
الستعراض أبرز أخبار الجمعية
ورصد آخر مستجدات طيف التوحد على المستوى المحلي والعالمي

العدد الثاين

اتفاقية تأسيس مركز متخصص للتوحد
بجامعة األميرة نورة

وقع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أســـر التوحد األستاذ نايف بن فهد 
بن ســـعيدان يـــوم األربعاء الموافـــق 28/ 10/ 2020م اتفاقية شـــراكة 
اســـتراتيجية في جامعة األميرة نورة مع عميـــد معهد التنمية والخدمات 
االستشـــارية الدكتور أحمد بن ضيف الله اليوسف، بحضور رئيس مجلس 
إدارة الجمعيـــة ســـمو األمير ســـعود بن عبد العزيز بن فرحان آل ســـعود 
نت االتفاقية تأسيس مركز  واألمين العام األســـتاذة أريج المعّلم، وتضمَّ
متخصـــص للتوحد فيما نّصت بنودها على إيجاد ســـبل وقنوات للتمويل 
والدعم المالي للمشـــاريع من القطاعين الحكومـــي والخاص، باإلضافة 
إلى دعم اإليرادات الماليـــة الذاتية للجامعة وتقديم الخدمات التقييمية 

والبحثية والتدريبية، بين الطرفين.

رسائل توعوية لجمعية أسر التوحد
على شاشات اإلعالنات

أطلقـــت جمعيـــة ُأســـر التوحـــد حملـــة توعوية عبر شاشـــات 
اإلعالنـــات الخارجيـــة بالطرقات فـــي كافة مناطـــق المملكة، 
وتهـــدف الحملـــة التي تأتـــي بالتعاون مـــع الشـــركة العربية 
للتعهـــدات الفنية إلى نشـــر التوعية على نطاق واســـع بين 
أفـــراد المجتمع بأهمية الدعم والوقوف مع أســـر التوحد من 

خالل المساهمة في دعمهم.

اللجنة اإلعالمية ألسر التوحد
تناقش األساليب التوعوية وأبرز القضايا
عقدت اللجنة اإلعالمية لجمعية أســـر التوحد اجتماعًا ناقش الوســـائل 
واألساليب التوعوية وتقنين المحتوى المنشور وتسليط الضوء على 

أبرز القضايا في التوحد.

والجديـــر بالذكـــر أن اللجنة تم إعادة تشـــكيلها برئاســـة ســـمو األمير 
سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود واألستاذة أريج المعّلم نائبًا 
للرئيس وعضوية كل من الدكتورة أروى علي أخضر - مشـــرفة عموم 
للتربيـــة الخاصـــة بـــوزارة التعليـــم، والدكتور عبـــد اللـــه العويرضي – 
مستشـــار عالقات عامة، واألستاذ خالد الشـــعيفان – نائب مدير عام 
محافظ المؤسســـة العامـــة التدريب التقني والمهنـــي، واإلعالمي 
األســـتاذ علي الشـــمري، واألســـتاذة مرام الدعجاني - مدير منصات 

التواصل االجتماعي بجمعية حماية المستهلك.

هل الذكور أكثر عرضة لإلصابة بالتوحد من اإلناث؟

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وقعت جمعية أســـر التوحد والهيئة العامة للطيران المدنـــي مذكرة تعاون في يوم األحد الموافق 25/ 
10/ 2020م، وتهـــدف المذكـــرة إلى تعزيز الشـــراكة والتكامل مع كافة القطاعات الحيوية بشـــكٍل عام 
ت االتفاقية على عـــدة بنود تخدم ذوي اضطـــراب طيف التوحد  ومرافـــق المطارات بشـــكٍل خـــاص، ونصَّ
وتحسين تجربتهم عبر المطارات السعودية وتسهيل إجراءات السفر منذ وصولهم وحتى جلوسهم على 
مقعـــد الطائـــرة، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين بالمطارات علـــى كيفية التعامل مع ذوي اضطرابات 
طيف التوحد وتفعيل ”اليوم العالمي للتوحد“ بغرض توعية مرتادي المطارات باضطرابات طيف التوحد.

مذكرة تعاون لخدمة ذوي اضطرابات طيف التوحد في المطارات

تشـــير الدراســـات الحديثة إلى أن نســـبة الذكور المصابين بالتوحد أكبر من نســـبة اإلناث، حيث نشـــرت 
الجمعية البريطانية للتوحد دراســـة ليو كانر عام 1943 لمجموعة صغيرة من األطفال المصابين بالتوحد، 

وكان عدد األوالد أربعة أضعاف عدد الفتيات.
وفي دراسة أكبر أجريت عام 1993 حول متالزمة أسبرجر (اضطرابات طيف التوحد) في المدارس العادية 
في السويد، وجدوا أن نسبة األوالد إلى البنات هي 4: 1، كما أوضحت دراسة حديثة أجريت عام 2017، 
قام فيها الباحث Loomes وباحثون آخرون بتحليل دراسات االنتشار الحالية ووجدوا أن نسبة الذكور إلى 

اإلناث كانت أقرب 3: 1.
ويتمثل ذلك في العديد من النظريات التي قد تفســـر ســـبب هذا التشخيص، أهمها ما ورد في تصريح 
الجمعية البريطانية للتوحد بأن هناك مجموعة من العوامل البيولوجية (مثل الجينات والكروموســـومات 
الجنســـية) حيـــث أن الرجال والفتيان لديهم معدل انتشـــار أعلـــى للتوحد، باإلضافة إلى أنـــه عادًة ال يتم 
اإلبالغ عن ســـمات التوحد عند الفتيات من قبل المعلمين، حيـــث أن اإلناث أفضل في إخفاء صعوباتهن 

وتمويهها.

مبادرات االهتمام بالتوحد في السعودية
أولـــت المملكة العربية الســـعودية الضطراب طيف التوحد اهتمامًا كبيرًا تجلى في المبادرات التي بـــرزت منذ عام 1424هـ، حيث ُأدرجت إدارة معنية بالتوحد 
من قبل وزارة التعليم ضمن هيكل اإلدارة العامة للتربية الخاصة والتي تقدم الخدمات التربوية والتأهيلية والنفسية لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

ومن جهة أخرى تقوم اإلدارة العامة لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وتأهيلهم في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بجهود كبيرة من خالل العديد من 
الفروع المختصة بمراكز التأهيل الشـــامل والتأهيل المهني ومراكز الرعاية النهارية، فضًال عن إطالق برنامج األمير محمد بن ســـلمان للتوحد عام 2017، في 
كل من (الرياض – جدة – الطائف - حفر الباطن – تبوك – الجنوب - الظهران) لتقديم خدمة التدخل المبكر ألطفال اضطراب طيف التوحد وتدريب األســـر على 

خطة التأهيل للطفل ورفع كفاءة الكوادر المختصة في مختلف التخصصات (العالج السلوكي – العالج الوظيفي – عالج النطق والتخاطب – التربية الخاصة).
وتأمل جمعية أســـر التوحد في المســـتقبل القريب تســـليط الضوء على فتح العديد من مراكز اإليواء، ومراكز الرعاية النهارية وإنشـــاء عيادات التشخيص في 
القـــرى، كما تتطلع لتوســـيع نطاق الدمج في المدارس على جميع أنحاء مناطـــق المملكة، وتوفير جهات حكومية مختصة تركز على التأهيل والتدريب المهني 

وتوظيف الفتيان والفتيات من ذوي اضطراب طيف التوحد.
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من أبطال التوحد
الشـــاب المتألق خالد النخيالن يمتلك موهبة فنية جميلة 
تمثلت في التلوين على الزجاج، حيث تتناغم األلوان في 

ريشته لتقدم أجمل وأرقى نموذج يستحق التقدير.

أّكد الدكتور صالـــح محمد الصالحي رئيس مركز نمو الطفل بجامعة األميرة 
نورة بنت عبد الرحمن والمستشـــار بجمعية ُأســـر التوحد أن التدخل المبكر 

هو الوصفة العالجية الرئيسية الضطراب طيف التوحد.

وأشـــار فـــي لقاء معه إلى وجوب تشـــخيص الطفل من قبـــل فريق طبي 
متخصص، فيما استعرض الصالحي معالم اكتشاف اضطراب طيف التوحد. 

1- كيف أكتشف أن طفلي من ذوي اضطراب طيف التوحد؟

تتضـــح معالم اضطراب طيف التوحد من الســـنة األولـــى في عمر الطفل 
حيـــث يالحظ عليه عدم االكتراث باآلخرين، الســـرحان بالعين و تفادي النظر 
للوجـــوه، عدم االكتراث بمشـــاركة اآلخرين له باللعـــب، يبكي فقط عندما 

يحين وقت الرضاعة أو تغيير الحفائظ.

بين سنه و سنتين يالحظ تأخر النطق أو فقدان بعض الكلمات، يبدو وكأنه 
ال يسمع، يلعب وحيدًا وال يكترث بمشاركة اآلخرين، الحساسية الزائدة من 
األصـــوات و الملمس، حـــركات ترددية باليدين أو القفـــز أو الدوران، ضعف 

التواصل البصري، اللعب باألشياء بطريقة مختلفة أو نمطية. 

بعد ســـنتين يظهـــر جليًا ضعف التواصـــل اللفظي والغيـــر لفظي، ضعف 
التفاعل االجتماعي واالهتمام المشـــترك، ازديـــاد في الحركات النمطية، 
ضعف اللعب التخيلي، ظهور عالمات حســـية أخرى، انتكاســـة في مهارات 

اللغة والتواصل، روتين خاص في بعض الحاالت وتوتر عند كسر الروتين.

2- ماذا بعد اكتشاف أن طفلي من ذوي اضطراب طيف التوحد ؟

يجـــب تشـــخيص الطفـــل مـــن قبـــل فريـــق طبـــي متخصـــص واســـتبعاد 
االضطرابات المشابهة.

3- ما هو تأثير التدخل المبكر على طفل ذوي اضطراب طيف التوحد؟

التدخل المبكر هو الوصفة العالجية الرئيسية الضطراب طيف التوحد في 
حال تقدم تدخل مبكر مكثف 25-40 ســـاعة باألســـبوع مع تدريب الوالدين 
فـــإن أكثر من 50٪� من األطفال يدمج مع أطفـــال الصف األول االبتدائي 
دون مســـاعدة و يدمـــج 40٪� منهـــم بمســـاعدة بســـيطة، أي أنـــه يمكن 
للمصاب باضطراب طيف التوحد مزاولة حياة وظيفية فّعالة بنســـبة كبيرة 

جدًا.

الصالحي: التدخل المبكر الوصفة العالجية
الضطراب طيف التوحد

- استشاري نمو و سلوك.
- رئيس مركز نمو الطفل بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

- رئيس اللجنة العلمية لمركز اضطرابات النمو بالمجلس الصحي السعودي.
- مستشار في جمعية ُأسر التوحد

د. صالح محمد الصالحي

من مواهب التوحد
الطفلـــة الجميلـــة منتهـــى خالد التـــوم تتحدث 
بريشـــتها عـــن كل ما هو حولهـــا بتعبيرات رائعة 

تتخطى حاجز الجمال لتدخل عالم اإلبداع.

شركاؤنا

مواقع التواصل االجتماعي

جمعية أسر التوحد
تستطلع آراء متابعيها

عبر تويتر

د. فواز المصرب العنزي
- استشاري نمو وسلوك األطفال

- رئيس قسم نمو وسلوك األطفال 
ورئيس لجنة حماية األطفال في 

مدينة الملك فهد الطبية

لالطالع على المحتوى كامًال اضغط هنا

فضـــًال عن أن منظمة الصحة العالمية أشـــارت إلى أنه ال يوجد صلة تربط لقـــاح الحصبة والنكاف والحصبة 
األلمانية أو اللقاحات األخرى أو اســـتعمال المواد الحافظة من قبيل مادة الثيومرســـال الحاوية على أثيل 

الزئبق في اللقاحات باضطراب طيف التوحد.

د. الهام حسن الحفظي
- استشارية تطور وسلوك الطفل

- أستاذ مساعد في كلية الطب 
البشري ومستشفى الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز الجامعي

أجـــرت جمعيـــة أســـر التوحـــد اســـتطالعًا لـــرأي 
متابعيهـــا على تويتـــر لقياس مســـتوى الوعي 
المجتمعي حول عالقة اللقاحات باضطراب طيف 
التوحد، لوحظ أن %22 ممن شـــارك في اإلجابة 
يؤمـــن بـــأن اللقاحـــات تســـبب اضطـــراب طيف 
التوحـــد، إذ صـــّوت %33 من المشـــاركين بعدم 
معرفتـــه باإلجابة، و%45 منهـــم بنفي العالقة 

بين اللقاحات واضطراب طيف التوحد.

وانطالقًا من المســـؤولية المجتمعيـــة للجمعية قد 
طرحت الســـؤال على عدة متخصصين، حيث أشار د. 
فواز العنزي إلى أن التوحد ليس باألمر السهل الذي 
يمكـــن التهاون بمســـبباته، وجميع البحـــوث العلمية 
والكثيرة خالل عشرات السنين لم تثبت وجود عالقه 
بين التطعيمات (اللقاحـــات) والتوحد، لذلك وبالنظر 
لألهمية الكبيـــرة ألخذ اللقاحـــات وفوائدها الكبيرة 
للحماية من األمراض الشـــائعة بعد مشيئة الله فإنه 
يجب اتبـــاع توصيات وزارات الصحة فـــي جميع بلدان 
العالم والتي تدعو إلى إعطاء اللقاحات في أوقاتها 

لجميع األطفال.

كما أضافـــت د. الهام الحفظي أنه لألســـف تتداول 
مقاطع وأخبار كل فترة تتحدث عن عالقة التطعيمات 
باضطراب طيف التوحد، واألدلة العلمية توضح بما ال 
يدع مجاال للشـــك أنه ال عالقـــة بين التطعيم وإصابة 
الطفل بالتوحد، فالتطعيمات لها فائدة عظيمة في 
منـــع األمـــراض الخطيـــرة والقاتلـــة ليـــس فقط عن 
أوالدنـــا بل عـــن المجتمع كامـــًال ولذلك فإننـــا دائمًا 
ننصـــح بـــأن تؤخـــذ المعلومـــات الصحية مـــن مصادر 

معتمدة لها وزنها العلمي.
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https://www.who.int/features/qa/85/ar/
https://www.linkedin.com/in/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-saf-0613991b8/
https://www.snapchat.com/add/saforg.sa
https://twitter.com/saforgsa
https://instagram.com/saforgsa?igshid=2nedipak4bvr
https://www.youtube.com/channel/UCi4cJ2QkblHnDS4c1HZqPKw
https://www.saf.org.sa/ar
920006607

