
 

 

  التوحد والمجتمع واالسرة
 

  د. سھلة حسین قلندر
sahlahussein87@gmail.com  

  سم علوم الحیاةق
  كلیة التربیة للعلوم الصرفة (ابن الھیثم) / جامعة بغداد

  2018 العراق  بغداد /
  

منذ اللحظة االولى لھذه االنتكاسة تحتاج العائلة الى الكثیر من الجھد للوصول الى 
فالتوحد مجال واسع وصور متعددة وقد یكون التوصل  معلومات كافیة عن ھذا االضطراب ،

وھنا یحتاج الوالدان الى الیھا صعبا ، وبعد معرفتھا یبدا الشعور باللوم والقسوة على الذات ، 
غالبا ما تنتاب ، المساعدة إلنقاذھم من الحالة النفسیة التي سیقعون فیھا والتي تحد من تفكیرھم

االھل موجھ من الیاس واالحباط عندما یعلموا ان طفلھم مصاب بالتوحد وحینھا تصبح ردود 
یكون مرفوضا ومحبطا  فعلھم عاطفیة یشوبھا القلق حول مستقبل طفلھم الذي من المحتمل ان

وخائفا ولكن للتذكیر فقط نقول ألسرة الطفل التوحدي ان حالتھم النفسیة ھذه ال تغیر شیئا في 
لھذا من المطلوب تأقلمھم مع الفكرة والتكیف مع االوضاع  تزید الوضع سوءا ،االمور بل سوف 

 للتغلب على الصعاب التي الجدیدة بتكوین صورة حقیقیة عن المشكلة واقتناعھم بتعلم طرق جدیدة 
لھذا علیھم االستفسار عن كل ھذه االمور ولكن بطریقة سھلة وعلیھم التوصل الى  ،ستواجھھم 

اجوبة عن كل تساؤالتھم وھنا یكمن دور المراكز المتخصصة  في ھذا المجال لمساعدة الوالدین 
ت االسرة في المساندة وھنا بھذا بل ان المعاناة ستستمر وتزید احتیاجا.ولكن المشكلة لن تنتھي 

 یأتي دور المجتمع بما فیھ من الجمعیات الخیریة االجتماعیة لتقدیم المساندة المادیة والمعنویة . 
 

فقد یشعر االھل باألحراج  والضغط نتیجة تصرفات ابنھم التوحدي لما یقوم بھ امام 
المتخصصة لھذه  الناس من سلوكیات غیر مقبولة ، وبالرغم من وجود المعاھد والمدارس

الشریحة ،تعتبر العائلة ھي المدرسة الرئیسیة في تدریب وتعلیم الطفل التوحدي وھي من یوصلھ 
كیان واحد ولكل فرد مھماتھ ، تجاه طفلھم التوحدي الى مستوى فكري ونفسي افضل ،فاألسرة 

لطفلھا من ولكن المسؤولیة االكبر تقع على عاتق االم وتكون ھي المالمة الوحیدة لما حدث 
كما انھا تكون ملزمة بعنایة طفلھا التوحدي،  عیوب خلقیة ،وطبعا ھذا ال أساس لھ من الحصة ، 

باعتبار انھ من ضمن واجباتھا وان رعایتھا لزوجھا واطفالھا االخرون سوف یشوبھ من التقصیر 
االخرون ،  تفرض علیھا صعوبة كبیرة یلزمھا التقلیل من واجباتھا ورعایتھا لزوجھا واطفالھا

وبالتالي سینعكس بشكل سلبي على االسرة ، وبالتالي یتطلب التعاون بین افراد االسرة 
وخصوصا الوالدین ، لتخطي الصعاب التي تواجھھم ، وبما ان المھارات والقدرات لدى الطفل 

طلب المساعدة من التوحدي یختلف عن الطفل العادي ،لذلك اصبح لزاما على االھل ان 
ن واھل الخبرة لمعرفة كیفیة التدریب ،وان ال یبحثوا من حالة طفلھم عذرا لالنعزال المتخصصی

،وان یستمروا في الحیاة بشكل طبیعي من تسوق ونزھات وزیارات ،وان یستفیدوا  عن المجتمع 
 من تجارب وخبرات االخرون .


