
استكشاف ديناميكيات أنماط الدعم 

للأسر المتعايشة مع التوحد في قطر 

بين جدلية المعطيات والحاجيات

أحمد عارف وعزة عبد المنعم

معهد الدوحة الدولي للأسرة



الطرح في هذا العرض قائم على مشروع بحث

:معهد الدوحة الدولي للأسرة حول

رفاه الأسر المتعايشة مع اضطراب طيف التوحد في قطر

والمنشور على موقع المعهد  
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محتويات العرض
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الدوحة الدولي للأسرةدراسةمعهد نبذة حول 
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الدوحة الدولي للأسرةدراسةمعهد نبذة حول 
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مفهوم الدعم
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ة والحب الدعم الاجتماعي على أنه ما يجعل الفرد يؤمن بأنه يحظى بالرعايُيعرَّف 

. ادلةوالاحترام والقيمة ويرتبط بمجتمعه من خلال التواصل والواجبات المتب

(Cobb 1976  .)

:اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أنهـا الأســرة هــي الوحــدة الطبيعيــة والأساسية للمجتمع وبــأن واقتناعــا "

تـستحق الحمايـة مـن جانـب المجتمـع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقـة

وأفـراد أسـرهم ينبغـي أن يحصلوا على الحمايـة والمـساعدة اللازمتـين 

واة لتمكـين الأسـر مـن المــساهمة فــي التمتــع الكامــل علــى قــدم المــسا

الديباجة“الإعاقةبحقــوق الأشخاص ذوي 

اقة تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشـرة لطفل ذي إع"

سرته على رعايته بـأن تبـذل قـصارى جهودهـا لتـوفير رعاية بديلة له داخل أ

." الكبـرى، وإن لـم يتيـسر ذلـك فـداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري

(5)الفقرة –حول احترام البيت والأسرة ( 23)مادة 
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دوائر الدعم



عن الحياةرضا الوالدين ( 1)تحدي 
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راض إلى حد كبير "أكثر من المتوسط"راض بشكل  "متوسط"راضي بشكل  "أقل من المتوسط"راضي بشكل  غير راض "إلى حد كبير"غير راض 

مستوى الرضا عن الحياة



فالالمرتبط بتربية الأطالأسريالرفاه( 2)تحدي 

9

ات سّجل الآباء والأمهات الشعور بمستوي

ورهم مرتفعة من الضيق العام المرتبط بد

، الاكتئابر بويشتمل الشعو، كوالدين

.يةمهام التربية الوالدعبء ، ووالتشّوش

الآباء من المبحوثين % 58سجل 

والأمهات شعورهم بعدم الرضا عن 

ات مستويوسجلوا تفاعلاتهم مع طفلهم 

.  متماثلة في إجهادهم كوالدين

ة من الذين سجلوا مستويات عاليالوالدين 

ال الضغط العام المرتبط بتربية الأطف

لهم ورًضا منخفًضا عن التفاعلات مع طف

ردوا هم أكثر المبحوثين الذين أوالمتوّحد

.المهاريوللدعم العاطفي أكبر حاجة 

58%
42%

نسب رضا الوالدين في التفاعل مع أطفالهم

نسب عدم رضا نسب الرضا

( سعلى القيا55نقطة من أصل 32: معدل العلامات)



المرتبط بالعلاقات الزوجية الأسريالرفاه( 3)تحدي 

دين من الأطفال المتوحّ الديأّن الدعم الذي يحصل عليه وأثبتت الأدلة التجريبية 

(. Boyd, 2002)مرتبط بنتائج أفضل للصحة النفسية الزوجة /الزوج

أعلى ين متوّحدالأطفال الالبحوث أّن نسب الطلاق والانفصال لدى والدي بّينت و

طفل في ، وبأّن خطر الانفصال أو الطلاق يتزايد مع تقّدم الفي الحالات العاديةمنها 

وجدنا أّن الآباء والأمهات القطريين سجلوا و(.Hartley et al., 2010)العمر 

.  من الرضا عن علاقتهم الزوجية( منخفضة)مستويات مماثلة 

ية قد علاقتهم الزوجالذين شاركوا في المقابلات بأّن والأمهاتوذكر بعض الآباء 
.ي والعمليللدعم العاطف، وأنهم بحاجة منذ معرفتهم بتشخيص طفلهمتأثرت سلبيًا 

لتمضيته مع الوقت الكافي وتحّدث آباء وأمهات عن الشعور بعدم وجود 

. طفلهم يتطلب قدرًا كبيرًا من وقتهملأّن زوجاتهم، /أزواجهم

ابنهم من ذويكون ولا يتقبلون ذكرت بعض الأمهات  بأّن أزواجهن غير داعمين

"يقولوأنه دائما ما وتحّدثت أم محمد عن شعورها بعدم دعم زوجها لها. الإعاقة

ه يعيش ابني طبيعي، لا تقومي بتضخيم الموضوع من لا شيء، ابننا طبيعي، اتركي"
"بشكل طبيعي
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شقاء لأالعلاقة بين ا(4)تحدي
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.الدانالعلاقة بين الأشقاء تكون أحياًنا أقل إيجابية مما يرغب به الو

ة بين ندما يكون أحد الأطفال في الأسرة متوّحًدا قد تضطرب العلاقع

الأطفال العلاقة بين الوالدين ووتتقّوض وتسبب الغيرة، بل الأشقاء

.  غير المتوّحدين

ّدم وصفت أم أمير، إحدى الأمهات، كيف قولكن الاشقاء يساعدون كما 

عرون الأشقاء في منزلها المساعدة لابنها المتوّحد ولكنهم كانوا يش

:  بالإحراج أحياًنا أو لم يرغبوا في تواجده معهم

د، ابني بصراحة ابنتي هالة شقيقته هي التي تساعدني، أما بالنسبة لأحم"
أتي به إلى أمي لا ت: الأخر فإنه يشعر أحياناً بالحزن بسبب وضعه ويقول أحياناً 

"المدرسة، أمي إنه يزعجني



مثل الأجداد، )للأسرة الممتدة يكون .الأسرة الممتدة دورًا أساسًياتلعب 

دور ناشط في نمو ( الأخوال/الأخوال، أبناء الأعمام/الخالات، الأعمام/العمات

. الأطفال

.وّحدبالتالأطفالإلى حد كبير لتشخيص ةومتفهمةداعمتكانالأسر الممتدة

.للأجدادذلك في مشاعر الحزن يتسبب ه في بعض الأحيان إلا أنّ 

وقال بأّن والديه شعرا بالأسف على ابنته،أبو ريما ذكر: مثال

"لا يزالان يشعران بالحزن عندما يريان الطفلة"

الوالدان عن حاجتهم للرعاية المؤقتة من أجل أطفالهم وعن بعض تحّدث 

لوك بسبب سالممتدة شعورهم بأّنهم لا يستطيعون زيارة الأصدقاء والأسرة 

. أطفالهم
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مرتبطة بالأسر الممتدة ( 5)تحدي 



الرعاية المساندة والمؤقتة ( 6)تحديات ال

(  المربيات المنزليات)
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كل منتظم المنزليات الخيار الأسهل لتوفير الدعم بشالمربياتقد تكون 

مشاكل بحاجة للتدريب على كيفية التعامل مع الر مدربات ويغإلا أّنهن 

.للطفل بفعاليةالإدراكية / اللغوية/ السلوكية

زليات عن قلقهم حيال استخدام العاملات المنلمبحوثينامن اً عددعّبر 

.أطفالهمغير مناسبة من أجل التعامل مع سلوك لأساليب

الاستعانة بجليسات أطفال مكلف مع عدم توافر سوق العمل 



االجتماعىتحديات الدعم 

ة يولد مشاعر الوحدبالعزلة و لشعور جوء الى دعم اجتماعى قد يؤدى الى العدم ال

.الاكتئابأعراضويفاقم 

لة، في الدوحة لمعالجة مشاعر العز حكومية انضمت بعض النساء إلى جمعية غير

.  ا لهنكان مفيًدا جدً مع أمهات يعشن تجارب مماثلةوالتواصل التواجد أن نكروذُ 

ام أقوى، وأصبحت أحب الاجتماع معهن، وقللجمعية وجعلني لقد ساعدني انضمامي "

"بعضنا من الأمهات بتأسيس جمعية أخرى

حصول القطريين تحّدثوا عن حاجتهم لشخص يمكن التحّدث معه والالآباءالذكور 

.الأمهاتعلى دعم منه، أكثر من حاجة 
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الدعم الاجتماعي (  7)تحدي 



يدعم المالال( 8)تحدي ال
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يواجه الآباء ر، حيثتشكل تربية الأطفال المتوّحدين عبًئا مالًيا كبيرًا للأس

ل مثل تحلي)والأمهات نفقات متزايدة مرتبطة بالعلاجات الخاصة 

يزيائي، السلوك التطبيقي، وعلاج النطق، والعلاج الوظيفي، والعلاج الف

.(الخ

ل على العديد من الأَسر التكاليف المالية المرتبطة بالحصوناقشت 

للحصول على الخدمات الحكوميةقائمة الانتظار خدمات خاصة لأّن 

. طويلة جًدا

ن وذكر الآباء والامهات غالًبا عبًئا مالًيا آخر هو اضطرار أحد الوالدي

. من أجل رعاية طفلهماللتوقف عن العمل 

.  ليةالآباء مستويات أعلى من الحاجة للمساعدة الماسّجل عاموبشكل 



التوصيات

16

.توفير آليات حكومية لتقديم الدعم المالي لأسر الأطفال المتوحدين

ى أدلة علمية، تقديم مبادرات مجتمعية لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية للوالدين قائمة عل

.تركز على تعلم المهارات والدعم النفسي وتعزيز العلاقات الأسرية

جديدةرابطةالقائمة لأسر الأطفال المتوحدين، مع إنشاء الاجتماعية وتعزيز الروابط دعم 

.للأباء الذكور

توحدين استحداث برامج تدريبية مكثفة للعاملات المنزليات حول احتياجات الأطفال الم

.وطرق التعامل الفعالة

عاية التشريعات المتعلقة بالعمل والموارد البشرية لضمان المزيد من اجازات ر تطوير 

.القطاعاتالطفل وترتيبات العمل المرنة بكافة 

سر ذوي أطفال ألتعزيز رفاه المزيد من الدراسات المعنية بتطوير السياسات والتدخلات 

.في هذا الصددالممارساتأفضل تحليل بناًء على دراسة الوضع القائم والتوحد 



17

شكراً 


