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ىل ا   . ل التوحديني دلمع النفيس لأرس الأطفا يف احلاجة ا 

 12عبد العزيز عليوي 

 ملخص 

ملتوحد سواء من حيث التشخيص أأو التصنيف أأو التدخل اب ملصابعديدة يه الأحباث العلمية اليت اهمتت اب

العاليج والرتبوي. غري أأن الأحباث اليت اهمتت بأأرس الأشخاص يف وضعية التوحد تبقى قليةل، ابلرمغ من أأن  

ا فشيئا حول أأمهية املصاحبة الاجامتعية وادلمع النفيس لهؤالء الأرس، لأن ذكل خذ يرتخس اليوم شيئ أأ قاد الاعت

يشلك رشطا جوهراي لنجاح التدخل العاليج أأو الرتبوي عىل الشخص املتوحد، ما دامت الأرسة يه الفاعل 

عىل أأمهية املقال ا ىل تسليط الضوء الأساس يف بناء وتنفيذ أأي خمطط عاليج أأو تربوي أأو تأأهييل. وهيدف هذا 

ادلمع النفيس واملصاحبة النفس ية لأرس املتوحدين، وذكل من خالل اس تحضار مبادئ هذا ادلمع وموجباته 

 ورشوطه وجماالته وبعض مناذجه. 

 : التوحد؛ الأرسة؛ ادلمع النفيس.اللكامت املفتاحية 

The need of psychological support for families of autistic children 

Abdelaziz Allioui 
Abstract 

The majority of scientific studies in the field of autism focused on the autistic person 

in terms of diagnostic, classification and therapeutic and educational intervention. So, 

there are few interventions oriented to the families of the autistic persons, although 

the importance of the family as a principal actor in the global support of the autistic 

person. It is therefore essential that family members are integrated in the educational 

and therapeutic device for autistic persons. It's about giving back place to the family 

as a basic actor in building and implementing any plan of reeducation and 

readaptation. This work aims at highlighting the importance of providing 

psychological support for the families of children with autism, while evoking the 

principles of this support through some practical models. 
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 معطيات أأولية  -1

 حتميل املسؤولية للآابء   1-1

من بني الأفاكر اليت ظلت عالقة يف اترخي الطب النفيس وعمل النفس، فكرة مسؤولية الآابء عن ا صابة أأبناهئم 

عامهل الأوىل هبذا  اكن قد أأوىح يف أأ مكتشف التوحد  (Kanner, 1943). ف اكنر (Lenoir, 2009)ابلتوحد

الافرتاض، وذكل حيامن تبينت هل بعض اخلصائص النوعية املمزية لشخصية الآابء ومهنا الربود الوجداين والطابع 

الوسوايس واملس توى الثقايف والاجامتعي الرايق.... غري أأنه فامي بعد س يعدل لكيا عن هذا الافرتاض، وس يذهب يف 

ال أأن بعض ااجتاه بيولويج ورا حملللني النفسانيني س يلتقطون هذه اال شارات وس يذهبون هبا ا ىل أأبعد مدى. يث. ا 

عىل   (Meltzer 1984, Tustin 1982, Winnicott 1989, Mahler 1973)وذكل حيامن ركز فريق مهنم

 بنسب خمتلفة حول املسؤولية الأحادية للأم من خالل العالقة املبكرة ابلرضيع. فهؤالء احملللون يلتقون مجيعهم

متثل يف توفري بيئة أأمومية لأجل تليني ي   Tustin (1982; p.64)تقصري الأم يف معلها. فدور الأم حسب توس تني 

 وهتدئة الصدمات الناجتة عن شعور الطفل ابالنفصال اجلسدي.

الاهنيار  ( فريى أأن الأم ال تقدم ادلمع الاكيف لطفلها ليك يتجنب خطر1989) Winnicottأأما فينيكوط 

يف عدم مساعدة ابهنا عىل الانفصال   )( أأن تقصري الأم يمكن Mahlerط، بيامن ترى ماهلر والسقو 

( فيفرس 1969) Bettelheimمن أأجل اخلروج من املرحةل الانصهارية. أأما بيتلهامي   individuationوالتفردن

دا ومرعبا.  ابخلوف من عامل  أأم، يشعر خالهل الطفل-هذا التقصري ابضطراب وجداين يف العالقة طفل ِّ أأصبح همد 

منا هو نتاج تأأويل خاطئ لتأأثريات صدرت   وهذا الشعور ليس نتاج ا سقاط لعدوانية خاصة عىل العامل )احمليط(، وا 

من أأشخاص حميطني وقريبني من الطفل )الأم والأب( من دون قدرة منه عىل هنج سريورات دفاعية ضد هذا 

 (.2014الشعور ابخلوف )عليوي، 

منا هو نتاج  اضطراب وجداين عالئقي، وابلتايل  احلصيةل يه أأن التوحد ليس نتاج اضطراب فطري بيولويج، وا 

قصاء  فاملرض انجت عن خطأأ أأحد الوادلين أأو لكهيام،  نتج عنه شعور الآابء ابذلنب جتاه أأبناهئم. وس يعزز ذكل اب 

بعادمه عن املؤسسة العالجية، وكأهنم جم م. أأما طريقة التشخيص والبحث رمني يف حق أأبناهئمشاركة الآابء وا 

اال لكنييك فاكنت تش به ا ىل حد ما البحث البولييس، حيث يشعر الآابء وكأهنم يف حاةل استنطاق ا جرايم حسب 

(، فضال عن ادلعوة ا ىل عالج نفيس نوعي موجه لآابء املتوحدين ابعتبارمه غري  2009)  Hochmanهوشامن

الطفل. غري أأن انقالاب س يحدث يف هناية الس بعينات من القرن املايض  يام بشؤون رعاية أأسوايء وغري مؤهلني للق

ضد هذه التصورات التحليلية. ويالحظ هنا هوشامن ولونوار أأيضا كيف انقلب ''السحر عىل الساحر''، فانتقلنا من 

 ,Hochman)يف احملامك  عوة ا ىل مقاضاهتماهتام احملللني النفسانيني للآابء ا ىل اهتام الآابء للمحللني النفسانيني، وادل

2009; Lenoir, 2009). 

ذا اكن اجملمتع الغريب )خاصة فرنسا( قد عاش هذا النوع من الرصاع بني الطب النفيس )ذي املرجعية التحليلية  وا 

ء اجامتعيا عىل اخلصوص( والآابء، فا ن العامل العريب مل يعش هذا الرصاع. واكن مصدر االهتام و''التذنيب'' للآاب

 نفس يا. -يا أأكرث منه طبيا وثقاف

ليه نظر القارئ من خالل طرح مساةل اهتام الأبوين، هو رضورة امتالك وعي من قبل املرشفني   ما نريد أأن نلفت ا 

عىل ادلمع النفيس هبذا الأمر، وابلتايل اعتبار معلية ادلمع النفيس للآابء معزوةل متاما عن س ياق اعتبارمه مسؤولني 

مني. ويه ليست عالجا نفس يا مرتتبا عن الاقرار هبذا االهتام. كام أأهنا ليست عالجا نفس يا هتمني أأو غري مهتأأو م

 لأمراض واضطراابت نفس ية نوعية مفرتضة مس بقا )كام س نوحض يف الفقرة املوالية(. 

 أأعراض التوحد عند أأابء وأأقارب املتوحدين  1-2
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ت خشصية أآابء وأأقارب الشخص املصاب يف ت وخصائص واضطرااب كثرية يه ادلراسات اليت اهمتت بدراسة سام

عالقهتا بظهور التوحد أأو تطوره. وميكن المتيزي هنا بني نوعني من ادلراسات: دراسات وراثية بيولوجية ودراسات  

بعضها س يكولوجية معرفية وحتليلية. فادلراسات الأوىل يه ما يعرف يف جمال الوراثة ابدلراسات العائلية اليت اهمت 

تقيص داخل عائالت املتوحدين )الآابء، اال خوة، الأجداد، الأعامم ....( عن عوامل مسؤوةل عن ابلبحث وال 

الانتقال الورايث للتوحد. وبعضها الآخر اجته ا ىل البحث داخل أأقارب املتوحدين، عن أأشاكل خفيفة من  

عل الاجامتعي أأو منطية  و اضطراابت التفاالاضطراابت الامنئية، وعن سلواكت نوعية )مثل اضطراابت التواصل أأ 

السلوك(، وعن اضطراابت التعمل واضطراابت معرفية وعن سامت الشخصية وعن اضطراابت نفس ية )التوتر 

 والاكتئاب والوسواس القهري ...(.

 ,Bolton, 1994; Murphy, 1998; Piven)غري أأن نتاجئ هذه الأحباث ظلت خمتلفة. حيث أأكدت أأحباث

1997a)   رب املتوحدين )الآابء واال خوة( مند طفولهتم يف التفاعل الاجامتعي، وفقر يف روابط  جود قصور دلى أأقاو

الصداقة والرغبة يف الانعزال. وهذا يعين أأن تكل الاضطراابت يف التفاعل املالحظة دلى الأقارب أأصلية وليست  

، بيامن ذهبت دراسة ل أأو أأطفال متوحدين اثنوية انجتة عن الضغط النفيس اذلي تودله وضعية التعايش مع طفل 

( ابجملةل الأمريكية لطب الوراثة, ا ىل عدم وجود فروق داةل من حيث  1995وزمالؤه ) Szatmaryسامتاري 

ن الاختالف الوحيد يمكن فقط يف تقلص   الاضطراابت الاجامتعية لآابء املتوحدين مقارنة مع العينة الضابطة، وا 

 & Murphy, 1998; Piven & al., 1995; Smally)اترى اقرت عدة دراسعالقات الصداقة. من هجة أأخ

al., 1991)    عىل حضور قوي الضطراابت القلق دلى أأقارب املتوحدين خاصة مهنم الآابء واال خوة مثل الرهاب

 (Bolton & al.,1998; Piven & al., 1991) الاجامتعي والقلق املعمم ونوابت الهلع. غري أأن دراسات أأخرى

 ضطراابت. تؤكد وجود هذه الا مل

وجود اضطراابت   (DeLong & Dwyer, 1998; Delong & Nohria, 1994)وتؤكد بعض ادلراسات

دلى أأقارب املتوحدين. وهذه الاضطراابت  32ا ىل %  4مزاجية )اضطراب ثنايئ القطب و الاكتئاب( من% 

 ,.Bolton & al.,1998; Piven & al)رىتالحظ عىل الأقارب قبل ميالد الطفل املتوحد. غري أأن دراسات أأخ

1991; Smalley & al. 1991; Chase & al., ) .تنفي وجود هذه الاضطراابت 

فامي خيص نتاجئ النوع الثاين من ادلراسات وهو ادلراسات الس يكولوجية التحليلية واملعرفية، فقد الحظنا أأيضا  

اط القوي بني اضطراب خشصية الآابء وهما عىل الارتبتضاراب واختالفا كبريا. فادلراسات التحليلية تركز يف مع

ودورها يف اال صابة ابلتوحد أأو عىل الأقل يف تطوره. غري أأن تقدير جحم هذا الأثر أأو التأأثري ينقسم حسب فرياري 

Ferrari (2010 .ا ىل ثالثة فرضيات : الفرضية الأوىل تعترب أأن احنراف خشصية الاابء قد يؤدي 91-90؛ ص )

خلل بيولويج دلى الطفل. أأما الفرضية الثانية، فتسمل بوجود هشاشة بيولوجية أأو قابلية  وحد حىت يف غياب ا ىل الت

بيولوجية للمرض، وخشصية الآابء تسامه يف تفجري هذا املرض. أأما الفرضية الثالثة فهيي معاكسة متاما للفرضيتني 

عزال الطفل عىل ذاته ورفضه  راابت الطفل. فانالسابقتني، حيث تعترب أأن احنراف خشصية الأبوين هو نتاج اضط

نسانية. لك ذكل س يودل دلى الأبوين وضعية قلق وضغطا س ينهتيي بعد  للتواصل وميهل ا ىل التعلق مبوضوعات غري ا 

 زمن ا ىل ا حداث تغيري عىل خشصية الأبوين. 

،  phénotype cognitifأأما ادلراسات املعرفية فقد حاولت من هجهتا أأن تبحث عن منط فينوتييب معريف

املقصود بذكل المتظهرات املعرفية النوعية للتوحد كام توجد عند الأبناء والآابء عىل حد سواء. وقد توقفت هذه و 

 الأحباث املعرفية ذات الطابع الورايث عىل ثالثة جماالت يه: نظرية اذلهن والتناسق املركزي والوظائف التنفيذية. 

لآابء املتوحدين وأأقارهبم ا ىل بعض املالحظات:   Hammer  (1997)مرو ها Cohen لقد خلصت دراسة كوهني

فأأقارب املتوحدين وخاصة مهنم الآابء دلهيم خصائص نفس ية وسلوكية قريبة من المنط الظاهري للتوحد، مثل النقص  
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. غري أأن  يف قدرات نظرية اذلهن اكمليل ا ىل التفكري اجملرد وصعوابت عىل مس توى الانفعاالت والتعاطف الوجداين

بينت خالفا ذلكل، عدم وجود فروق داةل بني عائالت املتوحدين    (Oznoff & al, 1993)خرىدراسة أأ 

 وعائالت العينة الضابطة. 

ماكنية   يظهر من لك ادلراسات السابقة )الوراثية والس يكولوجية( الاختالف وعدم القدرة عىل الاجامع حول ا 

مبا يرجع هذا الاختالف يف جانب منه ا ىل املهنجية رب املتوحدين. ور احلديث عن اضطراابت نفس ية نوعية دلى أأقا

املعمتدة يف البحث خاصة فامي خيص اختيار العينة. لكن ما يس تفاد من هذه ادلراسات أأن عدم وجود هذه 

الاضطراابت عند مجموع أأقارب املتوحدين ال ينفي عدم وجودها عند البعض. وهذه النتيجة تبدو ذات أأمهية 

النفيس لأرس املتوحدين، فعملية ادلمع النفيس جيب أأن تضع مسافة بني الاضطراابت النفس ية بة لعملية ادلمع ابلنس  

الأصلية اليت ميكن أأن تكون سابقة عىل التوحد أأو مصاحبة هل، وبني الاضطراابت النفس ية النامجة عن وضعية  

ظر ا ىل وجود اضطراابت أأصلية تتعقد أأكرث ابلن . كام أأن معلية ادلمع النفيس(Lenoir, 2009)التوحد دلى الأبناء

لهيا أآاثر نفس ية انمجة عن وضعية التعايش مع الشخص املتوحد، ا ذ جيب يف هذه احلاةل  سابقة عىل التوحد تنضاف ا 

و   Reedأأن يتلقى أأقارب املتوحدين عالجا نوعيا خاصا ابالضطراب النفيس املعين. و قد أأظهرت دراسة ل ريد 

الية العالج النفيس اذلي يتلقاه هذا النوع من الأرس مقارنة مع الأرس ( مدى فع2012) Osbourneأأوس بورن 

 اليت مل تتلقاه.

 العالقة التفاعلية بني احلاةل الس يكولوجية للآابء وأأعراض التوحد عند الطفل  1-3

عند  لأعراض التوحدية من املؤكد أأن هناك عالقة تفاعلية دائرية بني الأداء النفيس الأرسي وتطور أأو اس تقرار ا

الطفل املتوحد. وهذا التأأكيد نستند فيه عىل كثري من املعطيات ونتاجئ الأحباث. فالطفل املتوحد ميكن أأن يسامه يف 

رسية مضطربة، وذكل حيامن تتأأثر السلواكت الأبوية ابالضطراابت العالئقية للطفل. من هجة أأ خلق بيئة عالئقية 

قط يف تفامق أأعراض التوحد بل يف بنيات دماغ املتوحد وأأدائه  الأرسي ال يؤثر فأأخرى فهذا الاختالل العالئقي 

 .(Georgieff, 2008; pp. 90-91)الوظيفي

( أأن الرصاعات الأرسية لها ارتباط شديد مع أأعراض التوحد.  2008وزمالؤه ) Kellyأأظهرت دراسة ل كييل 

اعات الأرسية املتكررة واليت تتضمن  ل املتوحد، والرص فالضغط املعاش من قبل الآابء هل أأثر سليب عىل سلوك الطف

ش تامئ وأأصوات مرتفعة قد تكون شاقة ومرهقة للطفل املتوحد بسبب طبيعهتا غري املتوقعة أأو بسبب ترددها 

وطبيعهتا احلس ية املفرطة عىل مسع املتوحد. فهذه الوضعيات قد تبعث أأو تعزز السلواكت احلرجة اجامتعيا مثل  

 ,.Gouusot & al)لهذه السلواكت يرتفع مس توى الضغط والتوتر النفيس دلى الآابءذلاتية. وكنتيجة العدوانية ا

 فتدخل الأرسة يف حلقة دائرية من التأأثري والتأأثر، ومن الفعل وردة الفعل.  (2012

ونة من هنا يبدو أأن جناح أأي معلية تدخلية لصاحل الشخص املتوحد سواء أأاكنت عالجية أأم تربوية، يه مره

 ,Pry)م  الآابء ودمعهم نفس يا، حىت ال يسامه الآابء بدورمه يف خلق مزيد من الصعوابت لأبناهئابلتدخل لصاحل 

2012; p. 136). 

 موجبات ادلمع النفيس  -2

يف هذه الفقرة سنسلط الضوء عىل مظاهر وسريورات املعاانة والصعوابت النفس ية خملتلف أأفراد أأرس املتوحدين  

 ر.مع النفيس املبكواليت س توجب ادل

 املواقف الانفعالية الأرسية جتاه تأأكيد تشخيص  التوحد  2-1

عاقة )توحد( يشعر  أأ ا ىل  Korff-Sausse Simone (2007; p. 24)يذهب  نه حيامن يودل الطفل يف وضعية ا 

عادة بناء هوية وا دلية جديدة، الآابء ابلصدمة واجلرح الرنجيس واحلداد لالنفصال عن الطفل املتخيل، تس توجب ا 

ذ مبجرد ما يتأأكد تشخيص التوحد عند -نون عرضة خلطر اال صابة ابالكتئاب أأو اضطراابت نفس يةويكو  جسدية، ا 
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الأرسة حىت حتدث ردود فعل ومواقف انفعالية خمتلفة. ومن بني الانفعاالت اليت يعيشها الآابء يف هذه اللحظة 

ل واخلوف والشعور ابذلنب لتوتر وخيبة الأم( يه ا2012) Katherine Moxnessحسب اكترين موكسني 

بني عدة مواقف انفعالية ختتربها   lisa ouss-ryngaert  (2008; p. 43)والعزةل والنقص والهشاشة واحلداد. ومتزي

 الأرسة حلظة تشخيص اال صابة ابلتوحد مهنا: 

عاقة بشلك عام، و  نتيجة   يتكون هذا الشعورالشعور ابذلنب: و هو شعور يكون دلى أآابء الأطفال يف وضعية ا 

ا حساس الآابء أأهنم نقلوا املرض وراثيا ا ىل أأبناهئم أأو أأهنم مل ينفذوا تعلاميت الأطباء أأثناء امحلل أأو أأهنم مل يقدموا 

 الرعاية الرضورية للطفل، وقد يذهب بعضهم أأبعد من ذكل ا ىل ربط اال صابة ابلتوحد بعقاب أأو غضب رابين.

يد ا صابة طفلهم ابلتوحد يف فرتة حداد نفيس وحزن شديد، ويتجىل لك ء مبارشة بعد تأأك الشعور ابحلزن: يدخل الآاب

 ذكل يف الرغبة الشديدة يف الباكء واجرتار نفس الأفاكر والشعور ابلعياء والتعب واضطراب النوم وفقدان الشهية. 

عىل العيش   يست دلهيم القدرةالشعور خبيبة الأمل وعدم الرىض: لأن الأبوين ليس دلهيام طفل كبايق الأطفال ول 

 كبايق الآابء.

ذا اكنت هذه املواقف واملشاعر الانفعالية تعكس جحم الأثر اذلي خلفته اال صابة ابلتوحد عىل أأفراد الأرسة، ويه  وا 

ال أأن أآاثرها قد تتداخل مع ما ينتظر الآابء من همام وصعوابت مرتبطة بوضعية ابهنم عىل امتداد منوه  تبدو عادية، ا 

البد من التأأكيد عىل أأمهية املصاحبة النفس ية وادلمع النفيس والاجامتعي يف هذه اللحظة، لأهنا طور حالته. لهذا وت

 .(Wintgens & Hayez, 2006) تساعد الأرسة عىل تقبل الوضع اجلديد وهتيؤها أأيضا ملا ينتظرها من أأعباء

 حداث حتول معيق داخل الأرسة  ا  التوحد يعين   2-2

عىل الأثر العميق اذلي خيلفه وجود   (Cappe & al., 2012; Gouusot & al., 2012a)حباث تؤكد بعض الأ 

طفل مصاب ابلتوحد عىل الأرسة، ا ذ حيدث تغريات جذرية عىل بنية الأرسة، ويسائل التارخي الشخيص للك فرد  

 Korff-Sausseيشري  ىل هذا املعىنا  . و  (Baulinet, 2013)من أأفراد الأرسة، ويسائل العالقات بني أأفرادها

Simone (2007; p. 22)   حيامن يقول: »اس تقبال طفل معاق يش به ا ىل حد ما زلزالا أأو انفجار قنبةل ... انقالاب

 يف الش بكة ادلاخلية للأرسة واختالال يف التوازن النفيس للك فرد من أأفراد الأرسة«.

 وميكن أأن نلمس هذه التحوالت عىل أأكرث من مس توى:

، يف حصهتام النفس ية أأو اجلسدية. حدهامأأ أأثرا معيقا يف خشصية الأبوين أأو دث : التوحد قد حيردياملس توى الف 

 .(Cappe & al., 2010)بن الية اليت يعيشوهنا مند ميالد اال  انفع -بسبب التجارب الس يكولوجية والسوس يو

ات املرتبطة لضغوطات والاكراه: يالحظ تقلص يف احلياة امحلميية بني الزوجني ، بسبب خمتلف ااملس توى الزويج 

برعاية الابن املتوحد، وأأحياان جتنب االتصال اجلنيس خوفا من والدة طفل معاق أآخر. ويف هذا الس ياق ترى 

( أأن والدة طفل معاق )متوحد( ميس جذور الرغبة اجلنس ية عند الزوجني. ويف نفس  2013) Baulinetبوليين 

حول رغبة الآابء يف اجناب طفل أأو   Bertrand (p. 92 ;2007)ا برتراندالاجتاه تذهب نتاجئ ادلراسة اليت قام هب

جاابهتم ابلنفي.  74%أأطفال أآخرين، أأن أأكرث من كام يالحظ، بسبب وضعية التوحد، ظهور خالفات  اكنت ا 

ورصاعات بني الزوجني، تؤدي أأحياان ا ىل وضعية الطالق أأو هترب متكرر لأحد الزوجني )يف الغالب يكون  

 . الزوج(

: تذهب خمتلف الأحباث ا ىل أأن وضعية التوحد تؤدي ا ىل تدهور يف نسق العالقات الأرسية، قياملس توى العالئ

حيث يضعف الانسجام والالتحام الأرسي بسبب الضغوطات النفس ية املزتايدة. فعالقة الأبوين مع أأشقاء الطفل 

خوية اجتاه الشقيق املتوحد  . أأما الرابطة الأ املتوحد ترتاجع أأو تضعف بسبب الاهامتم املضاعف ابلطفل املتوحد

. ففي حاةل التوحد يظهر الأخ كغريب Dayan (2007, 2009)فتتعرض لالضطراب . هذا ما تؤكده أأحباث دااين 

فعيل. وهذا الشعور ابلغريية اذلي ينتاب أأخ املتوحد يشلك عائقا أأمام سريورة الهوية الأخوية. بتعبري أآخر الطفل  
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نه ال يفهمه أأحياان وال يس تطيع أأن يدرك ما جيول يف تفكريه، وال الطريقة اليت قد لأخيه كأجنيب، لأ املتوحد يظهر 

ماكانت التواصل والتفاعل  يترصف هبا اجتاهه، ويزداد الأمر تعقيدا لكام اش تدت أأعراض التوحد وغابت اللغة وا 

العدوانية والعنيفة    رأأسها السلواكتالاجامتعي. فا ذا اكنت الهوية الأخوية مضطربة فا ن أأعراض التوحد وعىل

. وميكن ملامرسات الآابء أأن تشلك يه الأخرى (Dayan, 2009)ستشلك عائقا ا ضافيا أأمام بناء الرابطة الأخوية

كراه اال خوة عىل املشاركة والتضامن والرعاية لأخهيم املتوحد،   عائقا أأمام تشلك الرابطة الأخوية، وذكل من خالل ا 

أأو حامية اال خوة من بعضهم البعض، حيث يبالغون يف حامية الطفل املتوحد أأو   ختالف بني اال خوةأأو منع قيام الا

 .(Dayan, 2013)يف حامية الأطفال الآخرين من أأثر التوحد 

لهيم الأبوان مبراقبة أأخهيم، أأو ابلتنازل   وابال ضافة ا ىل حتميل اال خوة أأو الأخوات جزء من أأعباء الرعاية حيث يعهد ا 

لصاحله، فا هنم ا ىل جانب ذكل يعانون من سلواكت غريبة وغري معهودة يف أأخهيم املتوحد،   اهتم واحتياجاهتمعن رغب

ومن تصلب املواقف و السلواكت و احلراكت الروتينية . أأما رفض التواصل فيثري فهيم الشعور ابحلزن . كام أأهنم  

املزنل أأو يف حضور   مرأأى الناس خارج حيرجون كثريا بسبب ترصفات وأأعراض التوحد دلى اخهيم خاصة عىل

 ,Hayez)اصدقاهئم  داخل املزنل. ا ن هذه الوضعيات تبعث فهيم الشعور ابحلرج واخلجل والشعور ابذلنب

2003). 

ذا اكنت بعض الأحباث املس توى الاجامتعي تؤكد عىل تقلص العالقات الاجامتعية وعالقات  –كام رأأينا سابقا –: ا 

دين بغض النظر عن أأاثر وضعية التعايش مع طفل متوحد ، فان احبااث  خصية أآابء املتوحالصداقة كسمة ممزية لش 

أأخرى س تعترب أأن تقلص احلياة الاجامتعية دلى الآابء هو نتاج وضعية التعايش مع الطفل املتوحد . فاخلوف من أأن  

 ,Bauline)ةقاهتم الاجامتعيتظهر عىل الطفل نوابت عدوانية أأو أأزمة هيجان أأو سلواكت غريبة جيعلهم يقلصون عال

 .(Goussot & al., 2012)هرواب من الومصة الاجامتعية والصورة السلبية لذلات أأمام الآخرين  (2013

ا ن وجود التوحد داخل الأرسة يتطلب ترتيبات مس مترة كام يتطلب استامثرا للجهد والطاقة واملوارد املالية، اليشء  

أأن يوفر فيه الأبوان مداخيل مادية ا ضافية ملواكبة احتياجات  الوقت اذلي جيب  اذلي يضع الأبوين أأمام مفارقة. ففي

ابهنم )اقتناء برامج عالجية أأو تربوية نوعية، مصاريف الرعاية الصحية، تاكليف املربية أأو املرافق، تاكليف احلضانة 

ىل تق أأو املدرسة ...( يضطران أأو يضطر أأحدهام عىل الأقل ا ىل الاس تقاةل من العمل أأو  ليص ساعات عىل الأقل ا 

ال أأن  العمل أأو رفض بعض عروض معل. وابلرمغ من أأن البعض اقرتح احلديث عن ''همنة وادل طفل متوحد''  ا 

 ;Pry, 2012)ع هذا الأمر يبقى يف الواقع رهني بس ياسة التوحد داخل لك دوةل وابلعوامل الثقافية داخل لك جممت 

p. 137). ون أآابء املتوحدين ليسوا جمرد أآابء لأطفال يف وضعية ا تس توجبه فكرة كواحلديث عن همنة نوعية هن

عاقة، بل لأهنم أأيضا الفاعلون الأ  وائل والوحيدون املعنيون واملدعوون للتدخل النوعي اذلي حيتاجه أأبناؤمه  ا 

(Goussot & al., 2012). 

الرتفهيية أأو الثقافية  ص خمتلف أأنشطهتم وبسبب اخلصائص النوعية لأعراض التوحد ومتطلباته يضطر الآابء ا ىل تقلي

 أأو الس ياس ية ... أأما الآابء النشطاء فيكونون يف الغالب يف مقدمة مؤسيس مجعيات أآابء وأأرس املتوحدين. 

 املعاانة النفس ية للأرسة ومصادرها  1-3

 ,.Dempsey & al)تظهر املعاانة النفس ية لأرس املتوحدين من خالل الارتفاع القوي يف مؤرشات الضغط

. وتوحض بعض الأحباث أأن املعاانة النفس ية لأرس  (Hamlyn-Wright, 2006)لقلق والاكتئاب ، وا (2009

عاقات أأخرى ذهنية  أأو   (Eisenhower, Baker & Blacher, 2005)املتوحدين يه أأكرث ارتفاعا ابلقياس ا ىل ا 

أأكرث ارتفاعا  ابء املتوحدين هو( أأن مؤرش الضغط دلى أأ 1988)  Donovanجسدية، وأأوحضت دراسة دونوفان

من أآابء املتأأخرين ذهنيا . وتربط هذه ادلراسات هذا الارتفاع خبصوصية التوحد، حيث يبدو أأن الصعوابت 

النفس ية اليت يعانهيا أآابء املتوحدين وأأقارهبم متناس بة مع حدة الأعراض التوحدية، فلكام اكنت الاضطراابت دلى 
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وادلين مبعدل مرتفع من الضغط والقلق والاكتئاب. والعكس قد تفع خطر ا صابة ال الطفل منترشة واكحسة لكام ار 

 يكون حصيحا، فلكام اكن الضغط والقلق والاكتئاب مرتفعا لكام اكن لهذا أأثر عىل تفامق أأعراض التوحد عند الطفل. 

وىل ، صعوابت ويظهر أأن الأعراض التوحدية اليت تشلك موضوع صعوبة وقلق وضغط دلى الآابء يه من هجة أأ 

واصل والتفاعل الاجامتعي عند طفلهم لأهنا حترهمم من البعد العالئقي والتفاعيل، ومن هجة أأخرى اضطراابت  الت

السلوك. غري أأن اضطراابت السلوك يف الواقع يه الأكرث ضغطا؛ فنتاجئ الأحباث توحض أأن حاةل التوحد لكام اكنت 

الآابء، ولكام ارتفعت شدهتا وحدهتا لكام ارتفع   ثر سليب عىل حياةمصحوبة ابضطراب يف السلوك لكام اكن ذلكل أأ 

 .Lenoir, 2009; p)( ويعود الأمر حسب لونوار 2008وأآخرون،  Osborneمس توى الضغط دلى الآابء )

ا ىل خصائص وممزيات اضطراابت السلوك عند املتوحد؛ فهيي تمتزي ابلفجائية والعنف ذلكل يصعب احتواؤها،   (262

ها تبقى جمهوةل، اليشء اذلي جيعل من الصعب التنبؤ هبا وجتنهبا. أأما داللهتا فهيي غري لعوامل املفجرة لكام أأن ا

مفهومة، ذلكل يصعب تفسريها، كام تمتزي خباصية تدمريية تنتج عهنا أأرضار جسمية أأو مادية يصعب تضميدها،  

مقبوةل، وتمت بدون نقد ذايت اذلي جيعلها غري ويه ذات طابع قاس حتدث بربودة انفعالية وبنوع من السادية، اليشء 

أأو ندم أأو وعي بنتاجئها. ذلكل من الصعب عليه الاعتذار. و نظرا لكوهنا متكررة وقهرية فهيي ختلق الشعور 

ابال رهاق والعجز، وتشلك مصادر لالكتئاب دلى الآابء. ومما يزيد من متاعب الآابء كون الطفل املتوحد ال 

 أأو اجلسدية. وينظر بعض الآابء ا ىل هذا الأمر كنوع من التحدي أأو املعارضة. عقوابت الرتبوية يس تجيب وال يبايل لل

كراهات التدخل الرتبوي أأو العاليج والعزةل الاجامتعية ومشاعر الاحباط، وتضييق ا  ويضاف ا ىل لك ما س بق 

وحد، والانشغال  تباط ابضطراب الت الأنشطة املهنية والاجامتعية والرتفهيية، وكذا الضغوطات الاجامتعية ذات الار 

والقلق عىل مس تقبل الطفل والتغريات اجلذرية اليت مست نظام احلياة اليومية... ولكها عوامل ترفع من مس توى 

 . (Goussot et al., 2012)رسة الشخص املتوحدأأ الضغوطات والصعوابت النفس ية لأفراد 

 أأثر التوحد يف جودة احلياة الأرسية  2-4

( التجزيء اذلي تعرض هل، 1996) Bruchon-Schweitzerجودة احلياة يتجاوز تغاهل عىل مفهوم يف ا طار اش  

جاملية، وذكل حيامن أأقر بتاكمل العنارص املؤلفة جلودة احلياة وتفاعلها، أأي  ويقرتح دالةل لهذا املفهوم أأكرث مشولية وا 

املوضوعية )احلاةل الصحية والرشوط  ة ...( والعنارص التفاعل بني العنارص اذلاتية )الاش باع اذلايت والسعادة والرفاهي

 املادية للعيش ...(. وبناء عليه فا ن جودة احلياة ميكن توزيعها عىل أأربعة جماالت أأساس ية ويه: 

 اجملال الس يكولويج املرتبط ابالنفعاالت واحلاالت الوجدانية اال جيابية؛  -

 فية؛ وابلكفاءات الوظياجملال الصحي الفزياييئ املتعلق ابحلاةل الصحية  -

 اجملال الاجامتعي اذلي يضمن العالقات و الأنشطة الاجامتعية خالفا للوحدانية والانعزال؛  -

 واجملال الاقتصادي والاجامتعي اذلي يوفر احلاجيات املادية؛  -

جودة احلياة دلى غري أأن هذه ادلالةل جيب أأن تأأخذ بعني الاعتبار احلياة امجلاعية لأفراد الأرسة، لأن احلديث عن 

الشخص اكن ينرصف ا ىل عالقته مبحيطه دون النظر ا ىل املعاانة امجلاعية واىل املعاش امجلاعي للأرسة. فالأرسة يف 

الواقع هجاز هل نظامه اخلاص ومرشوعه وعالقاته ورشوطه املادية واحلياتية، و هذه اخلصوصيات ختتلف من أأرسة 

 لأخرى.

اة دلى الآابء من خالل عوامل مرتبطة خبصائص التوحد  وحد يف جودة احليأأظهرت دراسات عديدة تأأثري الت 

 وابحلاجيات النوعية لهذا الطفل، ومن هجة أأخرى مبتغريات وادلية س يكوس يولوجية. 

( 113( وأأم )47أأب ) 160أأجريت عىل  (Cappe et al., 2010) نس تحرض يف هذا اال طار دراسة حديثة ل

ء اذلين دلهيم طفل يعاين من التوحد النوعي، تتأأثر جودة حياهتم  نتاجئها أأن الآابمن الأزواج(، أأظهرت  41حوايل )

بشلك سليب أأكرث من أآابء الأطفال ذوي متالزمة اسربجر أأو توحد غري نوعي. كام تتأأثر جودة حياة أآابء املتوحدين  
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ج التواصلية   اس تخدام الرباملكام اكنت اال عاقة شديدة. فالأطفال اذلين تضطرب دلهيم اللغة مثال يضطر أآابؤمه ا ىل

البديةل. غري أأن هذه الربامج تعيق الأنشطة اليومية واملهنية للآابء، لأهنا تتطلب استامثرا ماداي وزمنيا حىت ميكن 

ذ يضحي الآابء مبواردمه املالية والزمنية من أأجل اقتناهئا أأو اخلضوع دلورات تدريبية   تطبيقها عىل الوجه الصحيح، ا 

ون عالجا دوائيا بسبب بعض الأعراض )اكلعدوانية والهيجان والاندفاع واحلراكت  طفال اذلين يتلقبشأأهنا. والأ 

الروتينية واضطراب النوم ...(، ينخفض مس توى جودة حياة أآابهئم مقارنة مع الأطفال اذلين ال يتلقون هذا العالج. 

فال الأكرث اعامتدا عىل وادلهيم،  ، مقارنة مع الأطوالأطفال اذلين يمتتعون ابس تقاللية نسبية تتحسن جودة حياة أآابهئم

ذ يتطلب الأمر حضورا مس مترا ا ىل جانب الطفل. و قد بينت نتاجئ دراسة أأخرى ل ( أأن 2012)  Cappeاكب  ا 

الآابء اذلين دلهيم طفل ممتدرس أأو منخرط بشلك دوري يف فضاءات ترفهيية، يكونون أأقل تعرضا للضغط، 

 ة، ودلهيم جودة حياة أأفضل. واهجة أأكرث فعاليويتبنون اسرتاتيجيات للم

ىل جانب هذه املتغريات املتعلقة خبصوصية التوحد، متت دراسة جودة احلياة دلى الآابء يف عالقهتا مبتغريات وادلية   وا 

واجامتعية ويه اجلنس والوضعية الأبوية والصحة والفروق املهنية والاجامتعية والتدابري الأرسية وعدد الأطفال  

 خل الأرسة.دا

ظهرت النتاجئ املتعلقة ابجلنس أأن الأهمات أأكرث تعرضا للضغط، ودلهين معتقدات غري عقالنية ويس تعملن لقد أأ 

  اسرتاتيجيات ترتكز عىل العواطف وادلمع الاجامتعي. ويالحظ أأن هذه النتاجئ تزيك نتاجئ دراسات أأخرى سابقة ل 

وابسوال وابسوال  (2010) دابروساك و  Pisula E . Dabrowska A ا  . كام يالحظ أأيضا Pisula E (2006 )ا 

أأن الآابء اذلين يعيشون يف ا طار عالقة زوجية، تكون جودة احلياة دلهيم أأفضل بكثري من الآابء اذلين يعيشون يف  

حاةل انفصال أأو طالق أأو عزوبية. وعىل املس توى الصحي، عندما تكون دلى الآابء مشالك حصية فان هذه 

التوحد. أأما فامي يتعلق ابلفروق الاجامتعية واملهنية فالآابء اذلين دلهيم دخل ضعيف مق أأكرث يف وجود املشالك تتفا

 .(Cappe, 2011; pp. 103-104)ليست دلهيم جودة حياة أأفضل من اذلين دلهيم مداخيل مرتفعة

يج ابء بدمع س يكولوانطالقا من هذه النتاجئ ا ىل رضورة متتيع الآ  (Cappe, 2010; p. 129)اكب وقد َخلُصت 

عاقة التوحد، وتشجيعهم عىل الاخنراط يف ش بكة اجامتعية  يسمح هلم ابلتكيف مع الانشطة اليومية املرتبطة اب 

عادة تكييف ظروف العمل والعطل وفقا خلصوصية اضطراب التوحد.   وا 

 رشوط وجماالت املرافقة النفس ية لأرس املتوحدين  -3

 لأرسة تقيمي احلاةل الس يكولوجية ل 1 -3

ة التدخل يف ا طار املصاحبة النفس ية أأو اال رشاد النفيس أأو ادلمع النفيس لأرس املتوحدين، التقيمي  تقتيض معلي

ذ البد من حتديد الصعوابت واال كراهات النفس ية بشلك دقيق حىت ميكن  الشامل للحاةل النفس ية للآابء واال خوة. ا 

د من الاختبارات واملقاييس النفس ية مثل الاس تعانة ابلعديالتدخل لصاحل هذه الأرسة. و يف هذا اال طار ميكن 

( وهو مقياس ميكن من قياس صنفني من الضغوطات هام الضغوطات املرتبطة ابلآابء (PSIمقياس الضغط الأبوي 

لقياس القلق  HAD). كام ميكن الاعامتد عىل مقياس )(PSI-4, Abidin, 1995)والضغوطات املرتبطة ابلطفل 

)مقياس هاميلتون( أأو مقياس بيك  HDRSئاب لوحده اعامتدا عىل مقياس وميكن قياس الاكت والاكتئاب. 

Beck وميكن تطبيق مقياس .FES) لقياس قدرات الأرسة وكفاءات الآابء يف الاس تجابة حلاجيات )

نفيس لقياس املعاانة النفس ية والضيق ال  Kessler. وميكن الاعامتد عىل مقياس (Koren et al., 1992)الطفل

بوين  .(Kessler, 1982)للأ

أأما خبصوص قياس جودة احلياة دلى أأرس املتوحدين يالحظ ندرة يف وجود مقاييس متخصصة، ابلرمغ من أأن  

ظهور أأول مقاييس جودة احلياة يعود ا ىل س نوات الس بعينات من القرن املايض. غري أأنه ميكن أأن نس تحرض يف هذا 

أأرس املتوحدين لكهنا مل ترق ا ىل درجة مقاييس مؤكدة و  جودة احلياة دلى الس ياق بعض الأعامل اليت حاولت قياس 
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اذلي أأعد مقياسا نوعيا ميكن من تقيمي مخس جماالت يه   Beachمتداوةل، نذكر مهنا معل الفريق الأمرييك

 ;Cappe, 2011)ئيةالتفاعالت الأرسية ودور الآابء وادلمع املوجه للمعاقني واحلاةل الوجدانية واحلاةل  املادية الفزياي

p. 99) . وقد أأعدتCappe  من الباحثني مقياسا نوعيا لقياس جودة احلياة مس توىح من  (2011)وزمالؤها

يف صيغته   WCC-Rمقياس موجه حلاةل الفصام وأآخر موجه حلاةل الرصع. و ميكن الرجوع كذكل ملقياس 

 itzer & al., 1996Schwe-(Bruchon) أأو الفرنس ية املعدةل ، (Folkman & Lazarus, 1988b)الأجنلزيية

 وذكل لقياس اسرتاتيجيات التكيف مع التوحد دلى الآابء.

 ( Coping. اسرتاتيجيات التكيف مع التوحد ) 3-2

 Richardلأول مرة يف كتاابت ريشارد الزروس  Copingظهر مفهوم التكيف املرادف للفظ الأجنلزيي 

Lazarus 1966) وكية اليت يتوسط من خاللها  الشخص بني ذاته  ت املعرفية والسل(، ويقصد به مجموع السريورا

عىل السالمة اجلسدية والنفس ية  -أأو حتملها -وبني احلدث من أأجل الس يطرة عليه أأو التقليص من أآاثره 

(Lazarus & Folkman, 1984a; p. 141) وقد استمثر هذا املفهوم يف س يكولوجيا الصحة بشلك خاص .

والعالئقية اليت ختلفها اال صابة مبرض خطري أأو مزمن يف حياة املريض أأو أأرسته مثل س ية والفزيايئية ملعرفة الآاثر النف 

الرسطان أأو اال عاقة اذلهنية غري أأن استامثر هذا املفهوم يف جمال  الصحة النفس ية أأو اذلهنية )التوحد منوذجا( ال 

 .(Bruchon-Schweitzer et al., 2003; p. 814)يزال بعد حمتشام 

د يشلك وضعية جديدة وضاغطة داخل الأرسة ابلنظر ا ىل خصوصياته، فا ن مسأأةل تكيف الأرسة ومبا أأن التوح

بشلك ا جيايب وفاعل مع هذا احلدث تعد من همام ورشوط ادلمع النفيس املوجه ا ىل هذه الأرسة. ويس تدعي الأمر 

ل تعديل هذه الاسرتاتيجية أأو الأرسة، وذكل قب قبل التدخل التعرف أأوال عىل اسرتاتيجية التكيف املعمتدة من قبل

 تعزيزها. وميزي الباحثون عادة بني ثالثة أأنواع من اسرتاتيجيات التكيف ويه: 

 : اسرتاتيجية التكيف املبنية عىل املشلكة

كراهات الوضعية، أأو   ويسعى من خاللها الفرد ا ىل ضبط أأو تغيري الوضعية ، وذكل من خالل حماوةل التقليل من ا 

ذ يضطر الآابء ا ىل البحث عن معارف حول اضطراب  لرفع من املوارد ا اذلاتية من أأجل مواهجهتا بشلك أأفضل. ا 

ىل التخيل عن  ىل التنقل بني الأطباء واملراكز الطبية اخملتلفة، وا  التوحد عرب الأنرتنت أأو الكتب أأو اجملالت ... وا 

 .. الاخنراط فهيا ..العمل أأو التقليص من ساعات العمل أأو تأأسيس مجعيات أأو 

 :  اسرتاتيجية التكيف املبنية عىل الانفعاالت

ويه جتسد حماوةل الآابء  التحمك أأو تغيري الانفعاالت الناجتة عن الوضعية اجلديدة، من خالل تدبري الاس تجاابت  

ن أأمثةل هذه الانفعالية، وتدبري الانفعاالت ميكن أأن يتخذ عدة أأوجه عاطفية وفزييولوجية ومعرفية وسلوكية. وم

تجاابت الانفعالية نذكر الشعور ابذلنب، واهتام اذلات أأو الشعور ابلغضب والتوتر أأو الاجتاه حنو اال دمان عىل الاس  

 التدخني أأو الكحول أأو اخملدرات، أأو الاخنراط يف أأنشطة ترفهيية أأو التقليل من حدة الوضعية أأو جتاهلها. 

 :  جامتعي اسرتاتيجية التكيف املبينة عىل ادلمع الا

 البحث عن مساعدة ومساندة الغري والاعامتد عىل الأقارب أأو اللجوء ا ىل مجعيات أأو مؤسسات خاصة.  وتمت عرب

وتظهر نتاجئ الأحباث حول فعالية هذه الاسرتاتيجيات، أأن الاسرتاتيجية املبنية عىل املشلكة يه أأكرث فعالية من  

 (p. 129 ;2010)وزمالهئا   Cappeتاجئ أأحباثعي. وقد أأكدت ن اسرتاتيجية الانفعاالت واسرتاتيجية ادلمع الاجامت 

حول هذه الاسرتاتيجيات يف عالقهتا جبودة احلياة الأرسية، أأن اذلين يس تعملون الاسرتاتيجية املبنية عىل 

م  الانفعاالت يعتربون ا صابة ابهنم ابلتوحد وضعية هتديد أأو فقدان، ويتشبثون بأأفاكر غري معقلنة، كام أأن حياهت

هتم الأرسية والاجامتعية وعالقهتم مع الطفل تكون أأكرث اضطرااب ويشعرون بعدم كفاية ادلمع اليومية وعالقا

الاجامتعي املقدم من طرف احمليط. أأما اذلين يعتربون الوضعية اجلديدة حتداي، فيس تعملون اسرتاتيجية التكيف 
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رضا للضغط سواء يف حياهتم اليومية  ء يكونون أأقل تعاملبنية عىل حل املشلكة، والبحث عن ادلمع الاجامتعي. هؤال

أأو يف تفاعلهم مع الطفل، وذكل يعين أأن اعامتد اسرتاتيجية التكيف املبنية عىل املشلكة حيقق جودة حياة أأرسية  

أأفضل من اعامتد اسرتاتيجييت الانفعاالت وادلمع الاجامتعي. وخيلص فريق البحث ا ىل رضورة املزج بني  

 تكيف أأفضل مع الوضعية اجلديدة.  ات الثالث من أأجلالاسرتاتيجي

 . الظاهرة امجلعوية ومجموعة الانصات  3-3

أأن ظهور مجعيات أآابء وأأرس املتوحدين  Hochmann  (2009; p. 420)جاك هوشامن  يالحظ مؤرخ التوحد

ىض   من مجعيات املرظاهرة مزيت النصف الثاين من القرن العرشين. وتس متد هذه امجلعيات ا طارها النظري والعميل

العقليني والأطفال املعاقني. وقد سامهت هذه الظاهرة امجلعوية يف ادلفع ابلتوحد حنو تطورات علمية وس ياس ية 

واجامتعية هممة، حيث سامهت يف خلق و تأأطري مراكز خاصة ابلتوحد، كام سامهت يف اجملمتعات الفرنكوفونية  

ئرة املقاربة الرتبوية والتأأهيلية واملقاربة القانونية.  طب النفيس ا ىل داحتديدا يف الانتقال ابلتوحد، من دائرة ال

واس تطاعت انزتاع اعرتاف مؤسسات ادلوةل كوزارة الصحة ووزارة التعلمي ووزارة الشؤون الاجامتعية واملؤسسات 

يف اجملمتع  ( أأن مجعيات أأابء املتوحدين2004a) Dawsonاملدنية واال عالمية. ويف نفس الس ياق تالحظ داوسن 

ىل الغر يب أأثرت بشلك جوهري يف القرارات املتعلقة ابلتوحد. فاملاكنة اليت اعطيت للتوحد داخل اجملمتع يه شبهية ا 

حد ما بمنوذج الصم أأو اجلنس ية املثلية. غري أأنه يمت اخللط داخل هذه امجلعيات بني معاانة املتوحدين وبني معاانة 

هو نفسه سبب معاانة الأبناء. وهناك دعوة اليوم ا ىل رضورة اانة الآابء ليس الآابء مع توحد أأبناهئم. فسبب مع

 .(Mottron, 2006)الفصل بني مجعيات أأابء املتوحدين ومجعيات املتوحدين اليت يؤسسها املتوحدين أأنفسهم 

 13يايسن هذه امجلعيات اس تطاعت من خالل نضالها أأن حترز نوعا من ادلمع العمويم )الس  ا  ويف لك الأحوال ف

واال عاليم واملدين ...(. وفضال عن ذكل فاحلياة امجلعوية تسمح للآابء مبقارنة وتبادل جتارهبم مع أآابء  14واحلقويق

أآخرين، وتقامس الصعوابت واملشالكت، كام تسمح هلم بتكسري حاجز العزةل الاجامتعية اليت ميكن الشعور هبا. كام  

رشادات يتلقى الآابء داخل هذه امجلعيات معارف حول وتوجهيات. وتنظم هلم حلقات تكوينية موضوعاتية   التوحد وا 

يف كيفية التعامل مع أأبناهئم، كام يتلقى الآابء داخل هذه امجلعيات ادلمع النفيس أأو العالج النفيس امجلاعي عن طريق 

 مجموعة التحاور أأو مجموعة الانصات. 

 شقاء املتوحدين أأ مجموعة   3-4

ن بشلك متأأخر -ا أأمرياك ويف فرنس وعيا من الباحثني يف شامل مبدى تأأثري وجود اال عاقة أأو املرض يف الهوية   -وا 

والرابطة الأخوية، مت التفكري يف التدخل العاليج أأو التدعميي لصاحل أأشقاء املتوحدين. ولأجل اس تحضار رشوط 

 Régineلعلمية للك منومكوانت هذه املامرسة الالكينكية اجلديدة نس تدعي التجربة اال لكينيكية والنصوص ا

Scelles  (2006, 2007)  وClémence Dayan (2007, 2009,) لنتساءل معهام عن ما معىن مجموعة اشقاء ،

 املتوحدين؟ وما يه أأهدافها؟ وما يه مكوانهتا وصيغ اش تغالها؟

من قبل   فهيي ال تدار  groupe psychothérapiqueمجموعة أأشقاء املتوحدين ليست ابلتأأكيد مجموعة عالجية

 العالج النفيس، وليس من اهدافها العالج النفيس، لأن الأطفال أأو املشاركني ليست دلهيم ابلرضورة أأخصايئ يف

أأمراض. غري أأنه ميكن لهذه اجملموعة مع ذكل أأن تكون لها مظاهر عالجية أأو أآاثر عالجية لبعض الآاثر النفس ية أأو 

موعة تتجاوز يف الواقع أأن تكون جمرد مجموعة  كام أأن هذه اجمل املرضية النامجة عن وضعية التعايش مع التوحد.

نصات   groupe du soutienدمع ، فا ذا اكن املقصود من هذه اجملموعات توفري   groupe d'écouteأأو مجموعة لال 

لأهنا مساحة للالكم أأو الانصات وتبادل املعيش املشرتك. فان مجموعة أأشقاء املتوحدين تبتعد قليال عن هذا املعىن، 

 
  يف فرنسا مت اع تبار التوحد س نة 2012 قضية وطنية.13
  يف املغرب مت عقد رشاكة بني ائتالف امجلعيات العامةل يف التوحد وبني اجمللس الوطين حلقوق اال نسان س نة 2014. 14
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قط بتقامس املعاانة النفس ية لكهنا تسعى فوق ذكل ا ىل تعلمي سلواكت جديدة واسرتاتيجيات جديدة ال تكتفي ف

 للتكيف مع الوضعية اجلديدة، وجتويد العالقة الأخوية مع الأخ املتوحد أأو الأخت املتوحدة. 

معاانهتم مع الآخرين، رهبم وصعوابهتم و وتمتثل أأهداف هذه اجملموعة يف تشجيع املشاركني عىل التبادل وتقامس جتا

ومتكني املشاركني من الشعور ابالعرتاف وابدلمع اجتاه ما يعيشونه، و متكيهنم من تكيف أأفضل مع مقتضيات 

وخصوصيات الوضعية اجلديدة، وخلق رشوط لتلقي معلومات حمايدة عن املرض، وتشجيعم عىل التعبري والالكم 

 ه ا خوهتم، وهو اليشء اذلي ال ميكن حتقيقه داخل الأرسة.هم من مشاعر اجتا بدون خوف أأو رقابة عام خياجل

وتتكون اجملموعة من ثالثة فاعلني ومه املشاركون واملنشطون والأخصايئ النفيس. املشاركون مه ا خوة وأأخوات 

ن يكونوا متقاربني يف10الأشخاص املصابون ابلتوحد، ويس تحسن أأن يكون عدد اجملموعة أأقل من  السن لأن   ، وا 

العمري قد يعيق اندماج اجملموعة وانسجاهما. أأما املنشطون فهم يلعبون دور الوسطاء يف معلية التواصل  الفارق

والتحاور بني املشاركني واملسهلني للقيام ابلأنشطة املقرتحة، كام يسهرون عىل تدبري الزمن وعىل العمل لأجل احرتام  

يف احلوار أأو القيام مبهمة من خالل التشجيع وادلمع. أأما ىل ارشاك لك عضو ضوابط وقواعد اجملموعة، كام يسهرون ع

الأخصايئ النفيس فهو اذلي يرشف عىل معل املنشطني ويوهجهم عن بعد، لأن حضوره الفزياييئ يكون ضعيفا أأو 

 اندرا. 

  مفتوحة أأو مغلقة  يمت العمل هبذه اجملموعات داخل مؤسسات ومجعيات خمتصة ابلتوحد. وميكن للمجموعة أأن تكون

حسب طبيعة الأفراد املشاركني واختيارمه. وميكن للمجموعة أأن متتكل املبادرة يف اختيار املوضوعات اليت ترغب يف 

مناقش هتا أأو تبادل أأطراف احلديث حولها. وغالبا ما تدور هذه املوضوعات حول اضطراابت السلوك عند املتوحد،  

اضطراب التواصل أأو التفاعل الاجامتعي أأو احلراكت  وعية الأخرى مثل اكلعنف والعدوانية وكذا الأعراض الن

بني ثالثة أأنواع ميكن استامثرها يف هذا النوع من  المنطية والأنشطة القهرية... وميكن الاس تعانة هنا بوسائط، ميزي فهيا

رايم، تتعلق ابللعب ادلاجملموعات، ويه وسائط تتعلق ابملوضوع الثقايف مثل الصباغة والقصة والكتابة، ووسائط 

وأأخريا وسائط تتعلق ابملوضوع امللموس مثل لعبة أأو ورق أأو العجينة البالستيكية... وتلعب هذه الوسائط دورا  

هاما لكوهنا تسهل التواصل وتشجع عىل التعبري. فالأفراد ا ن اكنوا أأطفاال جتعلهم ينخرطون يف القيام مبهمة أأو نشاط  

. وللمجموعة قواعد جيب أأن  (Dayan, 2009) جدمه داخل امجلاعة النكوص بسبب توا  مشرتك، ومتنعهم ابلتايل من

يتقيد هبا لك أأعضاهئا ومهنا التقامس والتعاضد واحرتام الآخرين بتجنب التحقري أأو العنف، والتعاون والتساوي والثقة  

لت تقيمي التجارب اليت حاو والرسية حبيث ال جيب ترسيب أأرسار اجملموعة ا ىل اخلارج. وأأظهرت نتاجئ الأحباث و 

فعالية هذه املامرسة أأن مجموعة الأشقاء يكون لها أأثر ا جيايب عىل سلوك املشارك، وذكل عند مقارنة سلوكه قبل وبعد  

 الالتحاق ابجملموعة. 

( أأن اكتساب الطفل معلومات حول مرض شقيقه عن طريق 2001و زمالؤه )  Houtzagerهوتزغر لقد أأوحض

ياحا و أأقل توترا و انزعاجا، كام يسامه يف حتسني العالقات الأخوية لأنه أأصبح هل يبدو أأكرث ارت هذه اجملموعة جيع 

يمتكن من فهم انفعاالت وترصفات أأخيه املتوحد، كام ينعكس ا جيااب عىل العالقات الأرسية، لأن ذكل يسمح برفع 

ن اجملموعة  اس ابذلنب يقل، لأ ، كام أأن اال حس (Pitman & Mathey, 2004)الطابو عن املرض داخل الأرسة

تسمح ابلتعبري عن مشاعر الغضب والامتعاض والاستياء من الأخ املتوحد. كام تسمح هذه اجملموعة للفرد املشارك  

 ابلتعبري عن نفسه وعام يشعر به . 

 منوذج نظري لدلمع النفيس لأرس املتوحدين  -4

أأثر التوحد عىل الوضع النفيس  ( حول2010الهئا )رفقة زم Cappe اكب انطالقا من البحث العميق اذلي أأجرته

بوين املبنية عىل تدبري الضغط  للأرسة وخاصة عىل الأبوين، ظهرت لهذا الفريق أأمهية املصاحبة النفس ية للأ

والانفعاالت وتعديل املعارف والاعتقادات غري الوظيفية وحل املشالكت. واستنادا ا ىل هذا املعطى قام هذا 
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وهو مس توىح من مبادئ العالج  ، '''' EIG2RAطلق عليه امس أأ لس يكولويج وذج نظري لدلمع االفريق ببناء من

( لتدبري الضغط النفيس. و يتلخص هذا المنوذج 1990;2001)  Cottrauxكوترو  السلويك املعريف، ومن برانمج

 يف س تة حماور أأساس ية ويه:

 تقيمي الوضعية النفس ية للآابء • 

عرف يف البداية عىل احلاةل الس يكولوجية للآابء، من خالل اس تخدام لكينييك ا ىل التحيتاج الأخصايئ النفيس اال  

مقاييس نفس ية لقياس الضغط النفيس أأو لتشخيص املعارف واملعتقدات حول وضعية التوحد، أأو الكتشاف 

 اسرتاتيجيات التكيف مع وضعية التوحد املوظفة من قبل الآابء. 

 ضغط النفيس  ومبختلف مصادر ال تعريف الآابء ابضطراب التوحد  • 

تقتيض هذه املرحةل مد الآابء مبختلف املعارف واملعطيات العلمية املؤكدة حول التوحد، والتأأكد من مدى استيعاهبم  

(. كام ينبغي أأن نساعد الآابء عىل معرفة الضغط النفيس وأأشاكهل QCMلها عن طريق مقاييس معدة لهذا الغرض )

 لوقائع اليت تشلك علهيم نوعا من الضغط وحتليلها ونقدها. رسد الأحداث واوعوامهل، وذكل بدفعهم ا ىل

 تدريب الآابء عىل تدبري الضغط النفيس والانفعاالت  • 

يواجه الآابء بعض الوضعيات اليومية اليت تودل دلهيم الشعور بفقدان الس يطرة والشعور ابلضيق النفيس ، ذلكل 

 Jacobson  (1980.)جاكبسون والنفيس مثل تقنيةسرتخاء العضيل ميكن تدريهبم عىل بعض التقنيات يف الا

كام ميكن تدريب الآابء خاصة اولئك اذلين يتبنون اسرتاتيجية التكيف املبنية عىل الانفعاالت عىل كيفية ترصيف 

ري  انفعاالهتم ، عن طريق العمل ابجملموعات وتوظيف تقنية لعب الادوار وبعض التقنيات يف التواصل والتعب

 لغرض من لك ذكل هو مساعدهتم عىل حتقيق تواصل ا جيايب مع احمليط، وتكيف فاعل مع الوضعية. الانفعايل. وا 

 تعديل التصورات غري الوظيفية  • 

( أأن الاعتقادات غري املعقلنة تقلل من جودة العالقات الأرسية 2010ا ىل جانب زمالهئا ) Cappeلقد الحظت 

منا تأأويلها بطريقة غري  حيدث الاضطراابت وجودة احلياة الأرسية. ا ن ما  الانفعالية والسلوكية ليس هو الوقائع، وا 

جيابية، وتوجيه نظر الآابء ا ىل  عقالنية وسلبية. ومن هنا تظهر أأمهية تغيري هذه الاعتقادات السلبية بتصورات ا 

لوضع والتكيف لآابء عىل تقبل اكفاءات ومزااي الطفل بدل الرتكزي عىل نقائصه. ويبقى الهدف الرئييس هو مساعدة ا

 معه. 

 حل املشالكت: • 

Cottraux  (1990;2001 )كوترو  تنبغي مساعدة الآابء عىل مواهجة املشالكت وحلها، وذكل اعامتدا عىل منوذج

 اذلي يقوم عىل س بعة مراحل ويه: 

 أأوال: وضع قامئة تضم الصعوابت واملشالكت املطروحة ؛ 

 خيةل؛ اثنيا: اقرتاح حلول ممكنة أأو مت 

 مي هذه احللول الواحد تلو الآخر عن طريق المتيزي بني اال جيابيات والسلبيات، املنافع والأرضار؛ اثلثا: تقي

 رابعا: اختاذ القرار من خالل اختيار احلل املالمئ؛ 

 خامسا: حتديد املهام املطلوب ا جنازها والأهداف املنتظر حتقيقها؛ 

 املوصوفة والأهداف املسطرة؛ ياس ا ىل املشلكة سادسا: تقيمي النتاجئ احملصل علهيا ابلق 

 سابعا: يف غياب نتاجئ مرضية تعاد معلية حل املشالك من جديد. 

 مالمئة الاسرتتيجيات • 

بعد متكني الآابء من اكتساب همارات تدبري الضغط والوعي خبطورة الأفاكر والتصورات غري الوظيفية ومن  

تسب أأن تقع مشالكت وترتفع حدة الضغط هذا الرصيد املك  اكتساب همارات حل املشالكت، ميكن رمغ لك
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وتعود الأفاكر السلبية ...لتقع ابلتايل الانتاكسة، ذلكل من الرضوري الوعي بسريورة الفشل والانتاكسة وتسليحهم 

 ابسرتاتيجيات ملقاومة أآاثر الفشل. 

 خالصات  -5

ن الوعي خبصوصية التوحد وابلآاثر النفس ية واملرضية اليت يل ة ووظيفهتا )اضطراب الهوية والعالقة  حقها ببنية الأرس ا 

الزوجية، اضطراب الهوية والعالقة الأخوية، واختالل التوازن الأرسي واضطراب جودة احلياة الأرسية(، هو أأحد 

دواعي احلديث عن رضورة تقدمي دمع نفيس ومصاحبة نفس ية لأرس املتوحدين. وهيدف هذا ادلمع ا ىل متكني الآابء 

ت للتكيف مع الوضعية اجلديدة ولتدبري خمتلف الضغوطات النفس ية وتضميد اجلرح الرنجيس ليات واسرتاتيجيامن أ  

كساب الآابء وأأقارب الشخص املتوحد كفاءات استباقية تساعدمه عىل فهم خصوصيات طفلهم،   ىل ا  للأم، وا 

ارهبم واال حساس ابالنامتء فضال عن تقامس جت والتعامل معها وتدعمي كفاءاهتم الأبوية وتغيري متثالهتم عن طفلهم، هذا 

 نصات أأو ادلمع النفيس.ا ىل روح امجلاعة من خالل وضعية تقامس املعاانة مع الآخرين املامثلني مضن مجموعة اال  

ملام الأخصايئ النفيس ابلآاثر النفس ية للوضعية اجلديدة وتقديرها حق قدرها،   ومن مجةل رشوط هذا ادلمع النفيس ا 

ا ىل اختبارات وأأدوات قياس ية معدة لهذا الغرض، والتعرف عىل اسرتاتيجيات التكيف مع وقياسها ابللجوء وتقيميها 

الوضعية اجلديدة والاس تئناس بامنذج نظرية ومعلية يف امليدان. وينبغي النظر ا ىل معلية ادلمع النفيس لأرس 

ن  يس جزء ال يتجزأأ من معلية معلية ادلمع النفاملتوحدين مضن مقاربة مشولية تدخلية لصاحل املصابني ابلتوحد. ا 

التدخل العاليج والرتبوي والتأأهييل، وذكل العتبارات خمتلفة، نذكر مهنا أأوال دور الآابء كفاعلني ومسامهني يف 

 السريورة العالجية أأو الرتبوية لأبناهئم. 

لمي أأبناهئم، أأو  ريورة من خالل تعأأن الاخنراط الفاعل للآابء يف تكل الس 15لقد بينت العديد من نتاجئ الأحباث  

تدريهبم عىل همارات التواصل والتفاعل الاجامتعي والتقليد والاس تقاللية والنظافة ... حيقق جودة أأفضل يف حياة 

املتوحد، كام يسامه يف تقليص اضطراابت السلوك دليه. هذا فضال عن كون الآابء أأكرث حضورا ا ىل جانب الطفل 

. (Tardif, 2010) اس مترارية أأكرب ويقلص من التاكليف املادية للربانمجاليج أأو الرتبوي مما يعطي للربانمج الع

واثين تكل الاعتبارات يأأيت كنتيجة لالعتبار الأول، ويتلخص يف العالقة بني جودة حياة الآابء وفعالية الربانمج 

عة من  استنادا ا ىل مجمو Ghislain Magerotte (2002 )جيسلني ماجروت  العاليج أأو الرتبوي، حيث توحض

ادلراسات النقدية اليت اهمتت مبراجعة وتقيمي فعالية الربامج العالجية أأو الرتبوية، أأن عدم أأخذ جودة احلياة الأرسية 

بعني الاعتبار يعد أأحد أأمه عوامل فشل هذه الربامج. وأآخر تكل الاعتبارات هيم احللقة ادلائرية للتفاعل بني جودة  

لكام اكنت جودة حياة الأرسة أأفضل، انعكس ذكل ا جيااب عىل جودة حياة حياة املتوحد، ف حياة الأرسة وجودة

 املتوحد والعكس حصيح.

 
15 (Harris , wolchick & weitz 1981 ; Robbins & Dunlap 1992 ; Ozonoff & Cathcart 1998 ; Dawson & 

Galpert 1990). 
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