
ىل ادلمع النفيس لأرس الأطفال ا   لتوحديني. يف احلاجة ا 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 1, summer 2017. 117 
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 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 

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

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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