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وقــع ســمو األميــر ســعود بــن عبــد العزيــز بــن فرحــان آل ســعود رئيــس مجلــس 
إدارة الجمعيــة، واألســتاذ ســلطان بــن فــواز الحكيــر الرئيــس التنفيــذي لـــ »موفــي 
ســينما« يــوم الخميــس الموافــق 17/ 06/ 2021م، مذكــرة تفاهــم لدعــم الجمعيــة 
فــي مجــاالت متعــددة مــن بينهــا تنميــة مهــارات ذوي اضطــراب طيــف التوحــد مــن 

ــة. مســتفيدي الجمعي
وجــرى التوقيــع بحضــور األميــن العــام للجمعيــة األســتاذة أريــج بنــت جميــل المعلــم 

والمديــر العقــاري فــي موفــي ســينما األســتاذ فيصــل العوهلــي.
وأوضــح األميــر ســعود بــن عبــد العزيــز بــن فرحــان آل ســعود فــي تصريــح لــه أن 
توقيــع المذكــرة يأتــي امتــداًدا لسلســلة الشــراكات مــع القطــاع الخــاص فــي إطــار 
حــرص الجمعيــة علــى توحيــد الجهــود لتنفيــذ مشــروٍع ُيعتبــر األول مــن نوعــه علــى 
مســتوى المملكــة، يســتهدف صقــل وتنميــة مهــارات وقــدرات ذوي اضطــراب طيف 
التوحــد، مقدًمــا شــكره وتقديــره للرئيــس التنفيــذي لـــ »موفــي ســينما« الــذي بــادر 

للمســاهمة فــي أنشــطة الجمعيــة لخدمــة الفئــة الغاليــة.
ه أن أبنــاء وبنــات جمعيــة أســر التوحــد يســتحقون بــذل المزيــد مــن  وبّيــن ســموُّ
العمــل مــن أجلهــم وإبــراز قدراتهــم ومســاهمتهم مــع أســرهم فــي تنميــة الوطــن.

مــن جانبــه، أوضــح ســلطان بــن فــواز الحكيــر أن المذكــرة تهــدف إلــى مســاهمة 
موفــي ســينما فــي نشــر الوعــي حــول اضطــراب طيــف التوحــد، مشــيًرا فــي 
الوقــت نفســه إلــى أن أبنــاء طيــف التوحــد يقومــون بــدور فاعــل فــي المجتمــع 

وفــق قــدرات مختلفــة وواجبنــا أن نعمــل لهــم ومــن أجلهــم. 

رئيــس  بــن فرحــان آل ســعود  العزيــز  بــن عبــد  وقــع ســمو األميــر ســعود 
ــة  ــة المســرح والفنــون األدائي ــة مذكــرة تفاهــم مــع هيئ مجلــس إدارة الجمعي
يــوم اإلثنيــن 28/ 06/ 2021م، لتعزيــز التعــاون فــي مجــاالت التدريــب والدعــم 
الثقافــة  وزيــر  نائــب  معالــي  بحضــور  اإلعاقــة،  لــذوي  المســرحي  للفريــق 
األســتاذ حامــد بــن محمــد فايــز، فيمــا مّثــل الهيئــة الرئيــس التنفيــذي األســتاذ 

ــي. ــن البازع ــد الرحم ــن عب ــلطان ب س
ونصــت المذكــرة علــى تعــاون الجانبيــن فــي إنشــاء وتبنــي الفرقــة المســرحية 
ــة للعمــل المســرحي  ــي الهيئ ــة وتبن ــذوي اإلعاقــة ضمــن اســتراتيجية الهيئ ل
لــذوي اإلعاقــة ممثــًا فــي فرقــة طيــف المســرحية للخــروج بقائمــة الوظائــف 
التــي ســتدخل القطــاع مــن فئــة ذوي اإلعاقــة، حيــث ســتتولى الهيئــة وفــق 
مذكــرة التفاهــم مســؤولية اإلشــراف علــى اإلنتــاج المســرحي، وتقديــم 

الدعــم المالــي. 
ووســائل  طــرق  حــول  المعرفــي  الدعــم  تقديــم  الجمعيــة  ســتتولى  كمــا 

الفريــق  خــال  مــن  اإلعاقــة  لــذوي  والتدريــب  التواصــل 
تأهيليــة  دورة  تقديــم  جانــب  إلــى  بالجمعيــة،  العلمــي 
للممارســين المســرحيين عــن التعامــل مــع ذوي اإلعاقــة.
وتأتــي مذكــرة التفاهــم انطاقــًا مــن إيمــان هيئــة المســرح 
ذوي  تجــاه  االجتماعيــة  بمســؤوليتها  األدائيــة  والفنــون 
فــي  التوحــد  أســر  جمعيــة  ألهــداف  وتحقيقــًا  اإلعاقــة، 
تمكيــن أبنائهــا مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد ودعــم آالف 
ــوي مواهــب  ــق فضــاء إبداعــي يحت المواهــب مــن خــال خل
مســرحي  قالــب  فــي  للمجتمــع  ويقدمهــا  اإلعاقــة  ذوي 

متكامــل ووفــق الشــروط الفنيــة المتعــارف عليهــا.



وقــع فــرع جمعيــة أســر التوحــد بمحافظــة الخــرج مذكــرة تعــاون مشــترك مــع المعهــد 
التقنــي لأللبــان والتغذيــة يــوم اإلثنيــن الموافــق 28/ 06/ 2021م، بهــدف إبــراز 
قضيــة التوحــد فــي المجتمــع مــن الجانــب التوعــوي وتمكيــن شــباب وشــابات ذوي 
اضطــراب طيــف التوحــد مــن خــال تدريبهــم وتوظيفهــم علــى مســتوى المحافظــة.

فرع الجمعية بالخرج يوظف أبطال التوحد 
بالتعاون مع المعهد التقني لأللبان والتغذية

الروقي: التأهيل المهني لذوي اضطراب طيف 
التوحد يحقق العدل والمساواة بين األفراد

االختالف سر النجاح
الحديثــة  اإلخــراج  مدرســة  فــي  المؤثــرة  األســماء  أبــرز  مــن 
المخــرج تيــم برتــون والــذي ولــد عــام 1960م، حقــق برتــون 
نجاحــًا باهــرًا فــي أفامــه األخيــرة حيــث لــم تمنعــه معاناتــاه 
بانطوائيتــه  تســببت  التــي  التوحــد  طيــف  اضطــراب  مــع 
بالقليلــة  ليســت  مجموعــة  إخــراج  عــن  االجتماعيــة  وعزلتــه 
مــن األفــام الناجحــة، كمــا ُعــرف عــن ســينما بورتــون أنهــا 
اجتماعيــة وأخاقيــة، وأنهــا دائمــًا مــا تتضمــن الرســالة المعاديــة 

االختــاف. قبــول  إلــى  والداعيــة  للعنصريــة 

تيم بورتون

شــدد األســتاذ خالــد مســفر الروقــي المتخصــص فــي 
مجــال اضطــراب طيــف التوحــد واالضطرابــات الســلوكية 
المســؤولية  استشــعار  وجــوب  علــى  التعليــم  بــوزارة 
االجتماعيــة تجــاه تأهيــل ذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
مهنيــًا لتحقيــق مبــدأ العــدل والمســاواة بيــن األفــراد، 
الفئــة  تلــك  بحقــوق  مجتمعنــا  داخــل  الوعــي  ونشــر 
ــي  ــل المهن ــل التأهي ــي مراح ــر ف ــراك األس ــرورة إش وض
المختلفــة لدورهــم األساســي فــي نجــاح تلــك البرامــج، 

وتطــرق الروقــي خــال حــوار معــه إلــى أهميــة التأهيــل المهنــي لــذوي اضطــراب 
طيــف التوحــد ومبرراتــه باإلضافــة إلــى أبــرز أهــداف التأهيــل المهنــي ومعوقاتــه.

س/ ما هــــــــو التأهيــــــــــل المهنـــــــي لذوي اضطــــــــراب طيف التوحد ؟
ــم  ــب والتعلي ــة التدري ــع مرحل ــاة الفــرد التــي تتب هــو أحــد المراحــل الهامــة فــي حي
ويجــب أن يتــم التحضيــر لهــا ابتــداًء مــن المراحــل المبكــرة، وتكــون مســتمرة طــوال 

ــة. ــة والمهني ــيرتهم التعليمي مس
س/ ما هي مبررات التأهيل المهنــــــي لذوي اضطــــــراب طيف التوحد؟

تتمثــل المبــررات فــي اعتبــار اإلنســان مــن صنــاع الحضــارة بغــض النظــر عــن إعاقتــه 
لــذا يجــب أن يكــون هــدف لــكل مجــاالت التنميــة البشــرية، وكذلــك اعتبــار الفــرد مــن 
ذوي اضطــراب طيــف التوحــد قــادرًا علــى المشــاركة فــي برامــج التنميــة الشــاملة 

متــى مــا أتيحــت لهــم الفــرص المناســبة.
س/ ما هي أبرز أهداف التأهيل المهني لذوي اضطراب طيف التوحد؟

يتمثــل الهــدف الرئيســي لمرحلــة التأهيــل المهنــي لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد 
ــن  ــى منتجي ــن للخدمــات إل ــى أنفســهم وتحويلهــم مــن متّلقي فــي اعتمادهــم عل

لهــا، وذلــك بتدريبهــم وتأهيلهــم وفــق مــا يتناســب مــع قدراتهــم وحاجاتهــم.
ومــن أبــرز األهــداف أيضــًا تحقيــق أقصــى درجــة ممكنــة لاســتفادة مــن النواحــي 

ــة للفــرد مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. ــة والجســدية والمهني االجتماعي
ــذوي  ــي ل ــل المهن ــى التأهي ــر عل ــي تؤث ــات الت ــرز المعوق ــي أب ــا ه س/ م

اضطــراب طيــف التوحــد؟
هنــاك معوقــات كثيــرة تعيــق برامــج التأهيــل المهنــي لتلــك الفئــة مــن أبرزهــا 
المتعلقــة  المعوقــات  وكذلــك  االقتصاديــة  والمعوقــات  االجتماعيــة  المعوقــات 

بأربــاب العمــل، وعــدم ثقتهــم فــي قــدرات ذوي اضطــراب طيــف التوحــد.

قصة إرادة
فيصل العنزي .. كفيـــــــف من ذوي 
اضطراب طيف التوحد ألهم أسرته

ابنــي  أن  فقــط  ليــس 
اضطــراب  مــن  يعانــي 
زاد  بــل  التوحــد  طيــف 
األمــر ســوءًا أنــه كفيــف 
فاجتمــــــــــــــع األمريــن، 
وبــدأت قصتــي عندمــا 
ــل  ــي مراح ــو ف ــدأ ينم ب
وهــو  األولــى  عمــره 
بحاجــة للعنايــة اليوميــة، 
خــــــــــــــــــاصة وأن لــدي 
وأطفــال  أرعــاه  منــزل 
ــي ســن  ــن فــــــــــــــ آخري
الدراســة والعديــد مــن 
المســؤوليات األخــرى.
كان يقينــي باللــه هــو 

الــذي يســاعدني علــى التماســك، وكان أملــي بأنــه جــل جالــه 
ســيعوضني العــوض الجميــل نابعــًا مــن ثقتــي التامــة بــأن هــذا 

الطفــل ليــس ابتــاء .. بــل هــو بركــه مــن رب الســماء!!
كنــت أمــر فــي ظــروف ماديــة صعبــة ولســت أملــك اإلمكانيــات 
التــي تســمح بالتحاقــه بمراكــز خاصــة تأهلــه ليصبــح فــردًا فعــااًل 
فــي المجتمــع، ورغــم كل هــذه التحديــات اســتطعت أن أنتقــل 
بــه إلــى حيــاة أفضــل، فقــد تعلــم علــى يــدي الكثيــر مــن أمــور 
الحيــاة حيــث بــدأت بتدريبــه علــى المشــي عندمــا وصــل للســن 
المناســب وحرصــت علــى كســر حاجــز الخــوف لديــه والنابــع مــن 
كونــه كفيــف، كمــا حرصــت علــى الذهــاب بــه إلى المستشــفى 
مــن أجــل العــاج الطبيعــي الــذي ســاعده بالمشــي كثيــرًا، 
وبــدأت معــه بتعلــم المهــارات االســتقالية فقــد بــدأ يخــدم 
نفســه مــن عمــر صغيــر، وعانينــا كثيــرًا لكــي يعتبــره أفــراد 
األســرة اآلخريــن ملهمــًا لهــم .. وحمــدًا للــه هــو اآلن طالــب 
ذكــي فــي المرحلــة المتوســطة، حافــظ لكتــاب اللــه ولديــه 

موهبــة اإلنشــاد، يحبــه ويعطــف عليــه جميــع أفــراد أســرته.
االحتياجــات  ذوي  مــن  طفــل  لديهــا  أســرة  كل  مــن  أتمنــى 
الخاصــة، أن تيقــن بــأن هــذا الطفــل رســالة مــن اللــه لهــم 

األجــر. ويحتســبوا  الصبــر  ليتعلمــوا 

مخرج سينمائي من ذوي اضطراب 
طيف التوحد



فــي الثالثــة عشــر مــن عمــره، شــغفه منــذ الطفولــة رســومات الكاريكاتيــر 
فــي  توظيفهــا  يتــم  حــوارات  المبــدع إلنشــاء  بخيالــه  يســتعين  حيــث 

ــرة المــدة. ــة قصي مقاطــع رســوم متحرك

محمد تميم ال عبدو يافع

سمات ذوي اضطراب التوحد

إضاءات في التوحد

عــادة مــا يظهــر علــى األفــراد مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد علــى األقــل نصــف الســمات المذكــورة أدنــاه، ويمكــن أن تتــراوح 
هــذه األعــراض مــن خفيفــة إلــى شــديدة مختلفــة فــي شــدتها مــن أعــراض إلــى أخــرى:

ال يخاف من المخاطر 
المحيطة.

ضعف أو انعدام التواصل 
البصري.

يظهر عليه عدم الشعور 
باأللم.

ال يستجيب لطرق 
صعوبة في االختاط مع التدريس التقليدية.

األطفال اآلخرين.

يلعب بطريقة غريبة ولمدة 
طويلة.

ال يريد أن يحضن 
أحدًا، وال أحد يحضنه.

المهارات الحركية الكبرى 
والصغرى غير طبيعية )قد ال 
يريد ركل الكرة ولكن يفضل 

تركيب المكعبات(.

يغضب ويبدو عليه الحزن بدون 
سبب ظاهر أو منطقي.

ال يستجيب لإليماءات 
اللفظية )يتصرف وكأنه 

أصم(.

يصر على تكرار السلوك ويرفض 
التغيير في البيئة أو الروتين.

نشاط بدني مفرط أو 
خمول بدني.

ترجمة د. إبراهيم العثمان

ضحك وقهقهة 
غير مناسبة.

يردد الكلمات التي يسمعها )يردد 
كلمات أو عبارات بشكل تسجيلي(.

يقوم بتدوير 
األشياء.

يفضل البقاء 
وحيدًا.

يواجه صعوبة في التعبير عن 
احتياجاته، ويستخدم اشارات أو 

ايماءات للتعبير عن الكلمات.

أبطال التوحد

شركاؤنا

للمزيــــــــــــد


