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وقع ســـمو األمير ســـعود بن عبـــد العزيز بن فرحان آل ســـعود 
رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية واألســـتاذ محمـــد الخضير رئيس 
مجلس إدارة شـــركة تكوين القهوة للخدمات الغذائية (جورميه) 
مساء يوم الســـبت الموافق 25/ 04/ 2021م اتفاقية شراكة 
مجتمعيـــة، بحضـــور نائـــب رئيـــس الجمعيـــة األســـتاذ نايف بن 

سعيدان وأمينها العام األستاذة أريج المعلم.

 وتهـــدف االتفاقية إلى دعم ومســـاندة أســـر التوحد من خالل 
اســـتقطاع ريال واحد من كل فاتورة مبيعـــات في جورميه حي 

النرجس لصالح الجمعية.

تبرع صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ 100 مليون ريال 
سعــــــودي لدعــــــــم 29 جمعيـــــة خيــــرية وســــــــداد ديون (150) سجين.

حفظ الله سموه وبارك في جهوده وزاده من فضله.

القائد اإلنسان

اتفاقية بين جمعية أسر التوحد
وجورميه النرجس الستقطـــــاع

من كل فاتورة مبيعات

دعمت شركة سكيتشرز المتخصصة بصناعة المنتجات الرياضية جمعية أسر التوحد بأكثر من 15 ألف منتج وذلك تفعيًال 
لدورها في المســـؤولية المجتمعية وإيمانها بأهمية تســـليط الضوء على هذه الفئة، حيث تواجد مجموعة من أســـر 
ذوي اضطراب طيف التوحد الســـتالم المنتجات بحضور سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية األمير سعود بن عبد العزيز 

بن فرحان آل سعود وممثل شركة سكيتشرز.

وأعرب ســـمو رئيس مجلـــس إدارة الجمعية عن ترحيبه بهـــذه المبادرة التي تنم على الوعـــي المجتمعي العالي في 
القطاعـــات الخاصة، مشـــجعًا هذه المبـــادرات الفريدة من نوعها كما حّرص على أهمية تعزيز وتفعيل الشـــراكات التي 

تصب في مصلحة ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

أكثر من  15 ألف منتج ألسر التوحد  من شركة سكيتشرز الرياضية

وقعت الجمعية عقد شـــراكة مجتمعية مع إدارة نادي الشـــعلة الرياضي بالخرج مساء يوم الثالثاء 11/ 05/ 2021م 
إلبراز قضية التوحد في المجتمع من الجانب التوعوي.

وجرى التوقيع في مقر نادي الشـــعلة بحضور مدير جمعية أســـر التوحد فرع الخرج األســـتاذة نورة العبودي ومدير 
اإلعالم واالتصال األستاذ هيثم السليطي.

شراكة مجتمعيـــة مع نادي الشعلة الرياضي

https://www.saf.org.sa/ar
https://www.linkedin.com/company/%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/
https://www.snapchat.com/add/saforg.sa
https://twitter.com/saforgsa
https://www.instagram.com/saforgsa/?igshid=2nedipak4bvr
https://youtube.com/channel/UCi4cJ2QkblHnDS4c1HZqPKw
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وقعـــت جمعية أســــــــــر التوحد وهيئة تطوير بوابة الدرعية يوم األربعاء الموافـــــــــــق 
09/ 06/ 2021م، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع هيئة تطوير 
بوابـــة الدرعيـــة لتنفيذ عدة مشـــاريع ومبادرات وفعاليات مشـــتركة، بما يســـهم في 
التنميـــة االجتماعية لـــذوي اضطراب طيف التوحد وأســـرهم وبما يخدم المســـاهمة 

الفاعلة لهم.
ونصـــت أبرز البنود علـــى التعاون في إمكانية إدراج أصـــول مخصصة لذوي االحتياجات 
الخاصة في مشروع بوابة الدرعية، والمشاركة في المعارض والمنتديات والمؤتمرات 
والزيارات الخاصة، وتوعية وتثقيف مجتمع الدرعية باضطراب طيف التوحد، إضافة إلى 

تطبيق الحدائق النموذجية وتدريب الكوادر في المرافق العامة.
وأعرب ســـمو األمير ســـعود بن عبد العزيز بن فرحان آل ســـعود رئيـــس مجلس إدارة 
الجمعية، عن ســـعادته بتوقيـــع مذكرة التفاهـــم مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشـــهد 
تكثيًفـــا للتعاون مع الهيئة في عدة مشـــاريع وبرامج ومبـــادرات متنوعة، الفتًا إلى أن 
هذا ينم عن أن الجمعية أصبحت تضطلع بمهام أكبر لخدمة الفئة المستهدفة من خالل 
التواجد جنبًا إلى جنب مع مشاريع التطوير الجديدة في بالدنا، مما نتج عنه إبرام هذه 

المذكرة النادرة إن لم تكن األولى بين جمعية خيرية وأي من تلك المشاريع الضخمة.

تعد (منصة قصة) المنصة اإللكترونية التفاعلية األولى في الشـــرق األوسط والتي تدعم وتشجع استخدام 
اســـتراتيجية القصـــص االجتماعية في تطويـــر المهارات المختلفة لـــذوي اضطراب طيـــف التوحد واإلعاقات 

النمائية األخرى وزيادة جودة الحياة لهم وألسرهم وفقا ألفضل الممارسات العالمية.

وتعمل المنصة على توفير نمط فريد من التعليم ُيرّكز على اســـتخدام استراتيجية القصص االجتماعية التي 
ُتزيد من دافعية األطفال للتعلم بأســـلوب تفاعلي ومشوق، إذ يقوم بالعمل واإلشراف عليها مجموعة من 

المختصين في المجال.     لالطالع على المنصة اضغط هنا

منصة قصة
اإللكترونيـة

اتفاقية تعاون مع
هيئة تطوير بوابة الدرعية

اســـتضافة المختصيـــن وأفراد األســـر 
وذوي التجربة كل يوم اثنين عبر منصة 
سناب شات لتســـليط الضوء على أبرز 

المواضيع في مجال التوحد

مشاهدة

سلســـلة من المحاضرات التوعوية عبر 
المنصة الرقميـــة الخاصة بالجمعية يتم 
فيهـــا اســـتضافة أبـــرز المختصين في 

مجال التوحد

اســـتضافة المســـؤولين والمختصيـــن 
في كافـــة المجـــاالت ذات العالقة عبر 
لقاءات دورية تهدف إلى إحداث التغير 
اإليجابـــي لذوي اضطراب طيف التوحد 

وأسرهم وتحسين جودة حياتهم

تأهيلية ألسر التوحد

توعوية لعامة المجتمع
لقاء اإلثنين

المحاضرات الرقمية

حكايا التوحد

11,436
 23

529
 14

2.262
 9

مشاهدة

ورش عمل دورية يتم من خاللها تدريب 
األســـر على آليـــات التعامـــل مع ذوي 

اضطراب طيف التوحد

72ورش العمل
 9

نفســـي  وإرشـــاد  دعـــم  جلســـات 
واجتماعـــي (فرديـــة – جماعيـــة) تقدم 
علـــى أيـــدي المختصيـــن مجانـــًا لذوي 
اضطـــراب طيف التوحد وأســـرهم من 

مستفيدي الجمعية

برنامج اإلرشاد
النفسي الشامل

128
180

أبرز مخرجات الجمعية في تأهيل أسر
ذوي اضطراب طيف التوحد والتوعية

المجتمعية خالل 2021م

مستفيد

ورش عمل

مستفيد

جلســـــــة

مستفيد

محــــاضرة

لقــــــــــــــاء

لقــــــــــــــاءات

كشـــفت نتائج دراســـة الفوائد اللغوية طويلة المدى للتدخل السلوكي المكثف المبكر لذوي 
اضطـــراب طيـــف التوحد عن برامج التدخل الســـلوكي المكثـــف المبكـــر (EIBI) بأنها حل واعد 

لتحسين النتائج اللغوية لدى أطفال التوحد.  

وتســـتخدم برامج EIBI مبادئ تحليل الســـلوك التطبيقي (ABA) لتطوير اســـتراتيجيات تدخل 
شـــخصية ومعالجة التحديات المتنوعة التي يواجهها األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد، ووجد 
الباحثون أنه كلما كانت أعراض التوحد لدى الطفل أقل حدة، كان التحسن في اللغة أكبر خالل 

فترة العالج.

كما اقترحت الدراســـة أن برامج EIBI عالج فعال لنجاح اللغة على المدى الطويل لدى األطفال 
ذوي اضطـــراب طيف التوحد وقد يكون أكثر فعالية في بعض المجموعات الفرعية للتوحد من 
غيرها، مثل أولئك الذين لديهم درجات منخفضة من التوحد وتلك التي لديها تحسينات سريعة 

في اللغة في وقت مبكر من مسار التدخل.     لالطالع على الدراسة اضغط هنا

أبرمت الجمعية اتفاقية شـــراكة مجتمعية مع كًال من جمعية عالجي وشركة شين الطبية في إطار سعي 
الجمعية لتقديم الخدمات النوعية لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

ووقع االتفاقية كل من أمين عام الجمعية أ. أريج المعلم والمدير التنفيذي لجمعية عالجي أ. عبد الرحمن 
المهنا ومدير عام شركة شين الطبية د. شروق الفواز.

وتهـــدف االتفاقية إلى تقديم الخدمات الصحية "إجراء عمليات األســـنان تحت التخدير العام" مجانًا لذوي 
اضطراب طيف التوحد ممن تنطبق عليهم الشروط.

اتفاقية
شراكة مجتمعية مع جمعية

عالجي وشين الطبية

(EIBI) برامج التدخل السلوكي المكثف المبكر

https://www.saf.org.sa/ar
https://www.linkedin.com/company/%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/
https://www.snapchat.com/add/saforg.sa
https://twitter.com/saforgsa
https://www.instagram.com/saforgsa/?igshid=2nedipak4bvr
https://youtube.com/channel/UCi4cJ2QkblHnDS4c1HZqPKw
https://www.qessa-edu.com/
https://www.autismspeaks.org/science-news/study-reveals-long-term-language-benefits-early-intensive-behavioral-intervention
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تحقيقـــًا لدمـــج ذوي اضطراب طيـــف التوحد فـــي المجتمع فعّلت 
الجمعيـــة عددًا مـــن البرامـــج الترفيهيـــة لمعايدة أبنائهـــا من ذوي 
اضطراب طيف التوحد وأســـرهم، حيث اســـتضافتهم بمقرها في 
محافظة الخرج ضمن فعالية (عيدكم معنا أجمل) ومقرها بالمنطقة 
الشـــرقية لفعاليـــة (العيـــد فرحـــة) بالتعـــاون مع فريـــق غيمة طهر 
التطوعي، كما استضافتهم في مزرعة سدرة بمحافظة الدوادمي 
لفعاليـــة (حياك يا عيد) وفـــي كل من قرية األلعـــاب (عيدنا عيدين) 

ومقهى نوماس (العيد فرحة) بمدينة الرياض.

معايدات ألسر التوحد
في 3 مدن

مع
الشكر

ولد فارس طبيعيًا مثل بقية األطفال ولكنه كان منعزًال في طفولته ال يحب االختالط 
وال يتكلم إذ يكتفي باإلشارة أو البكاء، وبعد عرضه على عدة أخصائيين تم االستقرار 
على تشـــخيصه باضطراب طيف التوحد، وبدأ فارس النطق بعمر أربع ســـنوات ونصف 
حيـــث كانـــت أول كلمه ينطقها هي لفـــظ الجاللة (الله)، وقد الحظنـــا ببداياته أنه كان 

يرسم على األرض بعض الرسومات البسيطة جدًا والغير مفهومة !

وبعدها الحظنا أنه يحب جمع الحيوانات البسيطة وترتيبها بأشكال متعددة مرًة بحسب 
الحجم ومرًة بحســـب الفصيلة وأخرى بحسب اللون، وبدأ بنطق أصوات تلك الحيوانات 

ثم أسمائها باللغة اإلنجليزية وبعضها بالعربية.

لذلك قمنا بشراء ما نستطيع من أشكال الحيوانات لكي ينطق أسمائها ولنلعب معه 
أكثـــر ولنتواصل معه أكثر فأكثر، ومع تقدمه بالعمـــر أحضرنا له قطع بزل صغيرة لصور 
الحيوانـــات .. فأحبها فارس! وقام بتركيبها بســـرعة مما جعلنـــا نحضر له المزيد إلى أن 

وصل لتركيب 1000 قطعه بزل وهو بعمر 7 سنوات خالل يومين فقط.

وأخـــذ فارس يشـــاهد مقاطع للحيوانـــات عبر يوتيـــوب وخاصة الديناصـــورات إذ أثارت 
فضولـــه، وتعلم أســـماء بعض منهـــا مما جعلنا نشـــتري له مجســـمات للديناصورات، 
م المزيد عنها وعن بيئتها مما شجعنا على دعمه إلشباع هذا  وساعده شغفه على تعلُّ
الشغف بما تيسر لدينا، فأخذ يتعلم المزيد عنها إلى أن أصبح يعرف أكثر من 300 نوع 

مع التعمق في علم الديناصورات واألحافير.

ربمـــا يضل شـــغفه بالديناصورات حتـــى بعد أن يكبر وربما يتغير ألمـــور أخرى وربما لن 
يســـتطيع مواصلة شـــغفه لعدم وجود مثل هذا التخصص بالجامعـــات المحلية، ولكن 
مهما كان اتجاه شغفه سنضل ندعمه ونتواصل معه بما يحب وسنكون فخورين به جدًا.

هكذا تغلب
فارس البن شيخ على

صعوبات التوحد اكُتشفت موهبة سلمان وفيصل العليان عندما كانا في الثالثة 
مـــن عمرهم، بعـــد تجربة ركـــوب الخيل أثنـــاء رحلـــة عائلية في 
منطقة الثمامة، حيث تم إلحاقهم بنادي فروســـية افتتح حديثًا 
إذ تم اإلعالن فيه عن تدريب ذوي اضطراب طيف التوحد للخيل، 
وتطـــورت موهبتهـــم نتيجة لتعامـــل المـــدرب اللطيف معهم 
-والـــذي لم يكن متخصص في التربية الخاصة- إال أنه كان يعرف 
كيفيـــة تعويدهم علـــى لمس الخيل وطريقة مســـك الســـرج 

وسماع األوامر وتنفيذها.

ومـــع مـــرور الوقت وااللتـــزام بالتدريب أصبح لكل من ســـلمان 
وفيصل شـــغف وحب للخيل حتى أنه لم يصبح لديهم مشـــكلة 
في ارتداء الخوذة فقد كان ســـلمان فـــي بداية األمر ال يفضل 

ارتدائها ولكنه اآلن يستمتع بذلك ولله الحمد.

أبطال
التوحد

د. طالل الحزيمي 
أستاذ التربية الخاصة المساعد بجامعة الملك سعود

عام 2020، أصبح العالم بقبضة جائحة كورونا (COVID-19)، اتخذت المملكة العربية 
الســـعودية إجراءات اســـتباقية وجهود كبيرة في مواجهة هذه الجائحة ونجحت، كان 
مـــن ضمنها: إغالق المـــدارس والمراكز الخاصة بـــذوي اإلعاقة، والتوجـــه إلى الحجر 

المنزلي.

مـــن المهم اإلشـــارة إلى أن الروتيـــن المحدد ألطفال ذوي اضطـــراب طيف التوحد 
يعتبـــر شـــيء مهم بحيـــث أي تغيير يؤدي الـــى تأثير واضح على األطفال نفســـهم 
وكذلك التأثير على أســـرهم، حيث قمت بإجراء دراســـة بعنـــوان (التوتر والرفاهية 
العاطفية للوالدين بسبب التغيير في الروتين لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 
فـــي المنزل خالل جائحة COVID-19 في المملكة العربية الســـعودية)، التي كانت 
تهدف إلى معرفة مســـتوى التوتـــر والرفاهية العاطفيـــة للوالدين لذوي اضطراب 

طيف التوحد خالل جائحة COVID-19 وكانت عينة الدراسة (150) أسرة.

 19-COVID وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التوتر المصاحب لوالدين خالل جائحة
له تأثير ســـلبي على الرفاهية العاطفية لهم، حيث جاءت الضغوطات بســـبب تغير 
الروتيـــن ألطفالهم ذوي اضطراب طيـــف التوحد والتغير الواضح في الســـلوكيات 

الغير مقبولة في المنزل خالل فترة الجائحة.

وبنـــاًء على نتائج الدراســـة، كان من ضمن التوصيات أن تقـــوم وزارة التعليم بطرح 
العديد من البرامج التدريبية ألســـر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في كيفية 
التعامـــل مـــع الضغوطـــات النفســـية وكذلـــك وضـــع االســـتراتيجيات للتعامـــل مع 
الســـلوكيات الغير مرغوبة والتي جاءت نتيجة التغير في روتين األطفال خالل جائحة 
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