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الباحثون فى الدراسة:
•

•
•

الدكتور عبدهللا بدحدح  -معهد الدوحة الدولي
للأسرة) سابقا)
الدكتورة عزة عبدالمنعم – معهد الدوحة الدولي
للأسرة
دكتورة ناعومى ايكاس – جامعة تكساس

الإطار العام

•
•
•
•

مقدمة
أهداف الدراسة
الإطار النظري والمنهجي
النتائج :
• السياسات الوطنية الداعمة للتوحد
• التحديات التي تواجه الأسر
• الأسر ومقدمو الخدمات
• الأسر والدعم الاجتماعى
• الأسر والتوعية

• التوصيات
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اضطراب طيف التو ّحد (التو ّحد)
التو ّحد هو اضطراب في النمو العصبي تتمثل أهم أعراضه في صعوبات
في التواصل االجتماعي مثل اللغة التعبيرية ،والتواصل البصري ،والتفاعل
االجتماعي ،وغيرها ،واالنخراط في أنماط سلوكية محدودة ومتكررة مثل
متكررة لليد والجسد ،واالهتمام بأشياء غريبة ،وغيرها).
حركات
ّ
ويتطور التو ّحد عادة في سن الطفولة المبكرة ،ويدوم مدى الحياة .ويص ِّنّف
ّ
الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية ،في نسخته الخامسة،
األطفال على مقياس متسلسل وفقًا لمستوى الدعم الذي يحتاجون إليه ( ً
مثال،
ً
وصوال إلى المستوى  :٣ويحتاج
من المستوى  :١والذي يحتاج إلى دعم
إلى دعم كبير).
()American Psychiatric Association, 2013
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احصاءات
ال يوجد في الدول العربية سوى عدد محدود من الدراسات التي تفحص نسب
االنتشار.
المكان

نسب االنتشار

بيروت وجبل لبنان

طف ًل واحدًا من أصل  ٦٦طف ًل

احصائيات

المصدر

& Chaaya, Saab, Maalouf
Boustany, 2016

عمان
سلطنة ُ

 1.4لكل  ١٠آالف طفل

Al–Farsi et al., 2011

البحرين

 4.3لكل  ١٠آالف طفل،
بمعدل  ٤:١ذكور إلناث

Al–Ansari & Ahmed, 2013

.وال توجد دراسات تفحص نسبة انتشار التو ّحد في قطر
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أهداف الدراسة
سر األطفال المصابين بالتوحد في قطر على أنَّها مليئة
تحديد العوامل التي وصفتها أ َ

بالتحدّيات.
تف ُّحص مدى ارتباط هذه العوامل بالرفاه النفسي الوالدي.
استكشاف توفّر عوامل الحماية التي قد تساعد في الحد من اإلجهاد والضغوط الناشئة عن

تربية األطفال المصابين بالتوحد.
سر األطفال المصابين بالتوحد
تقديم توصيات لوضع السياسات الرامية إلى تحسين حياة أ َ
7

اإلطار النظري
النظريات والدراسات المتعلقة بالتحدّيات المرتبطة بتربية الطفل المصاب بالتوحد منها بداية شعورهم
بالقلق حول نمو أطفالهم ،الصعوبات التي تواجههم في التعامل مع نظام الرعاية الصحية والحصول
على خدمات ألطفالهم ،باإلضافة إلى المشكالت التي تتعلق بالنظام التعليمي مثل الحصول على
خدمات في المدارس ،وضع خطط تعليمية فردية ،إلخ  .قد تؤثر التحدّيات التي يواجهها آباء وأمهات
تأثيرا سلبيًا على أسلوب حياة هؤالء اآلباء واألمهات ورفاههم النفسي
األطفال المصابين بالتوحد
ً
()Kuhlthau et al., 2014
نظرية الضغط (بيرلنغ وأخرين:)1990 ،
تركز على فهم الناس معنى تقديم الرعاية
كيف يمثل الضغط عملية إجتماعية

نظرية الضغط والتكيف (الزاروس وفولكمان - 1984 ،فولكمان)1997 ،
ت ركز على كيفية تكيف مقدمي الرعاية مع متطلبات الرعاية
استخدام استراتيجيات التكيّف التي يستخدمها الوالدان ت ُنبئ بالنتائج
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اإلطار المنهجى
منهجية ثانئية جمعت البيانات النوعية والكمية
طرق البحث النوعية
مقابالت متعمقة مع  20من آباء وأمهات أطفال متو ّحدين ،تم التوصل إليهم من خالل مركز الشفلَّح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
وأكاديمية ريناد ) وهي مدرسة للطالب المصابين باضطرابات طيف التو ّحد داخل مؤسسة قطر .وكانت أعدادهم كالتالي ٤ :آباء و  ٥أمهات
من مركز الشفلَّح ،و  ٧أمهات و  ٤آباء من أكاديمية ريناد .كان جميع المشاركين قطريين

طرق البحث الكمية
شارك في المسح  ٤٢من آباء وأمهات األطفال المصابين بالتوحد ( ٣٥أم و  ٧آباء) ،وتم ترتيب مشاركتهم من خالل مركز
الشفلَّح .وكانت أغلبية ( )٪ ٨٥اآلباء متزوجين ،وذكروا أنَّهم يحملون شهادة جامعية على األقل ( .)٪ ٥٩ ‚٦كما ذكر أكثر
من  ٪ ٥٠من اآلباء واألمهات ّ
أن دخل األسرة يزيد عن  ٢٠ألف لاير .وكان جميع المشاركين من أصحاب الجنسية القطرية.

مقابالت متعمقة مع  20من آباء وأمهات أطفال قطريين مصابين بالتوحد

النتيجة :محاور استبانة مسحية
مسح مع  42من آباء وأمهارت أطفال مصابين بالتوحد
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النتائج

• الخطة الوطنية للتوحد
• التحديات التي تواجه الأسر
• التوصيات
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خطة قطر الوطنية للتوحد
تهدف إلى تحسين حياة األفراد المصابين بالتوحد وأسرهم.
تهدف إلى تحسين خدمات التشخيص وضمان وصول األطفال المصابين بالتوحد للتدخالت
والخدمات المناسبة.
تعالج هموم الوالدين فيما يخص الوصول إلى الخدمات التعليمية من خالل التوصية بوضع
األطفال المتو ّحدين ،عند االستطاعة ،في صفوف عادية.
تترجم التحسينات في توفير الخدمات إلى تحسينات في الصحة النفسية للوالدين واألداء
الوظيفي لألسرة بأكملها.
تؤكد على أن التوعية الوالدية ،والعامة ،والمهنية من المحاور الرئيسية التي يجب عالجها.

11

التحديات التى تواجه الأسر – التشخيص

ثمة تحدّ ناقشه عدة آباء وأمهات وهو عملية التشخيص في قطر ،حيث انزعجوا
بشكل خاص من الفترة الطويلة التي تستغرقها عملية حصول أطفالهم على التشخيص.
فعلى سبيل المثال ،تحدّثت أم أمير عن طول المدة من أول مالحظتها َّ
مو طفلها
بأن ن ّ
ليس على ما يرام وبين أول مرة تم فيها تشخيصه باإلصابة بالتو ّحد:
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التحديات التى تواجه الأسر – التعليم
تدعوخطة قطر الوطنية للتو ّحد إلى زيادة الخيارات التعليمية لكل األطفال المصابين
بالتوحد مع التركيز على الخيارات اإلدماجية.
ولكن هناك مشكالت تتعلق بالنظام التعليمي مثل الحصول على خدمات في المدارس،
وضع خطط تعليمية فردية.
قالت أحد األمهات:
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التحديات التى تواجه الأسر – الوعي المجتمعي
تهدف خطة قطر الوطنية للتو ّحد إلى ابتكار حمالت إعالمية لرفع مستوى التوعية بالتو ّحد.

إال أنَّه من الضروري أن تسلط هذه الحمالت الضوء على مجموعة كبيرة من السلوكيات التي يمكن أن يبديها الطفل
المتو ّحد.
إال ّ
أن األمر يحتاج إلى المزيد من التقدّم في مساعدة الناس على فهم ماهية التو ّحد .وال يعرف العديد من الناس في
المجتمع ما هي أعراض التو ّحد ولديهم معتقدات خاطئة وثابتة عن أسباب التو ّحد
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التحديات التى تواجه الأسر – الصعوبات المالية
تسعى خطة قطر الوطنية للتو ّحد لزيادة الخدمات العالجية لألطفال المصابين
بالتوحد ،فإننا نأمل أن يتم التخفيف من الضغط المالي الذي يشهده الوالدان في
المستقبل القريب.
وعلى الرغم من ّ
سر في قطر ،فقد ناقشت العديد من
أن الخدمات متوفرة مجانًا لأل َ
سر التكاليف المالية المرتبطة بالحصول على خدمات خاصة َّ
ألن قائمة االنتظار
األ َ
للحصول على الخدمات الحكومية طويلة جدًا .وذكر أبو محمد هذه الهموم عدة مرات
في المقابلة التي أجريت معه:
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التوصيات
التشخيص من خالل تقصير الفترة المطلوبة للحصول على تشخيص وتيسير العملية االنسيابية لتخفيض

التشوش والتوتر الذي يسجله اآلباء واألمهات.
ّ
سرهم.
ويعتبر إنشاء نظام تعليمي إدماجي في قطر ضروري لتحسين حياة األطفال المصابين بالتوحد وأ َ
التوعية العامة لتعزيز تقبّل اإلعاقة وتخفيف الوصمة المجتمعية التي تشيع في المجتمع.

نحتاج إلى المزيد من البحوث التي تدرس ،بشكل متعمق ،العبء المالي على الوالدين وأثره على الرفاه
النفسي لهم  .ولذلك لتطوير الدراسات ذات الصلة.
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وشكرا ً
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