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العدد الثاني عشر

أكتوبر 2021

الستعراض أبرز أخبار الجمعية
ورصد آخر مستجدات طيف التوحد على المستوى المحلي والعالمي
تسهيل خدمات المستفيدين
مع مجمع إرادة والصحة النفسية

وقــع ســمو رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة أســر التوحــد األميــر ســعود بــن عبــد العزيــز بــن
فرحــان آل ســعود مذكــرة تعــاون مــع المديــر التنفيــذي لمجمــع إرادة والصحــة النفســية
بالريــاض الدكتــور محمــد مشــعوف القحطانــي وذلــك يوم األربعــاء الموافــق 2021 /10 /6م
 ،بهــدف االرتقــاء بالخدمــات والبرامــج المقدمــة لخدمــة المرضــى مــن ذوي اضطــراب طيــف
التوحــد .
وتضمنــت االتفاقيــة تقديــم خدمــات التشــخيص والعــاج والتأهيــل لمســتفيدي جمعيــة
أســر التوحــد ،وإصــدار بطاقــة أولويــة لمســتفيدي الجمعيــة لضمــان الحصــول علــى
التســهيالت المتاحــة ،إضافــة إلــى تدريــب منســوبي المجمــع علــى التعامــل مــع ذوي
اضطــراب طيــف التوحــد ،وتنفيــذ مبــادرات تخــدم مراجعــي المجمــع مــن فئــة ذوي اضطــراب
طيــف التوحــد.

مذكرة تعاون لدعم األسر المنتجة

أبرمــت الجمعيــة مذكــرة تعــاون مــع جمعيــة أعمــال لدعــم األســر المنتجــة مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد وذلــك يــوم
الثالثــاء الموافــق 2021 /08 / 24م .
ونصــت االتفاقيــة علــى دعــم األســر المنتجــة وتدريــب وتأهيــل مســتفيدي الجمعيــة منهــم لممارســة العمــل التجــاري
المحتــرف ،حيــث تبنــت الجمعيــة مبــادرة دعــم األســر المنتجــة علــى مســتوى مناطــق المملكــة بهــدف تحســين جــودة
حيــاة األســر وإتاحــة آفــاق جديــدة تضمــن اســتدامة دخلهــم.
ـهريا أســرة منتجــة مــن مســتفيديها فيمــا أعلنــت الجمعيــة عــن دعــم ثانــي األســر
الجديــر بالذكــر أن الجمعيــة تدعــم شـ ً
المنتجــة تحــت شــعار « أينمــا نجــد قطــع الشــوكوال اللذيــذة نجــد الســعادة».

وللراغبين باالستفادة من مبادرة الجمعية
0534040466
التواصل واتس أب

جمعية أسر التوحد تطلق مشروع ريشة طيف
أطلقــت الجمعيــة بالشــراكة مــع موفــي ســـينما مشــروعها الجديــد والداعـــم
لــذوي اضطــراب طـــيف التوحــد فــي المملكــة بعنــوان “ريشــة طيــف” ،وذلــك
تعزيــزً ا لنهجهــا الرائــد فــي دعــم أســر التوحــد مـــن خـــال طرحهــا المســتمر
لمجـــموعة مــن المشــاريع والبرامـــج المميــزة.
ويقــدم مشــروع ريشــة طيــف  100طفــل وشــاب مــن ذوي اضـــطراب طـــيف
الـــتوحد بالـــتعاون مع  100فـــنان تـــشكيلي سـعودي لرســـم  100لوحة فنية
وملهمــة ،حيــث يهــدف ذلــك إلــى بنــاء جســور الـــتواصل بيــن ذوي اضـــطراب
الـــتوحد والمجـــتمع بـــشكل مباشــر وإبــراز مهاراتهــم أمــام العامــة فــي خطوة
ـقدم ذوي اضـطراب طـيف الـــتوحد كأفراد فاعـلين ومؤثرين
غـــير مسبوقـــة تــ ّ
فــي المجـــتمع بـــشكل عــام ومجتمــع الفــن واـــرسم بشــكل خــاص.
وتتخلــل خطــوات المشــروع عــدة معــارض تتنقــل فــي  5مــدن فــي المملكــة
خــال فتــرة تمتــد إلــى  6أشــهر متواصلــة يتابــع فيهــا الجميــع تطــور أعمــال
أولئــك الفنانـــين بشــكل مباشـــر ليختــم المشــروع خطواتــه بمــزاد تبــاع فـــيه
اضغط للمشاهدة
اللوحــات بتقييــم احترافــي مـــن إحــدى أهــم دور عــرض اللوحــات الفنيــة فــي المملكــة.
ويجـــذب المشـــروع انـــتباه العديـــد مـــن الشـــركاء والرعــاة وفــي مـــقدمتهم موفــي ســـينما الـــتي ساهـــمت فــي دعـــم ورعايــة المشـــروع إضـافـــة
إلـــــــــى الشــركاء اإلعالمييــن الذيــن دعمــوا المشــروع بشــكل مباشــر ،إضافــة إلــى اهتمــام الكثيــر مــن المتابعيــن والمهتميــن باألعمــال الفنيــة
فــي المملكــة.

تدريب موظفي مطارات الرياض على التعامل
مع ذوي اضطراب طيف التوحد
أطلقــت الجمعيــة البرنامــج التدريبــي الشــامل للتعامــل مــع العمــاء مــن ذوي
اضطــراب طيــف التوحــد لموظفــي مطــارات المملكــة والــذي ســينفذ علــى أربعــة
مراحــل ضمــن إطــار تفعيــل بنــود االتفاقيــة المبرمــة مــع هيئــة الطيــران المدنــي
لرفــع جــودة الخدمــات المقدمــة وتحســين تجربــة المســافرين .
وانطلقــت المرحلــة األولــى بتدريــب  100موظــف مــن مطــار الملــك خالــد بالريــاض
يــوم األحــد الموافــق  2021/10/24م ،لتعزيــز مســتوى الوعــي والتثقيــف لــدى
موظفــي المطــارات حــول كيفيــة التعامــل مــع ذوي االحتياجــات الخاصــة وذوي
اضطــراب طيــف التوحــد علــى وجــه الخصــوص ،وتفهــم احتياجاتهــم وتلبيتهــا وفــق
أعلــى مســتويات الكفــاءة.
وتضمنــت األهــداف االســتراتيجية للبرنامــج التعريــف بخصائــص وحاجــات ذوي
اضطــراب طيــف التوحــد وتنميــة االتجاهــات اإليجابيــة نحوهــم ،واكتســابهم مهــارات
التعامــل مــع ذوي اضطــراب طيــف التوحــد بالطــرق الصحيحــة ،بمــا يكفــل تقديــم
الخدمــات لهــم بجــودة عاليــة واالســتجابة الحتياجاتهــم علــى نحــو يضمــن تذليــل
الصعوبــات والمعوقــات التــي تعيــق األســر خــال رحلــة الســفر.

وزارة الصحة في حكايا التوحد

اســتضافت الجمعيــة يــوم الثالثــاء الموافــق 2021 /10 /19م
بمقرهــا فــي الريــاض د .الهــام حســن الحفظــي استشــارية تطــور
وســلوك الطفــل ووكيلــة الشــؤون التعليميــة لكليــة الطــب
البشــري ،و قائــد التخصــص للبرنامــج الوطنــي الضطرابــات النمــو
عنــد األطفــال للتعريــف بالخدمــات المقدمــة مــن وزارة الصحــة لــذوي
اضطــراب طيــف التوحــد وأســرهم مناطــق تواجدهــا.
وأتيحــت الفرصــة لمســتفيدي الجمعيــة وأســرهم لطــرح تســائالهم
واستفســاراتهم والتــي تمــت اإلجابــة عليهــا والتفاعــل معهــا مــن
قبــل ممثلــة الــوزارة .

جانب من برامج جمعية أسر
التوحد الشهرية

البرنامج الرياضي الترويحي

احتضــن البرنامــج الترويحــي لليافعيــن والشــباب مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد
فــي الربــع األول مــن انطالقتــه  40مســتفيد بمقــر بيــت األميــر فيصــل بــن فهــد
للشــباب بالريــاض بهــدف تحســين وتطويــر مهاراتهــم الحركيــة والبدنيــة والتعبيريــة،
وتنميــة روح التعــاون والتواصــل وتقبــل اآلخريــن ،إضافــة إلــى الحــد مــن الســلوكيات
العدوانيــة لديــه واحساســهم باألمــان واالطمئنــان واالعتمــاد علــى الــذات.

تابعــت الجمعيــة برنامجهــا الشــهري بدايتــي مــع الفروســية الــذي
يهــدف إلــى تطويــر المهــارات البصريــة والحســية واالنفعالية لــذوي
اضطــراب طيــف التوحــد إضافــة إلــى زيــادة التركيــز واالنتبــاه والثقــة
ـا عــن كونهــا وســيلة فعالــة لكســر الحاجــز بيــن ذوي
بالنفــس ،فضـ ً
اضطــراب طيــف التوحــد والعالــم الخارجــي وذلــك بمقــر أكاديميــة
بــدر للفروســية بالريــاض

معا
مبادرة نمشي ً

خدمات الرعاية المنزلية

اضغط للمشاهدة

تفعيــا لبنــود مذكــرة التعــاون المبرمــة بيــن الجمعيــة وشــركة األجيــر المنتــدب
ً
آركــو لالســتقدام تــم إطــاق اســتمارة إلكترونيــة لحصــر الراغبيــن باالســتفادة مــن
خدمــات الرعايــة المنزليــة بجــودة عاليــة ،كمــا تــم تخصيــص رقــم تواصــل لتلقــي
طلبــات واستفســارات مســتفيدي الجمعيــة.

اضغط للمشاهدة

إما أن تكون مغامرة جريئة ،أو ال شيء”
تحت شعار “الحياة ّ
تشــارك الجمعيــة جمعيــة ألجلهــم لخدمــة ذوي اإلعاقــة فــي مبــادرة
معــا بهــدف الدمــج والقبــول المجتمعــي لــذوي اضطــراب
نمشــي ً
طيــف التوحــد كل يــوم أربعــاء فــي مجمــع النخيــل مــول بالريــاض

الحروف والكلمات

اضغط للمشاهدة

فيديــو يعــرض جانــب مــن الجلســات الفرديــة لبطلنــا يوســف حســن
مــع أخصائيــة اضطرابــات ســلوكية وتوحــد أ .إيمــان العنــزي فــي مقــر
الجمعيــة بالريــاض ضمــن جهــود الجمعيــة ومنســوباتها فــي تطويــر
المهــارات الفرديــة لــذوي اضطــراب طيــف التوحــد

أبطال التوحد في خدمة وطنهم

د  .خالد بن ناصر الجميعه

الرياضة

وتحسين جودة حياة التوحدي
ســاهمت جمعيــة أســر التوحــد بتوظيــف ابنهــا الشــاب علــي ســعد المكاييــل الحاصل
علــى بكالوريــوس فنــون االعــام والرســوم المتحركــة فــي قســم العالقــات العامــة
بجمعيــة إيفــاء بالمنطقة الشــرقية.
ويأتــي هــذا التوجــه فــي بــادرة لتشــجيع الشــباب مــن ذوي اضطــراب طيــف
التوحــد فــي االنخــراط فــي الوظائــف التــي تتناســب مــع إمكانياتهــم وطموحاتهــم
المســتقبلية ضمــن سياســات الجمعيــة فــي االهتمــام بأبنائهــا وإيجــاد العمــل
المناســب لهــم بهــدف تحســين جــودة حياتهــم وإتاحــة آفــاق جديــدة تضمــن لهــم
اســتدامة الدخــل.
ويعتبــر علــي ســعد المكاييــل مــن الشــباب الطموحيــن الذيــن يســعون لتحقيــق
أهدافهــم المســتقبلية وخاصــة أنــه يحمــل مؤهــات تؤهلــه لالرتقــاء إلــى منصــب
ممتــاز فــي مجــال عملــه كمــا أنــه يعمــل علــى تطويــر مهاراتــه المختلفــة فهــو
يجيــد التحــدث باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة ولديــه مهــارات فــي العمــل علــى برامــج
التصميــم المختلفــة.

موهوب التوحد ..
فنان معماري
ســتيفن ويلتشــير ،شــاب مصــاب بالتوحــد،
ميــزه اللــه بذاكــرة حديديــة ،وموهبــة رســم
غيــر عاديــة ،فيكفــى أن ينظــر ســتيفن 10
دقائــق لمدينــة ومعالمهــا ،حتــى يتمكــن
فــي حفــظ معالمهــا ويبــدأ فــى رســمها
بالكامــل مــن ذاكرتــه ،لتظهــر الصــورة التــي
رســمها وكأنــه تــم التقاطهــا بصــورة كاميــرا
شــديدة الدقــة.
قلــم ولوحــة بيضــاء ،كل مــا يكفــى لســتيفن
ليعلــن عــن موهبــة عظيمــة ،فــي حفــظ
معالــم مدينــة بعينهــا ،ورســمها بدقــة
متناهيــــــــة ،ويعلـــــن عــــــــــــن موهبتــه
الفنيــة الكبيــرة.

قصة إرادة

الشــاب عبــد اللــه عبــد العزيــز الناصــري
اليــوم يؤلــف النــص الخــاص بمســرحية
فرقــة طيــف وهــي فرقــة مســرحية
مــن شــباب وشــابات التوحــد ســتعرض
ألول مــرة فــي المملكــة برعايــة هيئــة
المســرح والفنــون األدائيــة

تُ ــرى هــل للرياضــة دور فاعــل فــي تحســين جــودة الحيــاة لــذوي
اإلعاقــة مــن فئــة التوحــد ؟ وكيــف ال وهــي تعالــج القضايــا
المرتبطــة بالصحــة النفســية فــي الوقــت الراهــن تحــت
مفهــوم جــودة الحيــاة فــي أدبيــات المجــال بمفهــوم جــودة
الحيــاة النفســية .فقــد أصبــح موضــوع جــودة الحيــاة أو جــودة
الصحــة النفســية فــي األعــوام األخيــرة بــؤرة تركيــز الكثيــر مــن
البحــوث والدراســات وتكمــن جــودة الحيــاة داخــل الخبــرة الذاتيــة
للشــخص.
وبســبب تعــدد تعريفــات جــودة الحيــاة وتنــوع الســياقات التــي
يســتخدم فيهــا هــذا المفهــوم يتعيــن علــى الباحثيــن التحديــد
الدقيــق لطبيعتــه وخصائصــه فــي ضــوء هــدف البحــث الــذي
يقومــون بــه وغالبــا مــا يتــم تعريــف مفهــوم جــودة الحيــاة فــي
ضــوء بعديــن أساســيين لــكل منهمــا مؤشــرات معنيــة وهمــا:
البعــد الذاتــي والبعــد الموضوعــي إال ان معظــم الباحثيــن
ركــزوا علــى المؤشــرات الخاصــة بالبعــد الموضوعــي لجــودة
الحيــاة .ألن هــذا البعــد (الموضوعــي) يتضمــن مجموعــة مــن
المؤشــرات القابلــة للمالحظــة منهــا علــى ســبيل المثــال:
أوضــاع العمــل والمكانــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ومســتوى
الدخــل.
وفــي محاولــة لبعــض المهتميــن بهــذا المجــال أيضــا اإلجابــة
عــن الســؤال :هــل جــودة الحيــاة النفســية والمــرض النفســي
يشــكالن ابعــادا منفصلــة للصحــة النفســية؟ وتوصلــوا إلــى
اإلقــرار بوجــود مدخليــن متمايزيــن لإلجابــة عــن هــذا الســؤال.
األول يــرى أنصــاره ان جــودة الحيــاة النفســية والمــرض
النفســي النهايتيــن الحديثتيــن علــى متصــل ثنائــي القطــب
وعليــه يؤكــدون علــى أهميــة التعلــم لــذوي االعاقــة مــن فئــة
التوحــد عــن الضيــق والتوتــر واالضطــراب النفســي امــر حتمــي
لتفهــم الحيــاة النفســية.
ومــن أهــم فوائــد ممارســة الرياضــة للتوحــدي تحســين الصحــة
العامــة وحصــول اللياقــة البدنيــة ورشــاقة الجســم وكل مــن
يمــارس الرياضــة لديــه شــعور باالرتيــاح والرضــا والنشــاط
وكيــف ال والرياضــة تخلــص الجســم مــن الدهــون الزائــدة عــن
طريــق حرقهــا اثنــاء التماريــن وتســاهم أيضــا فــي زيــادة مرونــة
العضــات للجســم والمفاصــل وليونــة الجلــد ونضارتــه وتســاعد
علــى قــدرة الرئــة فــي التنفــس وزيــادة قــدرة القلــب علــى
ضــخ الــدم ألجــزاء الجســم وتحســين عمليــة التمثيــل الغذائــي
والوقايــة مــن امــراض عديــدة .واألهــم مــن ذلــك فالرياضــة
تســاعد فــي تنشــيط القــدرات الذهنيــة لــدى اإلنســان العــادي
والتوحــدي.
وقديمــا قالــوا الرياضــة البدنيــة تقــوي الجســم وتنشــط العقــل
ومــن هــذا المنطلــق

 60ألف
طفـــــــل

مصاب بالتوحد في المملكة

أكــد الدكتــور واصــف كابلــي مــن مركــز نــداء األمــل لــذوي اإلعاقــة
بجــدة قــال :إن التدخــل المبكــر والكشــف المبكــر علــى أطفــال التوحــد
يســهمان فــي حــل هــذه المعضلــة التــي تواجــه األســرة ،مشــيراً الــى

أن أســباب التوحــد غيــر معروفــة ،ويعتبرهــا البعــض مزيجــاً مــن أمــراض
وراثيــة أو طبيعيــة أو حــوادث اجتماعيــة ونفســية مــرت بهــا األم
أثنــاء الحمــل ،إضافــة إلــى عوامــل أخــرى قــد يحــرم الطفــل مــن بعــض
اإلنزيمــات المغذيــة التــي تنعكــس علــى الجنيــن بالتوحــد.

وأضــاف :ويــرى البعــض مــن المتخصصيــن أن التوحــد هــو نتيجــة حتميــة

لبعــض العوامــل المســاندة فــي أثنــاء الحمــل مثــل التدخيــن ،شــرب

المســكرات ،أدويــة دون وصفــة طبيــة ،بعــض التطعيمــات الثالثيــة

التــي تؤخــذ مــرة واحــدة ،وهنــاك إعاقــات يكــون ســببها طريقــة
التوليــد أو نقــص األكســجين فــي المستشــفيات ،وأحيانــاً تكــون
هنــاك مشــكالت فــي القوقعــة تحــرم الرضيــع مــن التواصــل.

مــن جهــة أخــرى كشــف الدكتــور تركــي البطــي ،استشــاري الطــب

النفســي لألطفــال والمراهقيــن والمتخصــص فــي االضطرابــات

النمائيــة والتوحــد ومديــر مركــز عبداللطيــف الفــوزان للتوحــد بالخبــر،
أن نســبة األطفــال المصابيــن بالتوحــد بالمملكــة بحســب دراســة

ـا أي إن نســبة االصابــة 2% - 1.5
أجريــت حديثــاً أن  / 1لــكل  45طفـ ً
وهــذه قريبــة مــن النســبة العالميــة ،الفتــاً إلــى أن الدراســات الحديثــة

العالميــة أظهــرت تزايــد نســبة اإلصابــة باضطــراب طيــف التوحــد
بشــكل مطــرد خــال الـــ  15ســنة الماضيــة ،حيــث زاد العــدد مــن  ١لــكل

طفــا عــام ٢٠٢٠م.
طفــا عــام  ٢٠٠٤ليصــل إلــى  ١لــكل ٥٤
١٦٦
ً
ً

شركاؤنا

