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

العدد الرابع

توقيع اتفاقية مركز األبحاث
وقع رئيس مجلس إدارة الجمعية سمو األمير سعود بن عبد العزيز بن 
التوحد بمستشفى الملك فيصل  أبحاث  فرحان آل سعود ومدير مركز 
التخصصي الدكتور هشام الضلعان الثالثاء الموافق 29/ 12/ 2020م، 
مذكرة تعاون بين الجهتين تهدف إلى خدمة أبناء وبنات الوطن من ذوي 
اضطراب طيف التوحد وأسرهم من حيث الخدمات االجتماعية والتوجيه 
والمعارض،  والمؤتمرات  التدريبية  الدورات  وإقامة  وتنظيم  األسري 
إضافة إلى توعية أفراد المجتمع باضطراب طيف التوحد والتعاون في 
برياض  االلتحاق  المشتبه فيها قبل  للحاالت  والتقييم  التشخيص  مجال 
كافة  وتحسين  وتطوير  التعليمية،  البرنامج  من  غيرها  أو  األطفال 

الخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد.
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مبادرات الجمعية الجديدة

نّظـــم جناح المملكة العربية الســـعودية في إكســـبو 2020 مـــزادًا خيريًا لبيع لوحات الفنان الســـعودي 
المعاصر نغيمشـــي والتي يعود ريعها بالكامل إلى جمعية أســـر التوحد، وتم رســـمها خصيصًا لالحتفاء 
باليوم الوطني الســـعودي الـ 90، وزار المعرض عدًدا من الســـفراء وأصحاب المعالي والســـعادة، فيما 
نظمت جمعية أســـر التوحد زيارة لذوي اضطراب طيف التوحد وأســـرهم لالستمتاع بجولة في المعرض 

واالطالع على لوحاته.

وأعرب رئيس مجلس اإلدارة ســـمو األمير ســـعود بن عبد العزيز بن فرحان آل ســـعود عن شكره وتقديره 
إلكســـبو 2020، موضحـــًا أن هذا التبرع دليل على المســـؤولية ودليل حضاري علـــى اهتمام القطاعات 

المختلفة في المملكة بنهضة الخدمات المقدمة لدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا.

مزاد إكسبو الخيري

يتم من خالله استضافة المختصين في كافة المجاالت الحياتية، والمسؤولين من الجهات الحكومية والجهات 
ذات العالقـــة بهدف إحـــداث التغير اإليجابـــي لذوي اضطراب طيف التوحد وأســـرهم وتحســـين نمط جودة 
حياتهـــم، والنهـــوض بمســـتوى الوعي المجتمعـــي حولـــه، والتوعية بحقـــوق ذوي اضطراب طيـــف التوحد 

وأسرهم، كما يهدف إلى مالمسة مشاكلهم الحقيقية والحد منها.

اإلرشاد النفسي
نظرًا لمدى حاجة ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم للمساعدة المهنية المتخصصة في تقديم التدخالت 
اإلرشـــادية والجلســـات النفســـية التي تمكنهم من مواجهة ضغوطاتهم بكافة أنواعها عملت جمعية أســـر 
التوحد على إطالق برنامج اإلرشـــاد النفســـي لخدمة 300 أســـرة على مدار العام لمســـاعدتهم على تغيير 
دوافعهـــم المزعجة وأفكارهم الســـلبية، وتمكينهم من مواجهة المواقـــف الضاغطة بفاعلية والتغلب على 
حده مشاكلهم النفسية والسلوكية التي تعترض حياتهم وتعيقها. ُيشار إلى أن الخدمات الفردية والجماعية 

المقدمة لألسر هي حضورية، هاتفية، إضافة إلى الزيارات المنزلية.

الرجل المخ  – من العباقرة الـ 50

دانيال بول تاميت

1979 وتم تشـــخيصه باضطـــراب طيف التوحد، إال أنه بالرغم من ذلك اســـتطاع أن يكـــون أحد أهم  ولـــد دانيـــال بول تاميت عام 
الطبيعية، حيث يقول: »كانت  الرياضيات واللغـــات  أن لديه قدرة فائقة في تعلم  أثبت  الحــــيدـث، كما  العصر  الرياضيـــات في  نوابغ 
بدايتي مع األرقام التي كنت أراهالاك نقوش أو األشـــكال أو المنســـوجات، أو حتى كاألنوار المتحركة، أتصور جميع األرقام بأشكال 

 . وكأنها أشكال دائرية ناعمة كأنها الحصى على شاطئ البحر«
يســـتطيع  خارق، فهو  بذكاء  يتمتعون  العالم ممن  فـــي  الخمســـين  العباقرة  كأحد  المخ« يصنف  »الرجل  بـ  الملقب  تاميـــت  دانيـــال 
الهواتف،  أرقام  من  اآلالف  ره  تذُك  على  قدرته  عن  الحاسبة، فضًال  اآللة  من  أسرع  رقمًا   415,22 من  تتكون  عمليات حسابية  إجراء 
وقدرته على تحديد اسم اليوم الذي ولد فيه الشخص بمجرد أن يعرف تاريخ الميالد، إضافة إلى أنه يستطيع التحدث بعشر لغات غير 

لغته اإلنجليزية وهي:الفرنسية، الفنلندية، األلمانية، اإلسبانية، الليتوانية، الرومانية، اإلستونية، األيسلندية، الويلزية، وألسبرانتو.

مبــــادرات االهتمـــام بالتوحد
“توافق”

أطلقت وزارة العمل برنامج توافق لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع 
وتمكين  لدعم  وذلـــك  “هدف”،  البشـــــــرية  الموارد  تنمية  صنـــدوق 
القطـــاع  العمل في مؤسســـات  يســـتطيع  اإلعاقـــة ممن  عمل ذوي 
الخاص وتحقيق الوصول لفرص العمل المســـتدامة، من خـــالل تطبيق 
البيئـــة   - المهارات   - الشـــمل   - )الحقوق  التاليـــة:  "توافـــق"  مبادئ 
البشـــرية  الموارد  تنمية  صندوق  قدم  وبذلك  الخدمات(،   - الموائمة 
"هدف" دليل الخدمـات التيسـيرية لذوي اضطراب طيف التوحد، وهـو 
لتقديــــم اإلرشادات  الصنـدوق  التـي يصدرهـا  األدلــــة  إحدى سالسل 
بتوظيف  تتعلق  محددة  مواضيع  ـــأن  ـــ بشـ العمل  ألصحاب  العملية 
األشخاص ذوي اإلعاقة، إضافـــة إلـــى فائـــدة الدليل لمديري المــــوارد 
طاقـــات،  ومراكــــز  المشـــرفين،  والمديريـــن  خاص،  بشـــكل  البشـــرية 
تشــــجيع  ـــى  إلــ تهـدف  أخــــرى  خدمــــات  وأي  التوظيـــــــف،  ومكاتـــــــب 

توظيف األشخـــاص  ذوي اضطراب طيف التوحد.  
الستكمــــال المقال اضغط هنا
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يزورنـــي في العيـــادة أطفال بطباع وســـلوكيات وأمـــراض ومحاذير صحية 
مختلفة منهم من يأتي للفحص والوقاية ومنهم من يتألم من األسنان أو 
مشـــاكل اللثة وتداعياتها المختلفة، ومع كل هؤالء أجد نفس التســـاؤالت 

تتكرر من الوالدين أو أحدهما حول كيفية العناية باألسنان!

مـــن خالل هذا المقـــال القصير سأشـــرح أهم العوامل والطـــرق التي لو 
اعتمدتها األســـرة ســـتضمن ألطفالها بإذن الله أســـنانًا سليمة وصحة فم 
متجددة مـــن زاوية خاصة بأطفال التوحد أو طيفه والمشـــاكل الســـلوكية 

المشابهة له من فرط الحركة وتشتت االنتباه.

من الضروري أن نركز على نقطة مهمة وهي أن األطفال ممن يعانون من 
التوحـــد أو فرط الحركة والتشـــتت لديهم أســـنان طبيعية مـــن حيث البنية 
والشـــكل والعدد، على عكس األطفال مـــن ذوي االحتياجات الخاصة الذين 
يعانـــون من متالزمات وأمراض أخـــرى، أي أن الطفل إذا حافظ على نظافة 
أســـنانه باســـتخدام فرشـــة األســـنان بانتظام وكان هناك رقابـــة لنظامه 
الغذائي فإنه بإذن الله ســـيتمتع بأسنان صحية وسليمة، وهذا ما أالحظه 
باســـتمرار مع األطفـــال الذين يكون لديهم تأهيل جيـــد فيما يخص العناية 

بالفم واألسنان.

أين تكون المشكلة ومن أين تبدأ؟ الستكمال المقال اضغط هنا

العناية بأسنان
ذوي اضطراب طيف التوحد

استشاري طب أسنان األطفال وذوي االحتياجات الخاصة

د/ شروق الفواز

الفن
بعيون التوحد 

الشـــاب نصـــار خالـــد النصار مـــن ذوي اضطـــراب طيف 
التوحد له جانب آخر مـــن المهارة واإلبداع، حيث تخطت 
مبيعـــات لوحاتـــه مبالـــغ هائلـــة بعـــد مشـــاركته فـــي 

المهرجانات لشدة إعجاب الزوار بها.

شركاؤنا

لألطفال  النمائية  االضطرابات  مجال  في  والخبيرة  النفسية  األخصائية  الراجح  أمل  أ/  أكّدت 
بالتركيز على  التوحد  التعامل مع مرحلة المراهقة لذوي اضطراب طيف  والمراهقين على أهمية 

برامج تهيئة مسبقة ووقائية لتلك المرحلة.
وقالت في حوار معها إن التغييرات المرتبطة بالمراهقة مثلها كمثل أي اضطراب آخر يحتاج لمعرفة 

تفاصيل كل مرحلة عمرية على حدة. وفيما يلي نص الحوار:

1- ما هي مرحلة المراهقة لذوي اضطراب طيف التوحد؟
المراهقة هي مرحله انتقالية بين الطفولة والرشد، وقد تختلف في بدايتها ونهايتها من شخص 

آلخر وعلى حسب النوع سواء ( ذكر أو أنثى ).

2- ما أهم التغيرات التي تطرأ على ذوي اضطراب طيف التوحد في مرحلة المراهقة؟
طيف  اضطراب  ذوي  من  والطفل  واجتماعية  ونفسية  جسدية  بالمراهقة  مرتبطة  تغيرات  هناك 

التوحد مثله كمثل أي اضطراب آخر يحتاج لمعرفة تفاصيل كل مرحلة عمرية على حدة.

3- كيفية إعداد ذوي اضطراب طيف التوحد لمرحلة المراهقة؟
مشكلة األشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد هي وجود قصور في اضطرابات التواصل ( اللغة 
االستقبالية والتعبيرية ) لدى الطفل، لذلك من أفضل أساليب التعامل مع مرحله المراهقة بالتركيز 
على برامج التهيئة المسبقة والوقائية لتلك المرحلة، من خالل التركيز المسبق على تمكن الطفل 
من المهارات االستقاللية واالعتماد على النفس حسب قدرات الطفل والتدرج بالمهارات للوصول 

إلى مهارة الخصوصية في االعتماد على النفس.

كما البد أن ُتستشعر المسؤولية المجتمعية من جميع الجهات المعنية، ودائمًا ما لمست منذ بداية 
التوحد  ذوي  أسر  المجتمعية من  المسؤولية  التوحد حس  اضطراب طيف  ذوي  أطفال  مع  عملي 
كونهم سباقين في نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن اضطراب التوحد، وكذلك المطالبة بإيجاد 
طفل  لكل  الحالي  األداء  ومستوى  القدرات  حسب  التوحد  طيف  اضطراب  لذوي  انتقالية  خدمات 
تخدم جميع  التوحد وأسرهم  اضطراب طيف  لذوي  ترفيهية  رياضية  وبرامج  وأندية  أنشطة  وإيجاد 

الفئات.
تمتد  أن  البد  بل  فقط  األمور  ألولياء  والتدريب  االستشارات  بتقديم  نكتفي  أال  أطمح  ودائما 
العالقة  نمط  على  بالتركيز  األخوة  وخصوصًا  العائلة  أفراد  لجميع  األسري  واإلرشاد  االستشارات 
األسرية لكال الطرفين والتدريب على كيفية التعامل والتعايش مع األخوة وتوفير الدعم االجتماعي 

والنفسي لجميع أفراد األسرة.

My name is Omar Al-Hazza I overcame all difficulties and challenges with my effort, my 
abilities, and the support of my family.
I started working as HSQE administrative assistant, after I finished college, now I am 
planning to find my soulmate that I can spend the rest of my life with.
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أمل الراجح توضح
طرق التعامل مع مرحلة المراهقة

لذوي اضطراب طيف التوحد

أبطال التوحد
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