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هذي سارة.هذي سارة.
ادسة من عمرها، ادسة من عمرها،هي في السَّ هي في السَّ
مت االختياري. مت االختياري.الصَّ وتُعاني من وتُعاني من الصَّ



في الّطريق إلى المدرسة، قالت والدة سارة

"يا عزيزتي، أنت ذكيَّة وُشجاعة. صوتُِك لِك، 
ة، شاركينا إيَّاه" وحين تشعرين أ نَّك مستعدَّ



ثون  في المدرسة، كان أصدقاء سارة يتحدَّ
عن أشياء مختلفة. فَبدأ قلقها يزداد.



"سارة، سارة! هل تريدين أن تلعبي معنا، 
حجرة ورقة مقص؟"

أُصيبت سارة بالجمود: ولم تَُرد على أصدقائها.



ف، في الصَّ
باح مع الُمعلمة دينا بدأ تمرين الصَّ

"ارفعوا أجنحتكم يا صغاري".

كان األطفال يضحكون ويتحركون.
لكن سارة،

تقف في مكانها ال تتحرك.



يدّق جرس الفُسحة، وينطلق األطفال 
ثون. عام، ويتحدَّ إلى طاولة الطَّ

سارة تجلس بقربهم، َوتأكل بصمت.



قام األطفال يجرون ويلعبون،
ويشاركون سارة اللُّعبة.

لكن وقفت سارة يابسة في مكانها.



حان وقت العودة إلى المنزل.حان وقت العودة إلى المنزل.

ريق، طلبت سارة من والدتها أن تُساعدها يق، طلبت سارة من والدتها أن تُساعدها  روفي الطَّ وفي الطَّ
مت االختياري. مت االختياري.في إخبار أصدقائها عن الصَّ في إخبار أصدقائها عن الصَّ



في المنزل،
قامت سارة ووالدتها بالعمل على لوحة تعريفية 

بالصمت االختياري، وزيَّنوها لعرضها على الصف.



في اليوم التَّالي وقفت والدة سارة،
ب مشيرين للوحة، لَّ والمعلمة دينا أمام الطُّ

مت االختياري للصف. وقاموا بشرح الصَّ

لم تتكلم سارة لكن وقفت بقرب
والدتها ومعلمتها.



ما هو الصمت االختياري؟
يعرف الصمت االختياري على أنه اضطراب قلق الطفولة الذي يتميز بعدم قدرة 

الطفل أو المراهق على التحدث في مكان اجتماعي واحد أو أكثر(

مثال: المدرسة، األماكن العامة، مع البالغين )بالرغم من قدرته على التحدث بارتياح 
في األماكن األخرى، في المنزل ومع العائلة(.

بالرغم من أن األطفال المصابين بالصمت االختياري قادرون على فهم اللغة،
ولديهم القدرة الجسدية والمعرفية الالزمة للتحدث، إاّل أنهم غير قادرين على التحدث 

والتواصل االجتماعي في أماكن ومواقف محددة، بسبب القلق الذي يعانون منه.
)American Psychiatric Association, 2013(



لَم يجب أن يكون هناك اكتشاف
مبكر وتقديم التدخالت لهم؟

يمكن أن يكون للصمت االختياري عدد من النتائج التي تؤثر على حياة الشخص، خاصًة إذا لم 
يتم عالجه في وقت مبكر. فالصمت االختياري قد يؤدي إلى مشاكل أكاديمية، وإلى تدني 

مفهوم الذات لدى الطفل/المراهق، والحقا كبالغ. ما يترتب عليه، تدني احترام الذات، والعزلة 
االجتماعية، والقلق االجتماعي الذي يؤثر بدوره على وظيفته ونجاحه في مجاالت حياته.

عالمات وأعراض الصمت االختياري بحسب الدليل التشخيصي واإلحصائي
:)DSM-5 313.23 F94.0(

• يجب أن تكون الحالة موجودة لمدة شهر على األقل.
وال يحتسب أول شهر من البدء بالمدرسة )موقف جديد كليا يحتاج للتكيف(

• استبعاد أن يكون الصمت فقط بسبب اضطرابات النطق كالتأتأة والتلعثم أو الفصام،
أو عدم التواصل اللفظي أثناء االضطراب الذهاني.

• التحدث بسهولة في مواقف معينة )على سبيل المثال، في المنزل أو مع أشخاص مألوفين 
كاإلخوة واألم واألب والمقربين( ولكن ليس في مواقف أخرى )على سبيل المثال،

في المدرسة أو مع أشخاص غير مألوفين(.
• تجنب االتصال بالعين، أو قلة الحركة أو قلة التعبير في مواقف معينة دون األخرى.
• لدى الشخص الذي يعاني من "الصمت االختياري" تراجع وتأثير سلبي في المهارات 

بالمدرسة والعمل.

المعيار األساسي لتشخيص الصمت االختياري، هو الفشل المستمر في التحدث في مواقف 
اجتماعية محددة يكون من المتوقع التحدث فيها )على سبيل المثال، المدرسة( على الرغم 

من التحدث في مواقف أخرى.
)American Psychiatric Association, 2013; Kotrba, 2015; McKay & Storch, 2011(



شعارنــــا
علم ينفع الناس. أهدافنا االستراتيجية:

١. تعزيز االستدامة المالية واالستثمار للمركز
٢. تطوير وتأهيل الكوادر البشرية

٣. تطوير جودة البحث العلمي لمواجهة اإلعاقة في مختلف المجاالت
٤. قيادة االبتكار والحلول لتحسين جودة حياة ذوي اإلعاقة وأسرهم

٥.  تقديم التدريب النوعي المبني على نتائج البحوث والدراسات
٦. تعزيز التواصل المؤسسي وبناء الشراكات االستراتيجية مع أصحاب العالقة

٧. تطوير األنظمة التقنية
٨. تسهيل الوصول لقواعد البيانات والمعلومات الشاملة في اإلعاقة

أن يكون هناك كلمة من الكاتبة في بدايه القصة:
يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التقدير، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ مؤسس المركز - لما قدمه من أعمال، وما بذله من جهد 
ودعم للمركز، ولفئة األشخاص ذوي اإلعاقة من أبناء الوطن، سواء بصفته الشخصية، أو 
في إطار توجيهاته الرشيدة ألجهزة الدولة، لبذل الجهد والعطاء في سبيل منفعة الوطن 

والمواطنين. وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس 
مجلس أمناء المركز صاحب الفكرة والجهد والمتابعة والرعاية، وإلى األعضاء المؤسسين.

نهدي أول قصة توعوية تثقيفية باسم ) الصمت االختياري( ضمن المجموعة القصصية 
بمركز الملك سلمان، ألبحاث اإلعاقة الخاصة بالتثقيف والتوعية باإلعاقات المختلفة

اإلعاقــة  ألبحــاث  ســلمان  الملــك  مركــز  تأســيس  فكــرة  ولــدت 
منــذ أكثــر مــن ثالثيــن عامــًا، لــدى صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ــز رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة  ســلطان بــن ســلمان بــن عبــد العزي
خطــط  ودعــم  المعرفــة،  إثــراء  بهــدف  المعوقيــن،  األطفــال 
الوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة،  التخطيــط والتنفيــذ للخدمــات 
هــذه  لمواجهــة  الســبل  وتلّمــس  موثقــة،  علميــة  أســس  علــى 

والتأثيــرات. األبعــاد  المتعــددة  المجتمعيــة  القضيــة 

رؤيتنـــا
الريادة العالمية في مواجهة اإلعاقة باألبحاث وتمكين القدرات

رسالتنـــا
علــم ينفــع النــاس لمواجهــة اإلعاقــة ببحــوث علميــة عاليــة الجــودة 
واســعة التأثيــر دعمــًا وتنفيــذًا، فــي بيئــات مميــزة بالموارد البشــرية 

واإلمكانــات التقنيــة والشــراكات الناجحة



""الشكر واالمتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الشكر واالمتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه اللهالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله

مؤسس المركز لما قدمه لقضية اإلعاقة و دعمه مؤسس المركز لما قدمه لقضية اإلعاقة و دعمه 
وتوجيهاته الرشيدة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنوتوجيهاته الرشيدة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن..""



معـلومات اإلتصـالمعـلومات اإلتصـال
story@kscdr.org.sa
+966 (11) 4884401

www.kscdr.org.sawww.kscdr.org.sa


