
 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130 
      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                        222ص – 209، ص2019 -3العدد  -5املجلد

     https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2019.5.3.1                                        www.refaad.com  
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  :خلص امل
، وذلك بمحاولة التعرف على الصعوبات أولياء األطفال الذين يعانون من طيف التوحد معاش تهدف الدراسة الحالية الى تسليط الضوء على

 تلك الصعوبات على التوافق الزواجي لديهم من جهة أخرى. جهة، وانعكاساتمن  في التكفل بهم التي يواجها األولياء

حالة من األسر التي لها طفل توحدي وذلك باستخدام املقاربة النسقية كخلفية نظرية للتدخل. تم االعتماد على  طبقت الدراسة الحالية على 

الدراسة الى الزوجية نصف املوجهة إضافة الى استخدام سلم قياس التوافق الزواجي. أشارت نتائج  املتمثلة في املالحظة، واملقابلة املنهج العيادي بأدواته

 .سلبا على التوافق الزواجي لوالديه تنعكس صعوبات التكفل بطفل توحديأن 

 املقاربة النسقية. ،التوحد ،التوافق الزواجيالكلمات املفتاحية: 

 :شكلة الدراسةم
ي على و ومستويات متفاوتة من االعتماد املتبادل قد تنط طراف،أبما تتضمنه من عالقات وتفاعالت مستمرة بين عدة سرية إن الحياة األ 

أصبحت اليوم أكثر قد  املحتملة لتلك التفاعالت على األسرة كنسق وظيفي متكامل واالنتماء والنتائج باألمنطوي على الشعور نمثلما ت ختلفةمصعوبات 

 د.وضوحا بفضل العدد الهائل من البحوث والدراسات العلمية التي أجريت في هذا الصد

نسجل مرورها بعدة مراحل تتميز كل منها بشكل  فإنناسرية ثم تموت واذا تكلمنا عن الحياة األ  تتكاثر وتتطور ي نسق حي تولد ،أسرة كإن األ 

ثبتت أبوة وقد مومة واأل مرحلة األ  تأتيسرة فبعد مرحلة الزوجين وهو ما نسميه بدوره حياة األ  فرادهاأمختلف من التنظيم العالئقي والتفاعلي بين 

بوة، ففي بعض الحاالت جل املرور الى مرحلة األ أسرية الصغيرة يستوجب عليها القيام بعدد من التعديالت والتغييرات من ن الخلية األ أبعض الدراسات 

بوية دون ترك ويفسح املجال لسيطرة الهوية األ ،بوة وأحيانا ال تسير بدونها مما قد ينفي التجربة الزوجية تماما تتحدد العالقة الزوجية بالتزامن مع األ 

 .(Gomes,2007,P18)رجل  -مرأةجال للعالقة أي م

ألن األم أو األب ، والدعم املتبادل أثناء الحاجة بوية للزوجين وذلك بتمتين الروابطإن العالقة الزوجية ذات النوعية الجيدة تعزز الوظيفة األ 

عندما تكون اختالفات بين .(Paquette and Bigras ,2011,P91)غالبا ما يحتاج الى مواساة واملساندة املادية واملعنوية التي يقدمها زوج متفهم 

ففي دراسة ل إيريل وبورمان  وهو ما قد ينعكس سلبا على تطور األبناء، ،ستتأثربوية ن الوظيفية األ أ فاألرجح باألبناءإذا كانت تتعلق  الزوجين خاصة

(Erel  and Burman,1995)  وجد الباحثان أن هناك ارتباطا إيجابيا بين املتغيرين  باألبناءحول العالقة بين نوعية العالقة الزوجية ونوعية العالقة

يتميزون بمزاج صعب أو سلوك متطلب فهم  -أي األبناء –على نوعية التواصل أو التفاعل بين الزوجين اذا كانوا  التأثيرأي أن األبناء كذلك يمكنهم 

أو حتى   ،وعلى حجم الوقت الذي يمضيه الزوجان معا (Paquette and Bigras ,2011,P91)رون على العالقة الخاصة بين الزوجين بذلك يؤث

 .(Lasselin and al,2012,P48)خرين آرغبتهم في انجاب أطفال 

أعراض هامة وما  مع كل ما يحمله هذا الشخص من من اضطراب مزمن مثل اضطراب طيف التوحد؟ االبنمر بمعاناة تعلق األ  ماذا لو

ولياء املتكفلين ن الصعوبات التي يعيشها األ أالدراسات تشير الى  ولياء، فبعضاأل يترتب عنها من صعوبات مختلفة لدى املتكفلين بهذا الطفل السيما 

 (Denis,2013)اضطرابات طيف التوحد لها انعكاسات على الحياة الشخصية واالجتماعية والزوجية والعائلية واملهنية لهؤالء  أحدبطفل يعاني من 

نما تحدث وتتجدد في أوقات إو  زمات ال تقع عند ميالد الطفل فحسب،زمات وهذه األ تواجه أسر األطفال املصابين بالتوحد العديد من األ 

تتفاوت هذه املراحل ما  سر بحيث يسيطر نمط انفعالي معين على كل مرحلة منها،وهناك عددا من املراحل التي تمر بها تلك األ  ومراحل عدة من حياته،

عنها الكثير  التوحدي، وتنتجزمات مع نمو الطفل بين الشعور بالصدمة والتشكيك في التشخيص الى الشعور باإلحباط ومشاعر الذنب وتتكرر هذه األ 

نه توحدي يعد موقفا وحدثا ضاغطا يؤدي الى أن اكتشاف وتشخيص الطفل بأ(. وهذا يعني 2011الصميس ي،سرته )ألتي تتعرض لها من الضغوط ا
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الد الطفل يمجراء فقدان األولياء آمالهم وطموحاتهم املرتبطة ب سرية وما يصاحب ذلك من ردود أفعال انفعالية،تغيير األدوار والتوقعات األ 

 (.2010)القاض ي،

في  سرة كنسق ال سيما التوافق الزواجيما سبق جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على مختلف هذه العالقات والتغييرات التي تشهدها األ م

 ظل وجود طفل توحدي.

 :تساؤالت الدراسة
 ؟ولياء بطفل مصاب بطيف التوحدماهي صعوبات تكفل األ التساؤل األول: 

 التكفل بطفل مصاب بطيف التوحد على التوافق الزواجي لوالديه؟تنعكس صعوبات  كيفالتساؤل الثاني: 

 :فرضيات الدراسة
 تكمن صعوبات التكفل بطفل مصاب بطيف التوحد بشكل رئيس ي في الجانب السلوكي للطفل.الفرضية األولى: 

 لوالديه.تنعكس صعوبات التكفل بطفل مصاب بطيف التوحد سلبا على التوافق الزواجي الفرضية الثانية: 

 :أهداف الدراسة
 هداف يسعى الباحث الى تحقيقها، وتتمثل أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:ألكل دراسة 

 تحديد طبيعة الصعوبات التي تصادف األولياء في تكفلهم بطفل مصاب بأحد اضطرابات طيف التوحد. .1

 على التوافق الزواجي لوالديه.معرفة مدى انعكاس الصعوبات املختلفة الناجمة عن التكفل بطفل توحدي  .2

 :أهمية الدراسة
 تكمن أهمية الدراسة الحالية في:

 ويواجهها أولياء األطفال املصابين بطيف التوحد.زيادة املعطيات العلمية حول الصعوبات املختلفة التي قد يعيشها  األهمية العلمية: .1

بطفل مصاب بطيف التوحد، ومدى انعكاس هذا املعاش على نوعية حياتهم ولياء في تكفلهم القاء الضوء على معاش األ  األهمية العملية: .2

 الزوجية، وكذا التعرف على مدى تأثير صعوبات التكفل بطفل توحدي على الصحة النفسية، والجسدية، والسلوكية لوالديه.

 :حدود الدراسة
 تتمثل حدود الدراسة الحالية فيما يلي:

يتمثل موضوع الدراسة الحالية في محاولة التعرف على صعوبات التكفل بطفل مصاب بأحد اضطرابات طيف  الحدود املوضوعية: .1

 وذلك باالعتماد على املقاربة النسقية كخلفية نظرية للتناول. التوحد، وانعكاساتها على نوعية الحياة الزوجية لوالديه،

 .2019فبراير -2018 سبتمبر تمت هذه الدراسة خالل الفترة الحدود الزمانية: .2

تم اجراء الجانب امليداني من هذه الدراسة في مكتب أخصائية نفسانية تابعة للمركز النفس ي البيداغوجي لألطفال  الحدود املكانية: .3

 -الجزائر –املتخلفين ذهنيا بالشلف 

ضطرابات طيف التوحد، شريطة أن لقد خصت هذه الدراسة زوج من بين  األزواج الذين لديهم طفل مصاب بأحد ا الحدود البشرية: .4

وأن يكون التشخيص بإصابة االبن بالتوحد مؤكدا من  يكون الوالدين يسكنون معا، أي على أن ال يكون الزوجان منفصلين أو مطلقين،

 قبل طبيب أخصائي.

 :مفاهيم الدراسة ومصطخلحاتها
 (The marital adjustment )  التوافق الزواجي .1

التوافق الزواجي" بأنه يتضمن االتفاق النسبي وتكافؤ الزوجين وتقارب العادات وامليول واالهتمامات، وتبادل العواطف ( 2002تعرف )ثابت،

 الصحية( وتحقيق اقص ى قدر معقول من السعادة والرضا". -االجتماعية -والقدرة على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، وحل مشكالتها )املادية

(، 1976نه " الدرجة التي يحصل عليها الزوجان على مقياس التوافق الزواجي لسبانييه)أفي هذه الدراسة على  الزواجي نعرف اجرائيا التوافق

 .(Gaudreault,1995 ,P12)على املقياس" 100قل من أواحد منها على األقل على عالمة كلية يعتبر الزوجان في صعوبة زواجية اذا حصل "حيث 
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  (Autism spectrum disorder)اضطراب طيف التوحد .2

يتميز  ،(T.E.D)للنمو نه اضطراب مجتاح أعلى  اضطراب طيف التوحد، (CIM10)تعرف املراجعة العاشرة للتصنيف العالمي لالضطرابات 

وكذا باالضطرابات في  الرمزي القدرات االجتماعية واللعب  يظهر قبل سن الثالثة في مجال اللغة االستقبالية والتعبيرية، بتطور غير عادي ومضطرب،

 Gayda)محدودية السلوك والنمطية والتكرار  -التواصل -تية: التفاعل االجتماعي املتبادلالخصائص الوظيفية للميادين السيكوباثولوجية الثالثة اآل

and Lebovici ,2000,P20). 

 مختصينأو  خصائيين في الطب العقلي لألطفال،أفنقصد باضطراب طيف التوحد هو كل اضطراب تم تشخيصه من طرف  أما اجرائيا

 .(Syndrome autistique) توحدينه تناذر أعلى اكلينيكيين 

 (The systems approach)   املقاربة النسقية .3

أفراد العائلة في بأنه طريقة عالجية وممارسة تتميز على األغلب بحجمها ) العمل مع كل  التناول النسقي أو العائلي، (Fontaineيعرف فونتان )

يقوم على عدة نظريات تهتم بصفة متداخلة  (Paradigmeأو على األقل مع من يعيشون معا(،وهي نموذج مختلف لرؤية الواقع ) نفس الوقت،

 عناصرها الى عدد حيث ينظر الى النسق على أنه وحدة غير قابلة لالختزال، ،بالتفاعالت والعالقات داخل املجموعات التي تملك بنية معينة،

(Satir,1995.) 

الذي يهتم ببنية العائلة  (S. Minuchin)  تم استعمال التناول النسقي في الدراسة الحالية متبنين في ذلك االتجاه البنيوي ملنوشيين اجرائيا

عن طريق تعديل  (the affiliation)أو ما يسميه باالنتساب  في الحاضر، ويقترح جملة من التقنيات الخاصة بكيفية التحالف العالجي مع العائلة،

و أ، وذلك بهدف وضع تقييم واضح لبنية العائلة ،ثم خلق الشروط التي تسمح بالتحول (family carte)سلوبه التفاعلي ملا يتماش ى معها املتدخل أل 

 التغير.

 :اإلطار النظري للدراسة
 :التوافق الزواجي .1

 :مفهوم التوافق الزواجي 1,1

ية التوافق الزواجي هو درجة الشعور بالتواصل الفكري والعاطفي مع الطرف اآلخر في العالقة الزوجية، بما يحقق لكال الطرفين أساليب توافق

 .(2014)كاوجة، تساعدهما على التواؤم مع مطالب الزواج وتخطي ما يعترض حياتهما من عقبات، وتحقيق قدر معقول من السعادة والرضا 

 :االتجاهات النظرية املفسرة للتوافق الزواجي 2,1

ركز فرويد على أهمية الجانب الجنس ي )الليبيدو( في حياة الفرد ،وهو بعد مهم من أبعاد التوافق الزواجي، فالفرد يمتلك نظرية التحليل النفس ي:  - أ

، هذا من جهة من أخرى يرى التحليليون أن املشكالت الجانب الجنس ي الذي يحاول الهو إشباعه بأي طريقة لكن األنا تأتي لتوجيه ذلك االشباع

الزوجية تظهر كسلوكات تمثل صراعات الزوجين الالشعورية نتيجة االحباطات البيئية التي عاشها كل من الزوج والزوجة خالل الخمس سنوات 

قع، مما يكون له أثر سلبي على األولى من حياتهما، فيظهر أحد الزوجين أو كالهما خبراته السيئة في شكل إسقاطات على الوا

 (.2013)حامل،التوافق

أن السلوكيين يفسرون التفاعل الزواجي على أنه مطلب مهم لحدوث التوافق الزواجي، من خالل الثواب   (1995يرى مرس ي ) النظرية السلوكية: - ب

ما يتفاعل الزوجان ويعزز أحدهما اآلخر فإنه يحفزه والعقاب حيث أن إثابة الفرد على سلوك ما غالبا ما يدعمه ويقوي الظهور مرة أخرى، فعند

 وذلك يزيد من التقارب والتوافق الزواجي بينهما، والعكس يحدث أذا عاقب أحدهما اآلخر وحرمه من الثواب.

عندما يكون الفرد متسقا مع مفهومه لذاته، اذن فالعالقة وطيدة بين مفهوم الذات والتوافق  يتحقق التوافق النفس ي عند روجرز نظرية الذات:  - ج

وذلك ينطبق على الزوجين فتقدير الذات لديهما يزيد من توافقهما  ن تقدير الذات له تأثير مهم على عالقة الشخص باآلخرين،أالنفس ي بل 

 (.2008)زكي علي، لذات لدى األبناء، اذن العملية دائرية الزواجي وهذا األخير مرتبط ارتباطا وثيقا بتقدير ا

ترى هذه النظرية أن حدوث املشكالت الزواجية هو نتيجة لحدوث االضطراب في نسيج العالقات داخل البناء النظرية البنائية الوظيفية:  - د

وأماكن  الى مؤسسات أخرى مثل املدرسة، حيث يصيب االسرة تفكك والتصدع نتيجة فقدانها للكثير من الوظائف التي انتقلت األسري،

 (.2013)حامل،...الخ، فحسب النظرية الوظيفية يرتبط التوافق الزواجي بمدى التزام الزوجين بأداء الوظائف املنوطة بهما في إطار األسرة الترفيه

وذلك أن املكسب الناتج عن  بين املكافأة والتكلفة،تقوم هذه النظرية على مفهوم التأثير املتبادل الذي يعيشه الفرد نظرية الفائدة والتكلفة:  - ه

أما  فالعاطفة الناتجة عنه تكون إيجابية، مكافأةفإن كان املكسب من تفاعل الزوجين على شكل  يؤثر على شكل تفاعل بين الزوجين، العاطفة،

 (.2009)الشهري،ا كان املكسب من التفاعل في شكل تكلفة فإن العاطفة تكون سلبية ذإ
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يذهب أنصار هذه النظرية التي تعتبر من النظريات الهامة في دراسة االسرة الى أن نشأة الخالفات الزوجية يأتي من تعارض توقعات ة الدور: نظري - و

الدور ألحد الزوجين أوكالهما، وأن تغيير هذه التوقعات لتقابل الطرف اآلخر يحقق االنسجام والتوافق الزواجي، وينبثق عن هذه النظرية 

 اهان اثنان هما:اتج

 :وحقيقة ما يدركه الزوج في  الذي يرى أن التوافق الزواجي يتحدد في درجة تحقق ما تتوقعه الزوجة من زوجها، االتجاه التفاعلي الرمزي

زوجته. وأن هناك ما يسمى بتناقض الدور، حيث يظهر هذا التناقض حين ال يتطابق السلوك مع املعايير التي يراها األفراد مناسبة، وقد 

 يرجع الخالف الذي يحدث بين الزوجين الى عدم تقابل الرغبات املختلفة واملتطورة ألحد الطرفين.

  :يركز في نظرته على دراسة مدى توافق السلوك اإلنساني الذي يحدث في املواقف األسرية، مع ما يتوقعه كل االتجاه السلوكي االجتماعي

 (.2013)حامل،طرف في العالقة الزوجية

 اضطرابات طيف التوحد  .2

 التعريف والتصنيف: 1,2

( أول من عرف Kannerتحمل نفس الصفات وهي فئة التوحد ويعتبر كانر )وتهدف جميعها الى وصف فئة معينة  هناك تعريفات كثيرة للتوحد، 

والتي تشمل عدم  ( حالة بوصف السلوكيات والخصائص املميزة للتوحد،11عشر ) إلحدى،حيث قام من خالل دراسته  1943التوحد الطفلي سنة 

ونشاطات اللعب النمطية  واالستعمال غير التواصلي للكالم بعد تطوره،والتأخر في اكتساب الكالم  خرين،القدرة على تطوير عالقات اجتماعية مع اآل 

ومازالت العديد من التعريفات تستند على وصف كانر للتوحد الى يومنا هذا  والتكرارية واملحافظة على التماثل وضعف التخيل والتحليل،

 (.2015)الجلبي،

متالزمة ريت، االضطراب  ت املجتاحة للطفولة وهي: التوحد الطفلي،يصف ثماني مجموعات من االضطرابا (CIM 10 ,1993) إن تصنيف

  .التفككي للطفولة، فرط الحركة املصحوبة بالتأخر الذهني وبالحركات النمطية، متالزمة اسبرجر، االضطرابات املجتاحة للنمو غير املحددة

(Marot,2013). 

متالزمة  االضطراب التفككي للطفولة، متالزمة ريت، فيصف خمس مجموعات وهي: االضطراب التوحدي، ( (DSM-IV,1994أما تصنيف

 ولكن التفريق بين املجموعات املختلفة من االضطرابات املجتاحة للنمو يتوقف على سن الظهور،. االضطرابات املجتاحة للطفولة غير املحددة اسبرجر،

أو اضطراب في اللغة أو على وجود إصابة جينية أوال ) مثل حالة متالزمة ريت(. ونظرا لعدم تجانس في الجداول  وعلى وجود أو عدم وجود تأخر ذهني،

 (Marot,2013 )  (T.S.Aعلى توحيد املصطلح العلمي ليصبح اضطراب طيف التوحد) 2009االكلينيكية لذلك اتفق الباحثون منذ سنة 

 :العالمات االكلينيكية الضطراب التوحد 2,2

بمجوعة من العالمات االكلينيكية التي تمس املجاالت األساسية  (Margerotte and Rogé,2004) روجي مارجوريت و  حسب تميز التوحدي

 : التالية

 اضطرابات التواصل والتفاعل االجتماعي 

 السلوكات واالهتمامات النمطية 

 تأخر أو عدم تجانس النمو 

 والتغذية اضطرابات النوم 

  النظافةمشاكل اكتساب 

 .املشاكل الحسية االنفعالية 

 :صعوبات تكفل األولياء بطفل مصاب بأحد اضطرابات طيف التكيف 3,2

أن األزمة التي تلي اإلعالن عن التشخيص تفسر جزءا كبيرا من الضيق الذي  (Gayda and lebovici, 2000)ترى قايدا ولويوفيس ي 

، فحسب املالحظات فإن التكيف مع االختالف وعدم الشعور باألمن إزاء مستقبل هذا الطفلويضاف اليها ضرورة  يشعر به أولياء الطفل التوحدي،

أن  أولياء األطفال املصابين بأحد اضطرابات طيف التوحد، يظهرون احتماالت مرتفعة من العزلة االجتماعية واالنفصال الزواجي ثم الطالق كما

باملئة من  70لقلق أكثر ولهم ادراك سلبي لكفاءاتهم كأولياء فحسب احصائيات أمريكية تفيد أنه تقدمهم على املستوى املنهي صعب جدا، وهم يعيشون ا

 األزواج الذين لديهم طفل توحدي ينتهون بالطالق.

 الصعوبات اليومية للعائلة والتيالى لدى أولياء األطفال التوحديين ط املصدر الرئيس ي للضغ 1990بوما و شويتزر سنة  كما تعزو كل من

املالئمة  راالستجابات االنفعالية غيصعوبات اللغة  العزلة االجتماعية إيذاء الذات، كالحركات النمطية، تسببها السلوكات العديدة للطفل املصاب،
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 ,Denis)،االستجابات الغريبة للمثيرات الحسية، قصور القدرات االجتماعية وكذا القصور في كفاءات العناية بالذات والتبعية الدائمة لألولياء 

2013). 

خالل دراستهما أن العالقة طفل _أولياء قد تصبح هي  من(Sénéchal  and des Rivières-Pigeon, 2009) وتضيف سينيشال وديريفيير

كل، نفسها مصدرا للضغط ،فالتفاعل التلقائي الذي يعيشه األفراد في أي سياق  أسري طبيعي يصبح منظما وآليا، وكل ما يحدث يأخذ صبغة حل ملش

 بدءا من إعطاء الحمام للطفل املصاب وصوال الى مشكلة دمجه في املجتمع.

أن نتائج دراسات عديدة تفيد بأنه إذا كان الطفل املصاب  (Garcin and Moxness, 2013موكسنس ) جارسين و شارتأفي نفس السياق 

إضافة الى ذلك فإن نتائج نفس الدراسات تشير الى  ولياء على البقاء في صحة جيدة تكون مهددة ،بطيف التوحد يبدي أيضا مشكال سلوكيا فإن قدرة األ 

كما أن الضغط الناتج عنها  ولياء تكون أكثر تهديدا،فإن انعكاساتها على األ  شدة،أنه إذا زادت االضطرابات السلوكية للطفل املصاب من حيث الحدة وال

 ، ونوعية الحياة إضافة الى أن الحياة الزوجية تتأخر واحتماالت تطوير إشكالية صحة نفسية مرتفع.بويةيزيد في حين تنخفض القرارات األ 

 :املرجعية النظرية للدراسة الحالية .3

والعالج العائلي هو نموذج جديد  الحالية على املقاربة النسقية كنموذج للتدخل والتحليل أو ما يطلق عليه العالج العائلي،اعتمدت الدراسة 

كما أنه يقترح تفسيرا  وينظمها وفق طريقة جديدة، بمعنى أنه نظام مرجعي يكشف لنا عن املعطيات بصورة مفهومة، (Un paradigme)لرؤية الواقع 

فأفراد العائلة بالنسبة للنموذج النسقي يشكلون عناصر سلسلة دائرية من التفاعالت حيث يؤثر سلوك الفرد  ا مختلفة للعالج،جديدا وأهداف

 .(Stierlin and al,1979)بالضرورة على سلوك اآلخرين

ديد إذا كنا نتحدث في املقاربة النسقية عن مقاربة وليس عن نظرية فذلك أن التناول النسقي ال يعتمد في رؤيته على نظرية واحدة بل على الع 

وكذا  فناء،نظرية ال نساق،النظرية السبريانية،نظريات التنظيم الذاتي،من النظريات من مختلف املجاالت العلمية كنظرية االتصال،النظرية العامة لأل

 .(Rougeul,2003,P5)نظريات أخرى 

( Palo Altoمع انشاء مدرسة بالو آلتو) 1954ومن الناحية التاريخية فاملقاربة النسقية لم تظهر فعليا حتى سنوات الخمسينات تحديدا سنة 

من تخصصات مختلفة، ركز في أبحاثه األولى على عائالت وهي عبارة عن فريق بحث ضم العديد من الباحثين  في كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية،

(، ويجدر الذكر هنا أن االنفتاح الكبير الذي عرفته The boube Bind) وتوجت أبحاثه باكتشاف املفهوم الشهير الرابطة املزدوجة املرض ى الفصاميين،

وكذا تأثير  الذي كانت تقوده جمعيات مساعدة العائالت في صعوبة، (Child Guidance Mouvement)العالجات العائلية النسقية يدين بالكثير لتيار 

 .( Elkaim,1995) ظهور بعض املفاهيم األنثروبولوجية الجديدة، وكذا ظهور نظرية األنساق والنظرية السبريانية

 ملاذا التناول النسقي لدراسة مشاكل األزواج؟
مصطلح التوازن الحيوي للعائلة   D .Jachsonدخل أ 1954وفي سنة  وحدة واحدة،أنها  بينت عدة دراسات أن العائلة تسلك سلوكا كما لو

فان العائلة تتصرف بطريقة تمكنها من تحقيق التوازن في عالقاتها وأفرادها سيساهمون في الحفاظ  املبدألإلشارة الى هذا السلوك ،وباالعتماد على هذا 

على هذا التوازن، سواء كان بصورة علنية أو ضمنية، أما إذا تدهور هذا التوازن العائلي فإن أفراد العائلة يبذلون الكثير من الجهد 

 .(Satir,1995,P13)السترجاعه

قة الزوجية بشكل كبير على نوع التوازن الحيوي للعائلة ألنها املحور الذي تتشكل حوله باقي العالقات، وعليه فإن عالقات تؤثر العالوعليه 

 ولياء أصعب زوجية صعبة تجعل بالضرورة دور األ 

 :الدراسات السابقة
اختبار شدة أعراض التوحد وعالقتها ( بدراسة هدفت الى Konstantareas and Hamotidis,1988قام كل من كنستنتاريس وهماتيدس )

وبأنهم  ( زوج من أولياء أطفال التوحد ،الذين صنفوا أبناءهم بأنهم شديدي األعراض،44وقد تكونت عينة الدراسة من ) بالضغوط على الوالدين،

طفال وعائلته لتقييم كيف تأثروا 13بندا، باإلضافة الى اختبار خصائص  14حيث ظهر ذلك على مقياس االعراض املكون من  يعيشون تحت الضغط،

، كما أن األمهات على نسبة متوقعة للضغوط عند كال الوالدين تمثلت في إيذاء الذات عند الطفلأأشارت النتائج الى أن  بفهم األعراض والضغوط،

 أظهرن الحاجة الى دعم إضافي أكثر من اآلباء.

،أن نسبة الطالق واالنفصال بين أسر األطفال ذوي االحتياجات  2005سنة  هافنزوفي ورشة دراسة ألسر ذوي االحتياجات الخاصة أشار 

وانهيار تلك األسر وأن هذه  كما أن الضغوط كانت من أكثر العوامل التي أدت الى الطالق، الخاصة كانت مرتفعة ،مقارنة باسر األطفال العاديين،

 .(Divan and al,2012)وتزيد من عزلة الوالدين االجتماعية  اعي،الضغوط تؤثر على العالقات الشخصية وعلى التفاعل االجتم
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وقد  ( فقد كان الهدف منها الكشف عن أشكال الضغوط التي تتعرض لها أسر األطفال واملراهقين التوحديين،2011أما في دراسة الخميس ي)

أشارت نتائجه الى أن الضغوط  االسرية من إعداد الباحث،وقد طبق فيها مقياس الضغوط  ،أب وأم من مدينة جدة 54تكونت عينة الدراسة من 

 ديين.املتعلقة بنقص املعلومات والضغوط الناتجة عن خصائص االبن التوحدي هي من أكثر الضغوط التي تعاني منها أسر األطفال واملراهقين التوح

وعالقتها بكل من التوافق الزواجي  سية للوالدين،( الى التعرف على طبيعة الضغوط النف2009وفي ذات االتجاه هدفت دراسة الدعدي )

وذلك بتطبيق مقياس  ( من آباء وأمهات األطفال العاديين،340ومقارنتهم بعينة ) ( من آباء وأمهات األطفال املعاقين،308واالسري، حيث بلغت عينتها )

لتوافق االسري في حين كانت العالقة سلبية بين كل من الضغوط (، ومقياس ا2004املؤشرات السلوكية الدالة على الضغط ومقياس التوافق الزواجي)

التوافق الزواجي واألسري والضغوط النفسية بدرجة اإلعاقة ،أما فيما يخص  هناك فروق دالة بين النفسية وهذين املتغيرين، كما بينت الدراسة أن

كن هناك فروق بين عينتي الدراسة من حيث الضغوط النفسية، في حين وجدت املقارنة بين أولياء األطفال املعاقين وأولياء األطفال العاديين فلم ت

 فروق بين العينتين في كل من التوافق الزواجي.

فقد وجد بالر  من ناحية أخرى توجه عدد من الباحثين نحو دراسة الجانب الزواجي أو الديناميكية الزوجية لدى أولياء األطفال التوحديين،

(Blair سنة )الطفل التوحدي يسبب الكثير من الضغط الزواجي، ويؤدي الى خفض الشعور باملرض، وحتى االكتئاب، مما يقلل من تفرغ أن  1996

 .(Sénéchal, Des Rivières pigeons,2009)األولياء ألبنائهم اآلخرين ولحياتهم الزوجية 

فان دراسة الضغوط النفسية التي يتعرض لها أولياء األطفال  وكما يبدو من خالل التراث العلمي الذي توفر لدى الباحثة على ضوء ما سبق،

بينما ركز القليل منهم على جانب مهم جدا أال وهو دراسة الديناميكية الزوجية  املصابين بطيف التوحد قد حظي بقسط وافر من الدراسات والبحث،

يفقدون املعنى لحياتهم الزوجية في خضم التكفل واالعتناء بالطفل املصاب. لذا فهؤالء قبل أن يكونوا أولياء هم أزواج وقد  والحياة العالئقية لألولياء،

د ليست نعتقد أن افضل تناول نظري يمكنه أن يشرح لنا هذه السيرورات في اطارها التفاعلي هو التناول النسقي ألنه يرى أن الحياة النفسية للفر 

كما أن التغيرات  من خالل التفاعالت التي تتكرر بينهما، تمي اليه كما يؤثر هذا السياق في الفرد،الفرد يؤثر في السياق الذي ين فقط، ألنسيرورة داخلية 

 (.Minuchin,1998)لألفراد السيرورات النفسية الداخلية التي تحدث في بنية أي عائلة تؤدي الى حدوث تغيرات في السلوكات و

 :اإلجراءات امليدانية للدراسة
 :منهج الدراسة .1

 (D .Lagache) اعتمدنا في الدراسة الحالية على املنهج العيادي باعتباره األنسب لطبيعة الدراسة والهدف منها حيث يعرف دانيال القاش

مانة ممكنة عن أنماط سلوك الفرد واستجاباته تجاه أبأنه تناول السيرة من منظورها الخاص، من أجل الكشف بأكثر ، 1949سنة  املنهج العيادي

 عاتوضعية معينة، من أجل إيجاد معناها ،وبنيتها وتكوينها، ومحاولة الكشف عن الدوافع التي تحركها، والخطوات التي تهدف الى حل هذه الصرا

Reuchlin,1976).) 

 :حاالت الدراسة .2

تم اختيار  اضطرابات طيف التوحد،اقتصرت الدراسة الحالية على دراسة حالة واحدة نموذجية من األزواج الذين لديهم طفل يعاني من أحد 

أو غيره،   وذلك ضمن شروط أهمها: أن ال يكون الزوجان في حالة انفصال، أو طالق، أو فراق بسبب سفر أو عمل بطريقة قصدية (Couple) الزوج

 وأن يكون تشخيص الطفل بالتوحد مؤكدا ونهائيا. وقد تمثلت خصائص ومواصفات الزوج كما يلي:

 (Couple) )الزوج(خصائ  مواصفات الحالة (: يبين1جدول )

 

 

 

 :أدوات جمع بيانات الدراسة .3

العيادية الزوجية، وكذا اختبار  واملقابلة دواته املتمثلة في: املالحظة ، أاعتمدت الدراسة الحالية على املنهج العيادي وعليه فقد تم استخدام 

 سبانييه للتوافق الزواجي.
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 املالحظة: 

دون اخضاعها  هذه الدراسة على املالحظة البسيطة التي تعرف على أنها مالحظة السلوك كما يحدث تلقائيا في ظروفه الطبيعية،تم االعتماد في 

كما يطلق عليها باملالحظة العرضية أو الصدفية اذ تحدث بصورة  للضبط وال تحتاج الى إعداد مسبق أو استخدام أدوات دقيقة التسجيل أو التصوير،

 .(75،ص2003، )عبد املعطيعفوية غير مقصودة وتكون سطحية غير دقيقة 

 املقابلة العيادية النصف موجهة: 

يها دور الفاحص هو أن املقابلة العيادية نصف املوجهة ليست حرة وال مقيدة ، بل تقع بين االثنين ،حيث يكون ف C.Chilandترى شيلون 

وطاقة  ةاالستماع الى املفحوص والتدخل لغرض توجيهه ملا يخدم السير الحسن للمقابلة، وهذا النوع من املقابلة يسمح للمفحوص بالتعبير بكل حري

 .(Chiland,1983,P2)،وهي مشجعة للكالم والتحدث 

أهداف الدراسة، كما تمت  همراعين فيوجهة في الدراسة الحالية اعتمادا على دليل مقابلة تم اعداده مسبقا املتم اجراء املقابالت نصف 

( بمعدل مقابلة كل أسبوع برمجت باالتفاق مع الزوجين وتضمنت املقابلة املحاور couple interviewتغطيتها من خالل إجراء أربع مقابالت زوجية )

 التالية:

 يخص مراحل وضع التشخيص باضطراب التوحد للطفل: من؟ متى؟ كيف؟: املحور األول 

عراض أو السلوكات التي تزعج األولياء بشدة في الحياة اليومية وتشكل لهم صعوبات في التعامل مع الطفل نفسه يخص تحديد مختلف األ  املحور الثاني:

 أو مع املحيط العام.

 من قبل كل زوج ملواجهة الصعوبات الناتجة عنها. املتبناةجاه السلوكات املشكلة واآلليات يتعلق بردود أفعال الزوجين ات املحور الثالث:

 سرية خاصة درجة االتفاق أو االختالف بين الزوجين فيما يخص التعامل مع الطفل املصاب.رصد الديناميكية األ  املحور الرابع:

 بالتوحد في الحياة االجتماعية العالئقية املهنية والصحية للزوجين. مصاب طفلالتكفل ب عن التغييرات التي قد يسببها : البحثالصامساملحور 

مر باملساندة املتبادلة بينهما أو تلك املتوقعة من املحيط يتعلق بنوعية املساعدة أو الدعم الذي يحصل عليه الزوجان، سواء تعلق األ  املحور السادس:

 العام )العائلة، األصدقاء، السلطات...(.

 انييهبمقياس التوافق الزواجي لس: 

 32يتكون من  وهو يقيس نوعية الزواج ومدى تشابه الزوجين، (Spanier,1976)غراهام سبانييه صمم مقياس التوافق الزواجي من طرف

للرض ى عن العالقات ، فيمكن استخدامه كمقياس عام كما يدركها الزوجان ويخدم هذا املقياس عدة أغراض بندا لقياس نوعية العالقة الزوجية،

 كما يبين التحليل العاملي تضمنه ألربعة مقاييس فرعية تمثل أربع مظاهر للعالقة الزوجية وهي:  الحميمية باستخدام النقطة الكلية،

 The emotional )التعبير عن املشاعر -(The Satisfaction)الرض ى  -(The Cohesion)االنسجام  -(The Consensus)االجماع 

expression)    ( Gaudeault,1995 ,P12) 

باستخدام محك  التي اعتمدت على الصدق املرتبط باملحك، تم التحقق من صدق وثبات املقياس في البيئة املحلية من طرف الباحثة بلميهوب،

للخاصية  تمثالن طرفي منحنى التوزيعحيث كان هناك فرقا جوهريا له داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعتين اللتان  املجموعات املتناقضة،

 (.261،ص2010 ) بلميهوب، 0,001التي يقيسها االختبار)التوافق الزواجي(،حيث جاءت الفروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

 :اجراء الدراسة امليدانية مكان .4

املتخصصة من أجل التكفل النفس ي بالطفل املصاب بطيف حيث تقدمت الحالة لطلب املساعدة  تم اجراء الدراسة امليدانية في عيادة خاصة،

أجل مساعدة هذه األخيرة وتمكينها بمنهجية  م، وذلك منلأل مراض العقلية بسبب الحالة النفسية الصعبة نها حالة موجهة من طبيب األ أكما  ،التوحد

 عمل معينة تساعدها على التعامل مع طلفها املصاب.

 :النتائج مناقشةعرض و 
 وتحليل محتوى املقابلة لخلحالة )ج(عرض  .1

ننا ولكي نكون نسقيين في التدخل حاولنا في كل مرة ربط األسئلة املطروحة بالديناميكية الزوجية ملحاولة الكشف عن أتجدر اإلشارة الى 

أو توظيف الزوجين   التي تطغى على سير (communication Modes) نماط التواصلأو ، (Pattern Transactionnel) التفاعليةالنماذج السلوكية 

حداث ،دون التركيز على تفاصيل األ  (Circular)وذلك من خالل طرح األسئلة بشكل دائري  م ال،أمر ن كان الضطراب االبن التوحدي عالقة بهذا األ إ،و 

 بل على سيرورتها.

 
ا
  :: تقديم الحالةأوال
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استشفائية، سنة موظفة في مصلحة  38والزوجة  موظف، ذو مستوى تعليمي جامعي،سنة  48حالة الزوجين السيد والسيدة )ج(، الزوج 

وهو  لديهما ثالث أطفال إبراهيم وهو الطفل املصاب بطيف التوحد،األولى، نهما قريبان من الدرجة أكما  سنة،17وهما متزوجان زواج تقليدي منذ 

جل أنها حاليا منقطعة عنه من م تمارس عملها الوظيفي ألن كانت األ أعند الجدين لألم منذ  والثانية تقطنانوبنتان األولى  خوة،الثالث في ترتيب األ 

سنوات وهو  4أما الطفل املصاب إبراهيم فعمره  سرة بسكن مستقر ومستواها االقتصادي جيد على حد تعبيرهما.تعيش األ  ،بإبراهيمالتفرغ لالعتناء 

العائلي التالي يمثل  خططنفسية مزمنة، تتطلب الكثير من الجهد لوقايته من النوبات التنفسية، واملعراض التوحد من حساسية تأيعاني إضافة الى 

 (عائلة )ج

 

 

 

 
 
ا
 Cheminement de la demande :: سير الطلبثانيا

فراد العائلة الكبيرة لألم )الجدة والخالة(، أن الطفل إبراهيم متأخر أت عند الزوجين بعد أن الحظ الوالدان وكذا بعض أإن مراحل الطلب بد

جل طلب املساعدة أجدا في الكالم مقارنة باألطفال في سنه ،وهو الش يء الذي دفع الوالدين للتوجه الى أخصائية في تصحيح النطق والتخاطب من 

قلة التفاعل  عدم االكتراث باملحيطين، ك من قبيل السلوك التجنبي،ن هذه األخيرة الحظت على الطفل سلوكات تستدعي الشأاملتخصصة،اال 

مراض االجتماعي وكذا عدم تحمل اإلحباط وعليه فضلت توجيهه الى عيادي لتحديد طبيعة هذه السلوكات وهذا األخير وجهه الى طبيب مختص في األ 

مكتب م في كيفية التعامل مع الطفل وصل الزوجان الى تعاني منها األ ين حدد تشخيص التوحد بصورة واضحة ،ونظرا للصعوبة التي كانت أالعقلية 

 . الباحثة بالعيادة الخاصة

 
ا
 :: عرض نتائج املقياسثالثا

 يمكننا تلخيص نتائج السيد والسيدة )ج( على أبعاد سلم التوافق الزواجي كما يلي:

افق الزواجي2جدول )  (: نتائج السيد والسيدة )ج( على أبعاد سلم التو
 ملسلد ابعاأ )ج(د لسیا )ج(دة لسیا

39
/65  

53
/65  

 عالجماا

09
/25  

16
/25  

 مالنسجاا

26
/50  

35
/50  

 ضارلا

04
/12  

6
/12  

 رلمشاعن اعر لتعبیا

78
/151  

110
/151  

 لكلیةالعالمة ا

،بينما  110من خالل النتائج الكلية للسلم يبدو أن الزوجين )ج(،يعانيان من صعوبات زواجية ،حيث حصل السيد)ج( على عالمة كلية تساوي 

افقين زواجياأن الزوجين ،مما يعني 100،أي أنها أقل من  78حصلت السيدة )ج( على عالمة كلية تساوي  حد الطرفين وهو أدراك إن ، أل غير متو

الزوجة للتوافق الزواجي منخفض، ويظهر ذلك بصورة واضحة على بعدي االنسجام والتعبير عن املشاعر، حيث كانت العالمة املتحصل عليها من 

توسط طرف الزوجة أقل من متوسط الدرجات على هذين البعدين ،في حين بلغت عالماتها على البعدين الباقيين وهما االجماع والرضا درجة تفوق امل

 قليل فقط.ب

، وهي متوسط درجات هذا البعد 12من  –السيد )ج( من جهته كانت أدنى عالمة له تتعلق ببعد التعبير عن املشاعر، حيث حصل على عالمة 

 أن امللفت لالنتباه في استمارة السيدة )ج( هو اجابتها على العبارة رقم 
ا

في بعد الرضا والخاصة  31أما عالماته على األبعاد الباقية فكلها تفوق املتوسط اال

من بعد االجماع، بأنها تقريبا دائما غير موافقة على نوعية الوقت  11نها تعيسة نوعا ما، كما أجابت على العبارة رقم أب بدرجة السعادة الزوجية املدركة،

 املمض ي مع الزوج.
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ا
 :مناقشة النتائجو  تحليل نتائج املقابلة واملقياس معا: رابعا

بنهم املصاب ااملقابالت الزوجية التي تم اجراؤها مع السيد والسيدة )ج(،أن أكثر الصعوبات التي يجدها األولياء في تكفلهم ب اتضح من خالل

وتلك (Rigidity) كالعناد وعدم تقبل اإلحباط   السلوكية باألعراضك التي تتعلق لأو بعبارة أدق ت بطيف التوحد هي تلك املتعلقة بتصرفات الطفل،

واضطرار الزوجة للتخلي عن  كما كان ضعف شبكة الدعم االجتماعي من طرف عائلة الزوج، تتعلق بضعف القدرات اللغوية التواصلية لديه،التي 

أو على  (Couple)من بين االنعكاسات التي يعيشها هذا الزوج  وإحساسها تبعا لذلك بالعزلة االجتماعية، طموحاتها املهنية من أجل التكفل باالبن،

 ألقل الزوجة.ا

أسباب السلوكات  بالتوحد وحول فقد ملسنا عدة نقاط اختالف بين الزوجين كعدم اتفاقهما حول التشخيص الزوجية، أما من حيث الدينامية 

ن لفترة طويلة فالزوجة تبدو متقبلة للتشخيص بينما يرى الزوج أن سبب السلوكات الغريبة وغياب اللغة هو بقاء االب غير العادية لالبن املصاب به،

وهو ما  نه بذلك يتهمها مباشرة بالتسبب في صعوبات االبن السلوكية منها واللغوية،كأو  بسبب مبالغة زوجته في تنفيذ إجراءات الوقاية، معزوال في البيت،

 م.أثار لديها شعورا بعدم التفهم بل والتشكيك في كفاءتها كأ

ألنها  ال تؤدي الى زيادة االتصال  ،(Dysfonctionnel)االتصال بين الزوجين غير وظيفية أحيانا وقد اتضح من خالل املقابالت كذلك أن أنماط 

نها حاليا تتفادى الدخول في أبل الى التجنب ويظهر ذلك من خالل تصريح الزوجة ب (La complementarity )بل الى خفضه وال تؤدي الى التكامل

على بعد االنسجام وهي عالمة منخفضة  25من  9وهو ما يفسر حصولها على عالمة تساوي  طريقته في الحوار،نها غير راضية عن نقاشات مع زوجها أل

 نسبيا )أقل من املتوسط(، علما أن االنسجام هو البعد الذي يقيس درجة ارتباط الزوجين في النشاطات املشتركة.

بناة من قبل كل واحد من الزوجين، حيث تستخدم الزوجة أسلوب تكيف املتإضافة الى ذلك فان هناك اختالفا واضحا في أساليب املواجهة وال

 مر بالوضعيات التي تخص االضطرابات السلوكية أو املزاجية لالبن.التجنب بينما يفضل الزوج أسلوب املواجهة وحل املشكل عندما يتعلق األ 

اتضح من خالل املقابالت الزوجية للزوج )ج( أن صعوبات التكفل بطفلهم التوحدي تتعلق بشكل كبير  بالجانب السلوكي للطفل املصاب وبهذا 

سر األطفال املتوحدين حيث أاب وأم من  54( التي طبقها على 2011والتي تماشت مع دراسة للخميس ي ) تحققت الفرضية األولى للدراسةتكون قد 

ل ت النتائج الى أن الضغوط املتعلقة بنقص املعلومات وتلك الناتجة عن خصائص االبن التوحدي هي أكثر الضغوط التي تعاني منها أسر األطفاشار أ

الى أن املصدر الرئيس ي للضغط لدى أولياء األطفال التوحديين مرتبط بشكل كبير بالصعوبات  ،1990سنة كما خلصت دراسة بوما وشويتز  التوحديين

عالية غير اليومية للعائلة، التي تسببها عدة سلوكات للطفل كالحركات النمطية، العزلة االجتماعية، إيذاء الذات، صعوبات اللغة االستجابات االنف

 .(Denis,2013,P35)املالئمة 

الطفل التوحدي فقد بينت الدراسة الحالية أن هناك اضطرابات في الدينامية الزوجية وبعض  ألولياءوعية الحياة الزوجية بالنسبة لن

ن هذه الحالة من الزوجين ال أ،كما الحظنا  تحقق الفرضية الثانيةالصعوبات في التفاعل والتواصل أدت الى سوء التوافق الزواجي للحالة مما يعني 

توسيع عينة الدراسة للفهم  ناالطفل التوحدي فقط بل الى عوامل أخرى اجتماعية واختالف السياق االجتماعي والثقافي مما يتطلب عليتقتصر على 

ان أنه بالنظر الى التي تري (Sénéchal, Des Rivières pigeons,2009)ودي ريفير بيجون  لشارت اليه سينشاأالجيد ،اتفقت هذه النتيجة مع ما 

سرة فانه يمكننا التفكير جديا في احتمال وجود الزوجين في بعض الحاالت تحت تهديد الطالق ختالالت التي يسببها وجود طفل توحدي داخل األ ثقل اال 

قد  مما أو االنفصال أين وجدت عدة دراسات أن احتمال انفصال الزوجين تزيد اذا كان الزوجان يتبنيان استراتيجيات متباينة للتكيف مع وضع ابنها

 .(Martin and al, 1993)يزيد الهوه بينهما أو يعقد عملية تقاسم األدوار واملسؤوليات تجاه هذا الطفل

 :الصاتمة
ولياء بطفل توحدي   وانعكاسات تلك الصعوبات على التوافق الزواجي لوالديه، تمثل موضوع الدراسة الحالية في تحديد صعوبات التكفل األ 

املقابلة  -ملالحظةولتحقيق هذه األهداف تم استخدام املنهج العيادي ودراسة حالة مع االعتماد في جمع البيانات على أدوات املنهج العيادي املتمثلة في: ا

بانييه طبقت الدراسة على حالة نموذجية وذلك باالعتماد على املقاربة النسقية كخلفية نظرية للدراسة وكذا تطبيق سلم التوافق الزواجي لس -الزوجية

 في التحليل الكيفي للمقابالت، توصلت النتائج الى:

 وعدم تقبل اإلحباط منها: العناد تتعلق صعوبات تكفل ألولياء بطفل مصاب بطيف التوحد بشكل رئيس ي بالجانب السلوكي للطفل ، 

(Rigidity).وتلك التي تتعلق بضعف القدرات اللغوية التواصلية لديه، 

 .وذلك بظهور اضطرابات في الدينامية الزوجية وبعض  تنعكس صعوبات التكفل بطفل توحدي سلبا على التوافق الزواجي لوالديه

 الصعوبات في التفاعل والتواصل مما أدى الى أدت الى سوء التوافق الزواجي.

 الى مجموعة من التوصيات أهمها:كما خلصنا 
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  ولياء من قبل املتدخلين بغية الوصول الى تكفل ناجح بالطفل التوحدي.بمعاش األ  أكثرضرورة االهتمام 

  نما للحفاظ على إسرة أطفال التوحديين في برامج العالج والتأهيل التي تقدمها املؤسسات املتخصصة ليس فقط لفائدة الطفل أاشراك

 الزواجي بينهما.التوافق 

 ،ضطرابات اال والعمل معا من أجل تجاوز  االعتماد على املقاربة النسقية كنموذج تدخل ملساعدة األطفال التوحديين على التكيف

 العالئقية التي قد يسببها وجود الطفل التوحدي.

 ي في البرامج العالجية.القيام ببحوث فيما يتعلق بتأثير التوافق الزواجي واالسري على مدى تقدم الطفل التوحد 

 :املراجع
: املراجع العربية:

ا
 أوال

 ، مصر: املكتبة العصرية للنشر والتوزيع.سيكولوجية الزواج دراسة في–( االستقرار الزواجي 2010) ،بلميهوب، ك .1

 كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق. التوافق الزواجي كما يدركه األبناء وعالقته ببعض سمات الشخصية لديهم .رسالة دكتوراه ، (2002، )ح ثابت، .2

 عالجه، سوريا: دار رسالن. -تشخيصه -خصائصه -التوحد الطفولي: أسبابه (2015)، الجلبي، س .3

دراسة لعشر حاالت بوالية تيزي  -الزواجي للزوجين العاملين في املستوى التعليمي والثقافي واالقتصادي وعالقته بالتوافق االختالف (2013)،ف حامل، .4

الجزائر، كلية العلوم اإلنسانية  املاجستير في علم النفس االجتماعي )غير منشورة،( جامعة مولود معمري، تيزي وزو، مذكرة مقدمة لنيل شهادة -وزو
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The Marital Adjustment in the Presence of Autistic Child: Systemic Study 

of Case of Family  
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Abstract: The current study aims to highlight of autistic children’s   parents and its difficulties in care, 
and their implications on the marital adjustment for them. For this purpose, we will attempt to present a case 

of families with autistic children using the systematic approach   for intervention.  

We based on the clinical method and its materials which are: observation, semi-clinical interviews 
couple, and marital adjustment scale. 

 The results of the study indicate that the difficulties of ensuring that a child with a spectrum autism   

reflect negatively on the marital adjustment of his parents 

Keywords: Marital adjustment, Autism, systematic approach. 
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