمحور حول سلوك الطفل  االسرةٌومٌات  ذلكؤن

آلسابٌع االباءوصعوباته فحالقة شعره مثال مشكلة تإرق  .



التوحد لٌس مجرد  انقلنا  انقد ال نبالػ : ودٌنامٌكٌته اآلسريالنسق  -4

 االسريمتالزمة بل هو نمط تواصل وحٌاة ٌإثر بشكل ملفت على النسق 
التحتٌة انساقهوعلى  كككل .

من : والوظائؾ االدوارلهذا االضطراب قدرة كبٌرة على تؽٌر وتحوٌر  ان -

ٌفعل ماذا لمن؟ متى وكٌؾ؟

ٌمنعه؟ من ٌؤخذ الطفل للحصص؟ من ٌطهو الطعام؟  ومالذي بهٌسمح  مالذي

من ٌخرج؟ من ٌبقى؟ من ٌنام؟ ومن ٌظل ٌقظا للمراقبة؟

انه ٌحدث تداخال وصعوبة تحدٌد الحدود بٌن األنساق التحتٌة خصوصا  -

واالبناءالنسق الزوجً واألبوي  .



.  فقط اباءا االننحن  ازواج انناٌقولون نسٌنا  االباء اؼلبٌة

تسترٌح . حتى الؽرفة الزوجٌة ؼالبا ما تصبح ؼرفة كؽٌرها

ؼالبا . ٌراقب أو ٌنام مع الطفل أو العكس صحٌح واالب االم
واآلبما تتشكل ثنائٌات بٌن الطفل واآلم أو الطفل  .

ٌحملون  النهم: اآلدواربدورهم ٌعٌشون تؽٌٌرا فً  االخوة

أن الطفل هنا ٌصبح  ايالمراقبة والبقاء فً البٌت  مسولٌة

دور ٌسب ؼالبا حرمان طفل من حقوقه . الطفل المصاب اب
اخرفً اللعب والمتعة لصالح طفل  .

تجاه الطفل وٌظهر بعض  ةفً الؽالب تنشا أحاسٌس ؼً 

تقلٌدٌة لؽرض جذب انتباه  توحدٌة سلوكاتسنا  اآلقل االفال

.االباء



مما ٌسمح بتواجد نسق  االمفً العملٌة بسبب عمل  اآلجداد اشراكٌتم  احٌانا
.تحتً أخر

حرمان من العطل ومن الزٌارات  العالئقٌةنوع من العزلة  االسرةعموما تعٌش 

بكامل أعضاء اآلسرة مما ٌجعل الحدود الخارجٌة للنسق جامدة وصعبة  االسرٌة
.االختراق

 زصالبة  اكثرهناك أثر اٌجابً لالضطراب هو جعل العالقات داخل النسق 

هنا عدم وجود أي حالة طالق بٌن حوالً  بها االشادةومن الوقائع التً ٌنبؽً 
تم التعامل معها فً شرق البالد بالجزائر اسرة 200 ,
واضطرابا لدى بعض  ارهاقاأن هذه التفاعالت ؼالبا ما تسبب  الىنشٌر 

أكثر من ضرورٌة اآلسرٌةالعناصر مما ٌجعل التدخالت  .



تدابير وتوجيهات-5 :
على  سواءاالتعامل مع أطفال التوحد وذوٌهم بتطلب مهارات وكفاءات كبر  ان

المستوى الشخصً، التحمل ،الحتواء، الصبر والقدرة على تسٌٌر الوضعٌات 

على الفرقة المتدخلة أخذ( .المرونة) الصعبة 
بعٌن االعتبار ماٌلً : 

العمل ووضع فضاء حاوي عبر  تؤطٌر: أثناء التشخٌص التؤنً وعدم التسرع-
.بناء عالقة ثقة وتشارك

اخذ معاناة اآلسرة بعٌن االعتبار عبر كل مراحل العمل - .
اختٌار الوقت المناسب واألسلوب المناسب للتصرٌح بالتشخٌص- .
فً كل الخطوات اشراكهااحترام التدرج فً العمل والتشارك مع اآلسرة أي  - .
، الكتب البداؼوجٌةالمعلومات الضرورٌة، الوسائل : تحدٌد حاجات اآلسرة-

الخ.. الشروح، الدعم والمساندة .



لمرة  االقلبحضور العملٌة على  لالسرةأثناء التدخالت التربوٌة بالسماح  -
النمذجةالتعلم عن طرٌق  ايعدٌدة ،  .

االعتماد على بعض اآلسر كموارد قوٌة لمساندة اسر أخرى- .
ككل وعند الضرورة القٌام بتل نسقً باالسرةاالهتمام - .
فً طرق وتقنٌات تؤهٌل أطفال التوحد االسراالهتمام بتكوٌن - .
التشاور بٌن أعضاء الفرقة العاملة وتوحٌد المفاهٌم والتدخالت، حتى  -

.نتحدث نفس اللؽة
أعضاء آلحد او لالسرةأحكام جارحة ومحبطة  اصدارعدم  - , 
حتى وان كانت قلٌلة مع اعتماد التدرج فً العمل االسرة اسهاماتتقدٌر - .

فهم قبل التؽٌٌر : ٌتطلب التوحديعلى أن العمل مع الطفل  اإكد اآلخٌرفً 
السابقة اآلحكام،تؽٌٌب  .

حب اآلخٌرللطفل وقدرة على النزول لمستوى هذا  .




















