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 األطفال لدي االجتماعية املهارات وتنمية بالفن العالج
 التىحد اضطراب ذوي

 ىدفت الدراسة الحالية استقصاء فعالية برنامج قائم عمى _ممخص ال
فنيات العبلج بالفن في تنمية الميارات االجتماعية لدى األطفال ذوي 

أطفال توحديين مقسمين  10اضطراب التوحد، وقد تكونت العينة من 
عمى مجموعتين )تجريبية وضابطة(، وقد أخضعت المجموعة 

واشتممت أدوات الدراسة عمى قائمة  التجريبية إلى برنامج العبلج بالفن،
(، والبرنامج القائم 2007االجتماعية من إعداد غزال )تقدير الميارات 

جمسات  3جمسة بواقع  40عمى فنيات العبلج بالفن الذى يتكون من 
دقيقة تتخمميا ثبلث فترات استراحة مده كل  60اسبوعيًا مدة كل جمسة 

دقائق، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فروق ذات داللة  5منيا 
المجموعة التجريبية عمى قائمة تقدير احصائية بين متوسطات درجات 

لصالح  يالعبلجالميارات االجتماعية قبل وبعد تطبيق البرنامج 
المجموعة التجريبية، أيضًا أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق 
ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى 

، مما يوضح يالتتبعس القيا يفقائمة تقدير الميارات االجتماعية 
فعالية البرنامج، لذا توصي الباحثة بإعداد مزيد من الدراسات لتنمية 

 .الميارات االجتماعية لدى األطفال الصغار ذوي اضطراب التوحد
 اضطراب االجتماعية، الميارات بالفن، العبلج: المفتاحية الكممات
 .التوحد طيف

 . المقدمة1
 تشكيل في رئيساً  دوراً  لمفرد االجتماعي السموك يمعب     

 إلى الباحثون ويشير التوافق، تحقيق في يساعده كما شخصيتو
 واضح بقصور يتسمون التوحد اضطراب ذوي من األطفال أن
 وغير المفظي والتواصل اآلخرين مع االجتماعي التفاعل في

 ويرى السموكية، المشكبلت من كثير يظيرون كما المفظي،
 عمى القدرة بعدم يتسمون التوحديين األطفال أن[ 1] حمواني

 عمى القدرة في واضطرابات االجتماعية، العبلقات في المشاركة
 كما لذلك، البلزمة الميارات لدييم ليس إذ تقميدية صداقات عمل

 وىم وأحاسيسيم، نظرىم ووجيات اآلخرين مع التعاطف ينقصيم

 المتبادلة أو ونيةالتعا واألعمال التفاعبلت في ينشغمون ال غالباً 
 األمريكية الجمعية تؤكد أخرى ناحية ومن اآلخرين، مع
ن اآلخرين مع حوار بإجراء يبادرون ال أنيم( ٩١١١)  بدأت وا 

 المستمع، اىتمام عن بعيدة ذاتية محورية تكون فإنيا المحادثة
لى. المحادثة منتصف من ييربون وربما  فإننا ذلك جانب وا 
ثارة تييج حالة في يصبح التوحدي الفرد أن نبلحظ  عندما وا 
 الغالب في أنو كما معو، يتفاعمون أو منو اآلخرون يقترب
 حتى االجتماعي الطبيعي والتفاعل االتصال من نوع أي يرفض
 آخر بشخص االتصال في الطفل يشترك أن ويمكن. منو البسيط

 بطريقة التحدث خبلل من أو وحب بتودد التحدث خبلل من
 وىو والمعنى، الوضوح ينقصو كبلمو أن كما. المعتوه الطفل
 التعبيرات وفيم البصري التواصل في نقص من يعاني نفسو

 .االجتماعية واإليماءات الوجيية
 التوحديين األطفال مع العبلجية التدخبلت تعددت وقد     

 العبلج التدخبلت تمك ومن تواجييم، التي المشكبلت لمواجية
 النفسية االضطرابات عبلج في فعالة طريقة يعد الذي بالفن،

 المغوي التواصل في مشكمة من يعاني الذي الفرد لدى والسموكية
 والتنبؤ التشخيص بدور الفن يقوم حيث االجتماعي، والتواصل
 من الكثير وتنمية لتعميم الوسيط دور يمعب فيو أيضاً  والعبلج
 .األطفال بيؤالء المحيطة البيئة مع التواصل طرق

 مشكمة الدراسة. 2
ينظر إلى اضطراب التوحد بأنو إعاقة نمائية تتحدد إجمااًل      

بثبلثة مظاىر أساسية تتمثل في صعوبات التواصل، والمشكبلت 
السموكية، والصعوبات االجتماعية. وقد ظيرت أىم الخصائص 
التواصمية لؤلطفال ذوي اضطراب التوحد في غياب أو القصور 

تماعي )كاالنتباه المشترك، التواصل بميارات التواصل االج
البصري، التقميد، االستماع والفيم، اإلشارة إلى ما ىو مرغوب 
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فيو، وفيم تعبيرات الوجو وتمييزىا ونبرات الصوت الدالة عمييا(، 
والتي تؤثر بشكل مباشر عمى تفاعميم وعبلقتيم االجتماعية مع 

وكية اآلخرين، وىذا يفسر ظيور العديد من األنماط السم
إلييا لعدم قدرتيم عمى  يمجؤوناالجتماعية غير المقبولة والتي 

التواصل مع اآلخرين والتعبير عن احتياجاتيم باستخدام الطرق 
واألساليب التي يستخدميا االخرون، ويعتبر الفن بديبًل عن 

، وىو يالمفظالمغة، إذ يعتبر شكل من أشكال التواصل غير 
فال عن طريق الفن يعكسون شكل من أشكال التنفيس، فاألط

مشاعرىم الحقيقية تجاه أنفسيم واآلخرين، لذا ىدف ىذا البحث 
تنمية الميارات  يفإلى توضيح الدور الذى يقوم بو العبلج بالفن 

االجتماعية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد من خبلل الرسم 
 يالترويحوالموسيقى والعبلج  يالذىنوالتشكيل المجسم والتخيل 

 :لفن، لذا تركزت تساؤالت البحث عمى األسئمة التاليةبا
 أ. أسئمة الدراسة

ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات . 1
المجموعة التجريبية عمى قائمة تقدير الميارات االجتماعية قبل 

 ؟يالعبلجوبعد تطبيق البرنامج 
ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات . 2

 فيالمجموعة التجريبية عمى قائمة تقدير الميارات االجتماعية 
  ؟يالتتبعالقياس 

 ف الدراسةاهدب. أ
 :تيدف الدراسة الحالية إلى

تنمية الميارات  فيتوضيح الدور الذى يقوم بو العبلج بالفن . 1
راب التوحد من خبلل الرسم االجتماعية لدى األطفال ذوي اضط

 يالترويحوالموسيقى والعبلج  يالذىنوالتشكيل المجسم والتخيل 
 .بالفن

استخدام العبلج بالفن كمدخل عبلجي مع األطفال من ذوي . 2
 .اضطراب التوحد

 أهمية الدراسةج. 
 تعد ىذه الدراسة إثراًء لؤلطر النظرية المتعمقة بأىمية التدخل. 1

 .في مرحمة ما قبل المدرسةالمبكر لمتوحديين 

تعد ىذه الدراسة إثراًء لؤلطر النظرية المتعمقة بأىمية . 2
 ستخدام العبلج بالفن والدور الذي يمعبو في تنمية المياراتا

 .االجتماعية لدى األطفال خصوصًا التوحديين
 مصطمحات الدراسةد. 

اضطراب طيف التوحد: "يعرف اضطراب طيف التوحد من قبل 
 American Psychiatricالنفسيالجمعية األمريكية لمطب 

Association  [2] بحسب ما جاء في الطبعة الخامسة لمدليل
التشخيصي واالحصائي لبلضطرابات النفسية، بأنو اضطراب 
النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل االجتماعي، 

اصل المفظي وغير المفظي، وبأنماط سموكية مقيدة ومتكررة، والتو 
 ".ومحدودية االىتمامات

 ,O'Connor & Frankelالميارات االجتماعية ويعرفيا

انيا تمك القدرات الخاصة التي تجعل الطفل قادرًا عمى  (2006)
األداء بكفاية في أعمال اجتماعية خاصة بتبادل العبلقات 

وأداء األعمال من خبلل المواقف الشخصية مع اآلخرين 
 .المختمفة

وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا "قدرة الطفل عمى التفاعل مع      
المحيطين بو في المواقف االجتماعية بفعالية، وقدرتو عمى 
تكوين عبلقات ناجحة معيم، والتحكم في سموكو المفظي وغير 

اعي، المفظي بصورة مرنة خاصة في مواقف التفاعل االجتم
وتعديمو بما يتبلءم مع ما يطرأ عمى تمك المواقف من مستجدات 
وتتضمن ميارة المحادثة وميارة التعبير عن الرأي في المواقف 

 ". االجتماعية المختمفة
 العبلج بالفن تعرفو الجمعية االمريكية لمعبلج بالفن     

American Art Therapy Association  بأنو "استخدام
الفن، ضمن عبلقة مينية، من قبل الناس  عبلجي من صنع

الصدمات النفسية، أو التحديات  الذين يعانون من المرض، أو
في المعيشة، أو الناس الذين يبحثون عن التنمية الشخصية، من 

 يالتخبلل خمق الفن وانعكاس آثاره عمى المنتجات والعمميات 
ل مع ، ويمكن ان يستخدم زيادة الوعي الذاتي، والتعاميؤدونيا

 األعراض، واإلجياد، والتجارب المؤلمة، وتعزيز القدرات
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 ."المعرفية، والتمتع بمباىج الحياة
 وتعرفو الباحثة إجرائيًا في ىذه الدراسة بأنو "استخدام عبلجي من
صنع الفن، ضمن عبلقة مينية مع األطفال من ذوي اضطراب 

 .التوحد، وذلك بيدف تنمية مياراتيم االجتماعية
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

 :اضطراب طيف التوحد
مقال  1943حدث تطور كبير منذ أن قدم كانر عام      

 Autisticاالنفعاليالتوحدي في التواصل  االضطراب

Disturbances of Affective Contact  والذين كانت قد
 اأوحو  نوالذي 1938طفبًل عام  11جرت المبادرة بمراقبة 

 كانر متبلزمة جديدة "توحد طفولي اعتبرهبإدائيم، ما 
"Infantile Autism وتضمنت عممية الوصول إلى تعريف ،

طيف التوحد تسمسبل تاريخيا متعاقبا  لبلضطرابمتفق عميو 
تمثل في توضيح ذلك االضطراب و توضيح المعايير 
التشخيصية التي يمكن من خبلليا تشخيصو. ولعل أفضل 

تطور مفيوم ىذه الفئة وأكثرىا قبوال في الميدان، عرض تاريخي ل
ىو ما شيده التغير المتعاقب التابع لجمعية عمماء النفس 

بيذه الفئة في الدليل اإلحصائي المرتبط  (DSM) األمريكية
 التشخيصيو 
 American) منذ شمولو في الطبعة الثالثة (DSM-III)و

Psychiatric Association-APA)  ةامسالخحتى الطبعة 
والمعمول بيا منذ صدوره في مايو  (DSM V) من ىذا الدليل

 يالتشخيص، معايير تشخيص التوحد بحسب الدليل 2013
 DSM-5  الطبعة الخامس يالطب

التفاعل جز( دائم في التواصل االجتماعي و قصور )ع. 1
االجتماعي والذي يظير في عدد من البيئات التي يتفاعل عبرىا 

بما يمي سواء كان ذلك القصور معبر عنو  الفرد، والمعبر عنو
حاليا أم أشير إليو في التاريخ التطوري لمفرد )األمثمة الواردة ىنا 

 (:ىي توضيحية وليست حصرية
عمى سبيل  العجز في التفاعل االجتماعي واالنفعالي المتبادل، •

 فيالمثال، يتراوح ما بين نيج اجتماعية غير طبيعية وفشل 

دية "من طرفين ىات وخذ"؛ إلى انخفاض إجراء محادثة عا
تأثر بيا او  يالتمشاركة االىتمامات، والعواطف، أو االشياء 

 ؛ إلى الفشل في بدء التفاعبلت االجتماعية أوحركت مشاعره
 .الرد عمييا

العجز في السموكيات غير المفظية التواصمية المستخدمة في  •
التواصل  فيتتراوح ما بين قصور  يوالتالتفاعل االجتماعي، 

التواصل بالعين ولغة  فيالمفظي وغير المفظي؛ إلى قصور 
الجسد أو العجز في فيم واستخدام اإليماءات؛ إلى انعدام تام من 

 .تعابير الوجو والتواصل غير المفظي
العبلقات والحفاظ عمييا، والذى يتراوح  العجز في فيم وتطوير •

ما بين صعوبات في تكييف أنماط السموك ليتناسب مع السياقات 
المعب  فياالجتماعية المختمفة؛ إلى صعوبات في المشاركة 

التخيمي أو في تكوين صداقات؛ لعدم وجود قواسم مشتركة بينو 
 .وبين أقرانو

ودة وتكرارية وجود أنماط سموكية واىتمامات وأنشطة محد. 2
ونمطية معبر عنيا في اثنتين عمى األقل مما يمي سواء كانت 
ىذه السموكيات معبر عنيا حاليا أم أشير إلييا في التاريخ 

وليست  التطوري لمفرد )األمثمة الواردة ىنا ىي توضيحية
 (:حصرية

استخدام األشياء، أو الحديث  فيحركات نمطية أو متكررة،  •
صف أو  فيحركات نمطية، وضع االلعاب )عمى سبيل المثال، 

 (.تقميب األشياء، مصاداة، والعبارات غير المناسبة
الجمود وعدم المرونة الواضح في االلتزام وااللتصاق  •

بسموكيات وأنشطة روتينية أو أنماط شكمية من السموك المفظي 
المغة،  أو غير المفظي )مثبل، التكرار والنمطية في استخدام

تغييرات ولو كانت بسيطة،  يد عند حدوث االضيق الشدي
وأنماط التفكير الجامدة، ويحتاج إلى اتخاذ نفس الطريق، أو 

 (.يأكل نفس الطعام كل يوم
الجمود وعدم المرونة الواضح في االلتزام وااللتصاق  •

باىتمامات محددة غير طبيعية )عمى سبيل المثال، ارتباط قوي 
 رطــــــــــاالىتمامات مقيدة بشكل مفمع االشياء او االنشغال ببعض 
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 (.أو مواظب
فرط النشاط والحركة وفرط االحساس بالمدخبلت الحسية أو  •

اىتمام زائد بالجوانب الحسية من البيئة )عمى سبيل المثال، ال 
مباالة واضحة لؤللم / درجة الحرارة، واالستجابة السمبية 
ألصوات معينة او قوام معين، واإلفراط في شم أو لمس 

 (.جسام، شغف النظر إلى األضواء أو الحركةاأل
يجب أن تكون األعراض موجودة في مرحمة النمو المبكر . 3

)ولكنيا قد ال تصبح واضحة تماما حتى تظير القدرات 
االجتماعية المحدودة، أو قد تكون مخفية بسبب استراتيجيات 

 (.الحياة فيتعمميا في وقت الحق 
في المجاالت االجتماعية  كمينيكياً إ ااألعراض تسبب ضعفً . 4

 .والمينية، أو المجاالت األخرى اليامة من األداء الحالي
ال يتم تفسير ىذه االضطرابات بشكل أفضل من خبلل . 5

اإلعاقة الذىنية )اضطراب النمو الفكري( أو تأخر في النمو 
العام، فاإلعاقة الذىنية واضطراب طيف التوحد كثيرا ما تتزامن؛ 

شخيص فارقي بين اضطراب طيف التوحد واإلعاقة لمقيام بعمل ت
الفكرية، يجب أن يكون التواصل االجتماعي أدنى مما ىو متوقع 

 .بالنسبة لمستوى النمو العام
مبلحظة: إن األفراد المشخصين رسميا بمتبلزمة اسبرجر أو 
االضطرابات النمائية الشاممة غير المحددة وفقا لمعايير الطبعة 

من ىذا الدليل، البد وأن يحصموا عمى تشخيص الرابعة المعدلة 
باضطراب طيف التوحد. إن األفراد الذين يعانون من قصور 
)عجز( واضح في القدرة عمى التواصل االجتماعي وال تنطبق 
عمييم األعراض الخاصة بمحكات تشخيص اضطراب طيف 
التوحد، البد من أن يتم تقييميم وفقا لفئة جديدة تسمى 

 ."صل االجتماعي"اضطراب التوا
 :الميارات االجتماعية

يعزى االىتمام بالميارات االجتماعية إلى كونيا من ركائز      
التوافق النفسي عمى المستوى الشخصي والمجتمعي وذلك من 
منطمق أن إقامة عبلقات ودية من بين المؤشرات اليامة لمكفاءة 

قات في العبلقات الشخصية، فالفرد يحيا في ظل شبكة من العبل

التي تتضمن الوالدين، واألقران، واألقارب، والمعممين، ومن ثم 
بلقات فإن نمو تمك الميارات ضروري لمشروع في إقامة ع

  [3].شخصية ناجحة، ومستمرة معو
فالميارات االجتماعية تجعل التعامل مع اآلخرين فعال،      

وىي التي تجعل الطفل ذو اضطراب التوحد قادرًا عمى مواجية 
اآلخرين، وتساعده عمى إقامة عبلقات حميمة ناجحة، وعمى 
إقناع اآلخرين والتأثير فييم، وجعميم راضين عن تصرفاتو، فنمو 
الميارات االجتماعية يساعد عمى تجنب العبلقات السمبية مع 

 ].4,5] الرفاق
 :تعريف الميارات االجتماعية

مع  ىي أي ميارة تمكن اإلنسان من التفاعل والتواصل     
اآلخرين، ومن خبلليا تظير األعراف والعبلقات االجتماعية 
بعدة صور لفظية وغير لفظية. والغرض من التواصل 

ة الفرد لآلخرين بوضوح وخمو من االجتماعي ىو توصيل رسال
غموض، والقيام بذلك ينطوي عمى بذل جيد من كل من  يأ

دما يكون مرسل الرسالة والمتمقي، ويعتبر التواصل ناجحًا فقط عن
 ].6كبل من المرسل والمتمقي قد فيموا نفس المعمومات ]

مجموعة الميارات االجتماعية عمي أنيا " [7تعرف مرسي ]     
من األنماط السموكية والمعرفية التي يتعمميا الفرد نتيجة الخبرات 
التي يكتسبيا من المواقف التي يمر بيا أثناء التفاعل االجتماعي 

التي يوظفيا لحماية نفسو من التعرض مع عناصر بيئتو و 
لمضغوط النفسية التي قد تنشأ من فشمو في تحقيق التوافق السميم 

 ". أثناء ىذا التفاعل
يعبر، بصورة  [ " بأنيا قدرة الفرد عمى أن8ويعرفيا شوقي ]     

لفظية وغير لفظية، عن مشاعره، وآرائو وأفكاره لآلخرين، وأن 
الرسائل المفظية وغير المفظية  ينتبو ويدرك في الوقت نفسو

الصادرة عنيم، ويفسرىا عمى نحو يسيم في توجيو سموكيم 
حياليم، وأن يتصرف بصورة مبلئمة في مواقف التفاعل 
االجتماعي معيم، ويتحكم في سموكو المفظي وغير المفظي فييا 

 ". لمتطمباتيا عمى نحو يساعد عمى تحقيق أىدافو ةلالكد ويعد



442015 
 

112 

 " الميارات االجتماعية عمي أنيا" القدرة عمى كما تعرف     
 قراءة وفيم كل من السموك االجتماعي، وميارة المشاركة

االجتماعية، مثل التعبير المفظي واالنفعالي، والقدرة عمى لعب  
 ].9الدور االجتماعي بكفاءة " ]
 :أنواع الميارات االجتماعية

قات ميارات اجتماعية تساعد عمى بدء وتسييل العبل •
االجتماعية والحفاظ عمييا بين األشخاص مثل )تكوين 
صداقات، والعبلقات المتجانسة مع األسر والتي تمثل مكافأة في 

 (.حد ذاتيا
ميارات اجتماعية تشجع وتدعم االلتزام بالعبلقات اليامة أو  •

النظم االجتماعية اليامة والشعور بالرضا من ذلك، مثل 
حل الصراعات في نطاق العمل  )التواصل اإليجابي، وميارات

 (.الجماعي أو دخل األسرة
ميارات اجتماعية تساعد في الوقاية من تيميش اآلخرين  •

لحقوق المراىق أو تعوق التعزيز، مثل )القدرة عمى اإلصرار أو 
 (.الرفض

ميارات اجتماعية تؤدى إلى التعزيز وتقمل من التغذية الراجعة  •
ير والتوقعات الثقافية المرتبطة السمبية ألنيا ترتبط بالمعاي

 ].10بالسموك االجتماعي ]
 الميارات االجتماعية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد

إن القدرة عمى توقع أفعال األخرين ورغباتيم وفيم مشاعرىم      
والتواصل  االجتماعيتيسير التفاعل  فيتسيم إلى حد كبير 

وعمى  اآلخرين. ( وتبادل األفكار معيوغير المفظ يظ)المف
ىذه القدرة عمى التوقع والفيم تحد  افتقادالنقيض من ذلك فإن 

وفيم المشاعر  االجتماعية كبيرة من ىذا التفاعل إلى درج
تفسر  يالنظريات الت ى، وتعد نظرية العقل إحدالنفعاالتوا

صعوبات التفاعل االجتماعي لدي األطفال التوحديين، وتعد ىذه 
نظرية المعرفية مع تطبيقات خاصة عمي النظرية امتداًدا لم

يتعامل  يتشير إلي "الكيفية الت TOM التوحد، ونظرية العقل
دراك بيا الفرد مع أفكار ومعتقدات ومشاع ر اآلخرين من فيم وا 

 لــــــــــــــــــــــــالقدرة عمى استنتاج وتقدير الحاالت العقمية مث يوتنبؤ"، أ

ارة ىنا االعتقاد، والرغبات، والنوايا واالنفعاالت. ويمكن اإلش 
 [11أربع نقاط أساسية ترتكز عمييا نظرية سايمون كوىين ] ىإل

 :ىي
يفسر األفراد العاديون السموك االجتماعي عن طريق تقييم . 1

 .الدوافع ومعتقدات اآلخرين
يفتقد األفراد الذين لدييم توحد إلي بعض ميارات قراءة . 2

 .العقل
 .المعرفي لممختمثل ىذه الميارات جزًءا من البناء . 3
ىناك أربع آليات )ميكانيزمات( نمائية في الفرد تعزز من . 4

 :يوجية نظر اآلخرين وىذه اآلليات ىمشاركة 
تحديد النية أو القصد: وتشير إلي تفسير الدافع أو الحافز  •

  لمقيام بفعل أي شيء
تحديد اتجاه العين واالستخدام الوظيفي لؤلعين في التعبيرات  •

 .ةاالنفعالي
 .آليات االنتباه المشترك •
آليات نظرية العقل وتشير إلي المدي الكامل لمحاالت العقمية  •

بالنسبة  ([12في السموك االجتماعي )اإلدراكية والمعرفية ]
إلى  Baron Cohen لؤلطفال التوحديين فقد أشار كوىين

أو عمى العقل ألن ىؤالء األفراد  Mind Blindness مصطمح
درين عمى فك الرموز العقمية في عقوليم أو عقول يبدون غير قا

األخرين حيث ُيوصف العمى العقمي عمى أنو اضطراب إدراكي 
لعقمية يحدث عندما يكون الفرد غير قادر عمى إرجاع الحاالت ا

ة ليذا االضطراب، ال يعي الفرد إلى الذات واآلخر. وكنتيج
لمعتقدات سناد احاالت اآلخرين العقمية. وال يستطيع الفرد إ

 ].13,14] والرغبات لآلخرين
والعمى العقمي ىو حالة تحدث عندما ال تتطور أو ُتفقد      

نظرية العقل لدى الفرد. وتكمن نظرية العقل في األفراد 
الطبيعيين. وىي تمكن الفرد من تكوين تفسيرات تمقائية لؤلحداث 
. مع مراعاة الحاالت العقمية لؤلشخاص، ورغباتيم ومعتقداتيم

ووصف كوىين الفرد الذي يفتقر لنظرية العقل أنو ُيدرك العالم 
بطريقة مربكة ومخيفة؛ مما يؤدي إلى االنعزال عن المجتمع، 
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ىذا ويعانى التوحديين من صعوبة في القدرة عمى وضع أنفسيم 
مكان األخرين وتخيل مشاعرىم وأفكارىم، فعندما نقوم بمحاولة 

تحوى عقوليم، فأننا ال نقوم فقط  قراءة أفكار الغير أو إدراك ما
بقراءة سموك الشخص مثل( لماذا قاموا بقطب حواجبيم أو لماذا 
قاموا بتحريك أو تغميض أعينيم.... إلخ )ولكننا أيضًا نقوم 

مثل أنيم وجدوا ما  بتصور مجموعة كاممة من الحاالت الذىنية(
يم أو أنيم اختبروا ذلك نتحدث عنو ضمن مجاالت اىتمامات

 )ومن ثم نستطيع من قبل أو ربما أنيم يريدون شيئًا ما يءشال
 ]).11,14] التنبؤ بما قد يفعمونو فيما بعد

ىنا تقترح نظرية عمى العقل أن األطفال ذوى اضطراب      
طيف التوحد يتأخرون في تطوير ميارات العقل، مما يسبب ليم 
بعض درجات عمى العقل، وكنتيجة لذلك فأنيم يجدون سموكيات 

بعض األحيان األخرين مربكة وغير متوقعة بل وربما مخيفة في 
في كل نقاط تظير  يمن الصعوبات الت يوالدليل عمى ذلك يأت

 .القدرة عمى تنمية قراءة أفكار األخرين
وقد تم تصميم أحد المواقف التجريبية لتحديد إمكانية تبني      

؛ حيث كانت ىناك يناألطفال التوحديون لوجية نظر اآلخر 
، قامت سالي بوضع Anne ، وانيSally طفمتان ىما سالي

فمة بمية في صندوق صغير وخرجت من الحجرة، ثم جاءت الط
اني ونقمت البمية من الصندوق إلي صندوق آخر مجاور. وكان 
يشاىد كبل الموقفين مجموعة من األطفال ذوي اضطراب التوحد 
واألطفال العاديين وعند سؤاليم عن توقعاتيم أين ستبحث سالي 

 4 – 5عن البمية. كانت اإلجابة الطبيعية لؤلطفال العاديين( )
صندوق األول. بينما أشار سنوات( أنيا ستبحث عنيا في ال

األطفال التوحديون إلي أنيا ستبحث عنيا في الصندوق الثاني، 
وبالتالي فيم ال يدركون أن سالي طالما أنيا لم تر البمية تنقل 
من الصندوق األول إلي الصندوق الثاني فإنيا ستفكر أنيا ال 
تزال في الصندوق األول الذي وضعتيا فيو. وىكذا فإنيم غير 

 ].15] ما يفكر فيو اآلخرون في الحسبان ين عمي أخذقادر 
ون تصرفات الناس وسموكياتيم وليذا فإنو من المتوقع أن تك     
غالًبا ما تعكس ما يفكرون فيو أو يعتقدونو مصدر تشويش  يوالت

وبمبمة بالنسبة لؤلطفال التوحديين وذلك لعدم قدرتيم عمي الربط 
يكون ذلك أحد األسباب المفسرة بين السموك وخمفيتو الفكرية وقد 

لمصعوبات في العبلقات االجتماعية لدي التوحديين. كما أن 
ذلك يفسر طريقتيم الغريبة في استخدام المغة حيث يبلحظ عمييم 
أنيم ال يتوقفون عن الكبلم إلعطاء المستمع فرصة لمكبلم أو 

 ].16التعبير عن أفكاره ]
التوحديين عمي إدراك  وباإلضافة إلي عدم قدرة األطفال     

أفكار ومعتقدات األخرين فإنيم يجدون صعوبة في إدراك 
بين المعتقدات الخاصة لؤلشخاص األخرين، وبدون  االختبلف

يستحيل عمي الطفل التوحدي فيم كيفية  االختبلفإدراك ىذا 
اختبلف تصرف شخص ما عن شخص آخر في نفس الموقف، 

ون في إعطاء الدوافع وبيذه الصورة يفشل األطفال التوحدي
واألسباب الكامنة وراء سموك اآلخرين ويفتقدون إلى القدرة عمي 

 ].12,13,17] يم أو اإلشارة إلي مقاصد اآلخرينالف
 :لدى التوحديين يوالعمى العقمقراءة العقل عند العاديين 

شيرًا يظيرون اىتماميم  14األطفال العاديين في عمر      
إلى األشياء أو تتبع نظرات األشخاص باألخرين )مثل االشارة 

األخرين من حوليم( وىم يفعمون ذلك فأنيم ال ينظرون إلى وجوه 
وعيون األخرين فحسب بل أنيم يعبرون عن اىتماماتيم نحو 
ذلك الشخص، بينما األطفال ذوي اضطراب التوحد يظيرون 

 ].18,19] نقص في إظيار االىتمام باألخرين في تمك المرحمة
ًا يندمجون في شير  24مومًا فان األطفال في عمر وع     

إلى قراءة افكار  يمجؤونييامي، كما أنيم المعب التخيمي واإل
األخرين حتى يفيمونيم جيدًا وذلك عن طريق تمثيل أدوار ىؤالء 
األفراد من حوليم، أما األطفال ذوي اضطراب التوحد فيم 

عدم القدرة و يظيرون نقصًا أو عدم قدرة عمى المعب التخيمي، 
صيغ قائمة عمى ييامي أو التظاىر بعمى استخدام المعب اإل

 ].20,21] القواعد بشكل كبير
سنوات األطفال العاديين تظير لدييم الرغبة  3وفي سن      

في استكشاف العالم من حوليم، حيث يدركون أن رؤية األشياء 
 ما ىي خطوة أولى لمعرفتيا واكتشافيا، فعندما يرون صندوقاً 
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مثبًل فأنيم يقومون بفتحو لمعرفة ما بداخمو، أما األطفال ذوي 
 ].22,23] اضطراب التوحد يظيرون تأخرًا في تمك الميارة

 وعندما تخدع طفبًل في الرابعة من عمره فأنو يستطيع أن     
يفيم أنك تخدعو، بينما األطفال ذوي اضطراب التوحد يميمون 

الحقيقة وربما يصدمون من فكرة إلى افتراض أن الجميع يقولون 
 أن الناس األخرين قد ال يقولون ما ال يعنون بالفعل

[24,25,26.[ 
أما في سن خمس سنوات فإن األطفال العاديين يستطيعون      

والذى يقوم  False belief أن يجتازوا اختبار االعتقاد الخاطئ
عمى أساس معرفة متى يكون لدى الشخص اعتقاد خاطئ حول 

الم، بينما معظم األطفال التوحديين يعانون من مشاكل في الع
 ].27] االختباراجتياز ىذا 

في سن تسع سنوات فإن الطفل العادي يستطيع تفسير      
تعبيرات األشخاص األخرين من عيونيم ليتعرف عمى ما 
يشعرون بو، أما التوحديين سواء األطفال أو البالغين فيجدون 

التجارب، أيضًا يستطيع األطفال العاديين صعوبة في مثل ىذه 
ب معرفة ما يجرح مشاعر الشخص الذى أماميم لكن ىذا صع

 ].28] عمى األطفال ذوي اضطراب التوحد
مما سبق يتضح أىمية الدراسة الحالية والذى ييدف إلى تنمية 

 6 -5الميارات االجتماعية لدى األطفال في سن مبكرة ما بين 
ًا من أنواع التدخل المبكر، وذلك باستخدام سنوات مما يعتبر نوع

 .العبلج بالفن
 :العبلج بالفن

يعتبر الفن من المجاالت التي استخدميا اإلنسان منذ      
العصور البدائية، وتزداد الرؤية وضوحًا عندما ينظر الدارس إلى 
ماىية الفن ودوره في حياة البشر. ويرى معظم المؤرخين لمفن 

تمد عمى ممارساتو الفنية منذ بداية حياتو بأن اإلنسان قد اع
البشرية، حيث مارس الفنان البدائي التشكيل الفني )بأنواعو 
المختمفة( ألسباب نفعية وطرق لمتواصل والتعبير عن األفكار 
والمعتقدات والمشاعر. ويعتبر الفن التشكيمي أحد ابرز أنواع 

كان أ ي، سوءالفنون البصرية الذي يمارس من خبللو التعبير الفن

ذلك التعبير فكريًا أم التعبير عن اإلحساس والمشاعر. ويضم 
ىذا النوع من الفنون مجاالت عدة منيا؛ فن الرسم، وفن 
التصوير التشكيمي، وفنون الخزف والصمصال، وفن الكوالج، 
وفن التصميم وغيرىا من المجاالت الفنية التي يدرسيا طمبة 

نانون التشكيميون، وتعطى ألبنائنا الفنون التشكيمية ويمارسيا الف
 .وبناتنا في التعميم العام من خبلل التربية الفنية

وقد تطرق العمماء المشتغمون في حقل الفن إلى مجموعة من 
 :[، كالتالي29التعريفات لمفن أوردىا البسيوني ]

 .الفن تعبير عن انفعال -1
 .الفن تعبير عما يثير الفنان في العالم الخارجي -2
الفن ىو قدرة الفنان عمى نقل أفكاره أو مشاعره لمجميور  -3

بحيث يستطيع ىذا الجميور أن يحس بيا ويعيشيا ويكتسب 
 .التجربة التي لوال الفنان ما كان لو أن يكتسبيا

 .الفن ىو الطبيعة من وجية نظر الفنان -4
الفن ىو االبتكار ألشياء جديدة غير معروفة من قبل،  -5

قادرًا عمى تعميميا واالستفادة بيا في واقع  ويصبح اإلنسان
 .حياتو

الفن لغة اتصال والبد من تعمم رموزىا كي نستطيع فيم  -6
 .المعاني المندرجة تحتيا

في تعقيبو عمى تعريفات الفن  Cleaver [30] وقد ذكر     
"لقد كان الفن دائمًا أكبر من كل التعريفات التي فرضت عميو، 

أن نعّرف العمل الفني بأنو شيء أو حدث غير أننا ىنا يمكن 
يتم ابتداعو أو اختياره لمقدرتو عمى التعبير وعمى تحريك الخبرة 
في إطار نظام محدد"، وقد اختمف المختصون في الفنون من 
حيث تقسيم مجاالت الفن التي يمكن استعراضيا عمى النحو 

أشغال  –الطباعة  –التصميم  –التصوير  - التالي: الرسم
أشغال  –أشغال الزجاج  –أشغال الخزف والصمصال  –نسيج ال

التشكيل بالخامات البيئية  - أشغال النجارة –المعادن 
 .والمستيمكة

 .العالج بالفن، المفهوم والفمسفة
 تبدأ رحمة محاوالت الطفل لمتعبير عن نفسو منذ المحظات       
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عن نفسو تبعًا األولى لميبلده، وتختمف طرق تعبير الطفل  
وبالمغة يعبر الطفل  ،واالنفعالي يوالعقم يلمرحمة نموه الجسم

عن مشاعره ورغباتو، وبيا يحصل عمى المعمومات وينقميا 
 ،االجتماعيةوينمى خيالو، وعن طريقيا تتسع وتتنوع عبلقاتو 

 واألطفال يعكسون ما حوليم تمامًا فيم المرآة الصادقة لبيئتيم،
بح الفن بالنسبة ليم كالمغة واألطفال عندما يعبرون بالرسم يص

خمدىم، فالطفل عندما يرسم  فييوصمون عن طريقو ما يدور 
موضوع ما فأنو يعمن من خبلل ىذا الموضوع ما يؤرقو وما 
يخفيو، أو ما يدور حولو من أحداث ومشاىد فيو يعبر عن 

 ].31,32,33] نمكنونات نفسو عن طريق الف
كما تعنى  ينقل المعان ال كمغة تعبيرية تعنىفرسوم األطف     

لقاء بين عالم الذات وعالم  يباألخرين، في االتصالالقدرة عمى 
 فيىو تعبير  اإلنسانيةالموضوع كما أن التعبير عن الذات 
آن واحد، باعتبار أن  فينفس الوقت عن األنا وعن الجماعة 

، كما أن الفن المناخ الذى يعيش فيو النحن فياألنسان يعيش 
ييسر عبلجًا وجدانيًا لمطفل المعاق كم أنو يشجع عممية 

البيئة، فينظر عمماء النفس إلى الفن  فيوالحساسية بما  االتصال
عمى إنو انعكاس أو تمثبلت سيكولوجية )واقعية أو رمزية( 
لمحاالت والظواىر التي تجري في سياق وجودىا االجتماعي 

نو الوسيمة ال تي ييدف اإلنسان من خبلليا، بوعي والطبيعي، وا 
أو بدونو، إلى تحقيق توازنو النفسي وذلك بالتعبير عما في 
داخمو من مدركات ومشاعر ومكبوتات وتمثبلت. ويمعب التاريخ 
السموكي لمفرد دورًا رئيسًا في موضوع التعبير وأسموبو. واستنتاج 

ي في كيذا يحتم التسميم بضرورة أن يكون لعمم النفس دور جوىر 
فيم ىذه الحالة الرفيعة من الوعي اإلنساني وقد قاد االىتمام 
بالتعبيرات الفنية، ودالالتيا النفسية إلى ظيور ميدان في عمم 
النفس التطبيقي، ىو عمم النفس الفني الذي يدرس الخصائص 
النفسية لئلبداع الفني واإلدراك واألعمال األدبية والتربية الفنية 

 ].34,35,36,37]ي وتكوين التذوق الفن بية الجماليةوالتر 
ويعتبر العبلج بالفن من المجاالت المينية واألكاديمية      

حديثة العيد نسبيًا، وىو يقوم عمى تطويع األنشطة الفنية 

التشكيمية، وتوظيفيا بأسموب منظم ومخطط، لتحقيق أغراض 
تشخيصية وعبلجية تنموية نفسية، عن طريق استخدام الوسائط 

مواد الفنية الممكنة في أنشطة فردية أو جماعية، مقيدة وال
(، وذلك وفقًا ألىداف الخطة العبلجية اختبارية)موجية( أو حرة )

وتطور مراحميا، وأغراض كل من المعالج وحاجات العميل ذاتو، 
ويستيدف العبلج بالفن مساعدة المرضى عمى أعادة بناء الطرق 

ويدركونيا. وتحريكيم من  التي ينضمون بيا حياتيم ويعيشونيا
والعدوانية والتمركز حول دواتيم  حاالت الشعور باالغتراب،

الحب  والقمق، وما شابو ذلك إلى حاالت أخري تسودىا مشاعر
والرغبة في التعمم والنمو، واإلعجاب بالحياة واإلقبال  ،والتعاطف
 ].38] إلحساس بالتوازن والسبلم الداخميعمييا، وا

 American Art االمريكية لمعبلج بالفنتعريف الجمعية 

Therapy Association  
العبلج بالفن ىو استخدام عبلجي من صنع الفن، ضمن      

عبلقة مينية، من قبل الناس الذين يعانون من المرض، أو 
الصدمات النفسية، أو التحديات في المعيشة، أو الناس الذين 

الفن وانعكاس يبحثون عن التنمية الشخصية، من خبلل خمق 
، ويمكن ان يستخدم يؤدونيا التيآثاره عمى المنتجات والعمميات 

زيادة الوعي الذاتي، والتعامل مع األعراض، واإلجياد، والتجارب 
 .المؤلمة، وتعزيز القدرات المعرفية، والتمتع بمباىج الحياة

ويعتبر العبلج بالفن أحد أفرع العبلج النفسي، ويستعمل      
بذل الجيد مع التأكيد عمى استخدام الفن بما فيو  الميارات مع

الخطوط واأللوان وجميع أنواع الفنون التشكيمية بحيث ال يأخذ 
طابعًا لقتل الوقت أو تأكيد نمطية معينة عمى أن يكون عممية 
لعبور ىوة االغتراب من خبلل مشاركة عبلجية مباشرة تستعمل 

 سيمة لتحقيق البصيرةالعمل اليدوي وال تستبعد العمل العقمي كو 
[39.[ 

وذلك عن طريق وضع الخطة العبلجية يتم من خبلل      
عبلقة خاصة بالمعالج، ويحتاج إلى فترة تطول أو تقصر حسب 
الحالة ثم حسب قدرة المعالج. ويتم ذلك من خبلل عبلقة تعاقدية 
ال تمغي العبلجات السابقة ولكن تواكب العبلجات األخرى 

لما ىو أفضل. ويعتمد ذلك عمى قدرة المعالج لموصول بالمريض 
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وصبره حتى ينجح في عبور ىذه المرحمة من المرض. وفي 
ثبلث إلى  حالة الرفض يؤخذ بالبدائل األخرى، التي تستغرق من

 ].40] أربع جمسات في األسبوع
 :األسس التي يستند إلييا العبلج بالفن

 [41] حددىا تستند نشأة العبلج بالفن إلى مجموعة من األسس،
McElroy, Warren, & Jones,  عمى النحو التالي: 

إن المشاعر واألفكار البلشعورية يسيل التعبير عنيا تمقائيًا  •
 .في صور أكثر مما يعتبر عنيا في كممات

إن إسقاط الفرد لصراعاتو الداخمية في صورة بصرية ال يحتاج  •
 .إلى ميارة أو تدريب فني

الفرد الداخمية في صورة بصرية ال يحتاج إن إسقاط صراعات  •
 .إلى ميارة أو تدريب فني

إن التعبير الفني المنتج في العبلج بالفن يجسد المواد  •
البلشعورية مثل األحبلم والصراعات، والذكريات الطفولية، 

 .والمخاوف
يعمل إسقاط الصراعات والمخاوف الداخمية في صورة بصرية  •

وس ثابت يقاوم النسيان، ويكون دليبًل عمى بمورتيا في شكل ممم
عمى انطبلق الصراعات من البلشعور، فيبدأ المريض في 

الذي يجعمو قادرًا عمى فحص  الشيءاالنفصال عن صراعاتو، 
 .مشاكمو بموضوعية متزايدة

يؤدي شرح المريض إلنتاجو الفني لفظيًا إلى التداعي الحر      
قدرتو عمى التعبير المفظي حول إسقاطاتو الفنية، مما يزيد 

بير عن انفسيم لفظيًا، ة لدى الذين يجدون صعوبة في التعخاص
ويتم تشجيع ذاتية المريض عن طريق قدرتو المتزايدة عمى 

الفني، ويستبدل تدريجيًا  إلنتاجواالشتراك في التفسير المفظي 
اعتماده السابق عمى المعالج بشحنة انفعالية نرجسية تجاه فنو، 

 ].42] ر المريض تدريجيًا من االعتماد الزائد عمى المعالجويتحر 
يقوم أساسا عمى حوار يتم بين طرفين  يفالعبلج النفس     

غالبا من خبلل تبادل  معالج(، ىذا الحوار يتم -)مريض 
حيث بين المريض والمعالج،  يينشأ حوار لفظ يالكممات، أ

خاطره من يعبر عما يجول ب ييطمق المريض العنان لمسانو ك

ذكريات وأحداث ومشاعر وانفعاالت كأول خطوة نحو تحقيق 
االستبصار بطبيعة مشكبلتو والتعرف عمى أسبابيا متقدما نحو 

 .الشفاء
 المرضى يتوقفون عن كثير من األحيان نجد فيغير أنو      

ويموذون بالصمت طوال الجمسة العبلجية،  يالحوار المفظ
، فإن الصمت الطويل خبلل الصمت من لغة فيوبالرغم مما 

ويحول دون  يدة إنما ييدد عممية العبلج النفسالجمسات المتعد
تقدميا، بل قد يؤدى إلى فشميا، كذلك فإن المرضى من األطفال 
أيضا ال تمكنيم المغة من إقامة حوار يعكسون من خبللو طبيعة 
مشكبلتيم ومن ثم لجأ المعالجون النفسيون إلى وسائل أخرى 

ستعانة بيا إلقامة الحوار وتحقيق التواصل مع المرضى يمكن اال
 فيرأينا استخدام الرسم  فيوخاصة مع األطفال لعل أىميا 

العممية  في ي، سواء كعامل مساعد أو رئيسيالعبلج النفس
 ].43,44] العبلجية

ما سبق يتضح أن الفن يمعب دورا ىاما ومؤثرا في تنمية      
ثراء وعبلج عممية االتصال لدى األطفال الذين يعانون من  وا 

اضطرابات في النمو أو اضطرابات في ميارات التواصل. 
ويعتبر الفن لغة في حد ذاتو تتيح لؤلفراد سواء كانوا أطفاال أو 
مراىقين عاديين أو ذوى االحتياجات الخاصة فرصة لمتعبير عما 
بداخميم واالتصال باآلخرين ومن ىنا يصبح الفن بجانب أنو 

تطييرية وسيمة تساعد عمى عبلج المشكبلت االتصالية وسيمة 
لدى األفراد ويعمل الفن عمى إيجاد عبلقة اتصالية بين الفرد 
والقطعة الفنية وبالتالي يبدأ يتسع نطاق االتصال بالبيئة 

 .المحيطة بو سواء ىذه البيئة أشياء أو أفراد
 :ـــدأىميـــة التعبيــر الفنــي لؤلطفــال ذوي اضطراب التوح

يستغل األطفال ذوي اضطراب التوحد ىذا التعبير كأسموب  •
ىان ، فيذه الرسوم التي تنبثق عن أذالتواصل المغويبديل لمغة و 

ي ُتعبر عن أحاسيسيم التاألطفال ذوي اضطراب التوحد و 
تخيبلتيم قد ال يفيمونيا وكذلك التطورات التي ومشاعرىم و 

ي ويجب عمى األسرة ُتصاحب تطورىم البيولوجي والفسيولوج
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــوالمدرسة أن تعرف أن ليذه الرسوم لغة تفوق في أىميتي
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ودالالتيا معنى الُمفردات المغوية المفظية التي يعجز الطفل  
 .عن التعبير عنيا عادة

 أعماليم الفنية ُتعتبرسوم األطفال ذوي اضطراب التوحد و إن ر  •
ىي األداة بحث السيكولوجي في إطار العبلج و مصدرًا ىامًا لم 

التي يمكن عمى ضوئيا أن نحدد ليم فيم األمور الحياتية مثل 
معنى الدور وكيف يتصرف وقت العمل أثناء أخذ فرصتو أو 

لمعبة عندما يحين دوره في المعبة، كيف يتحرك ويتصرف أثناء ا
، وأن لك فرصة الرسم ولي وفيم و إدراك أن لك وقتًا، ولي وقت

 .فرصة الرسم
يحتاج إلى قدرات فنية تساعد الطفل ذو  Drawing فالرسم •

اضطراب التوحد عمى أن يتعود عمى التفكير عن طريق المعب 
ال شك أن أثر ذلك يكون واضحًا في التعبير بالرسم و باأللوان و 

المستقبل ومن المعموم أنو بقدر تنمية القدرات في مرحمة الطفولة 
المراىقة وما  تكون النتائج أفضل من مرحمة ما بعد الطفولة أي

التعميمية وحب المعب باأللوان  ، عممًا بأن الرسومالمراىقة بعد
 ].45] األدوات الفنية قد تأخذ طابعًا آخرو 

 :الخصائــص الفنيــة لــدى األطفــال التوحدييــن
ل ذوي اضطراب التوحد لدييم بقدرة غير عادية ابعض األطف. 1

 .عمى الرسم ومحاكاة األشياء
الطفل ذو اضطراب التوحد بالتعبير عما في داخمو يقوم . 2

 .وعالمو الخيالي بالرسم أو بالتشكيل في الطين والصمصال
تمعب بعض المؤثرات الخارجية دورًا ميمًا في إبداعات . 3

 .الطفل ذو اضطراب التوحد مثل التمفاز
غالبًا ما يصعب الحصول عمى إبداعات فنية جيدة من . 4

 ].46] لمتعمماألطفال ذوي اضطراب التوحد غير القابمين 
 :دور العــبلج بالفــن في تنميــة التواصل لــدى األطفــال التوحدييــن

إطبلق الشعور التعبيري واالنفعالي لدى الطفل وذلك من . 1
 .ين العمل لفني والمعالجةخبلل تطور التفاعل اإلنساني بينو وب

يعمل عمى تنمية وعي الطفل بنفسو، وأنو قادر عمى إخراج . 2
وأيضًا في بداية إحساس الطفل بنفسو ىي بداية  عمل جميل،

 .منظمة إلحساسو بالبيئة من حولو

يثري األسموب الجامد الذي يتبعو أطفال التوحد في الرسم . 3
ومن خبلل  ال المصنعة،ويجعمو أكثر ليونة فيما يتعمق باألعم

ىذه الطرق يتعمم الطفل الكثير من طرق التواصل مع البيئة 
 ].47المحيطة ]

إن المشاكل التي يمر بيا األطفال ذوي اضطراب التوحد في . 4
التفاعل االجتماعي، ومشاكل في االتصال وفيم المغة المنطوقة 

وأن يجعل برنامج العبلج بالفن بالنسبة ليم لو أىمية خاصة، 
المعالجة(  –العمل الفني  –العبلقة التي تحدث بين )الطفل 

تتفاعل في عبلقة داخمية مستمرة، وذلك ألن الكبلم ليس ىو 
ولكن المعايشة واالنصيار في  الذي يعبر عن العمل الفني فقط،

 .ىذا العمل يعني الكثير بالنسبة لممعالجة
بالفن ىي إن أىم األشياء التي ييتم بيا برنامج العبلج . 5

مراحل تقبل الطفل لكيفية صناعة العمل الفني واستقبالو لمخامات 
  المناسبة

برنامج العبلج بالفن يساعد الطفل التوحدي عمى الخروج من . 6
حيز التفاعل مع نفسو إلى التفاعل مع المعالجة ومع العمل 

حدث االتصال الفني، ومن ثم األصحاب من حولو، ومن ىنا ي
 ].48] تماعيالمغوي أو االج

 :الدراسات السابقة
 ( لمعالم سمف1983إلى  1977في دراسة أجريت )من      
Self اسميامة توحدية في السادسة من عمرىا، عمى رسوم طف 
وىي الثانية من ، ألبوين أوكرانيين مياجرين إلى بريطانيا ناديو

ذىاني ، أما ناديو فإنيا ُتعاني من مرض بين ثبلثة أطفال
وتعيش في عالميا الداخمي  ، تستطيع الكبلمتوحدي أي ال
 Autism ىذه حالة نمطية مبلزمة التوحدالخاص، و 

Syndrome عف في التآزر الحركي كما أنيا طفمة لدييا ض
ترفض التعاون، الميم إلى حد كبير، شديدة البطء في حركاتيا و 

مف عن رسومات األطفال العاديين أن رسوماتيا كانت تخت
السن الثالثة والنصف من عمرىا ظيرت معيا الحالة في و 
وجود لو  أظيرت فجأة صورة من رسوماتيا فييا تآزر حركي الو 

كانت رسوميا متميزة بسبب جودتيا في أي مجال وظيفي آخر و 



442015 
 

118 

في التعبير الفوتوغرافي كما كانت النسب بين العناصر داخل 
وكانت تستخدم الخطوط المخفية  كل عنصر صحيحة

من  الحياة.لمراشدين بالحركة و  انطباعاعطي تلمستبعدة و وا
من واقع الصور لمطفمة بلحظ عمى القصة السالفة الذكر )و الم

ن قد األوكرانية ناديو بالذات( أن ىناك إبداعًا فنيًا لدى التوحديي
تعتبر الرسوم بمثابة لغة تعبيرية يعجز عنو اإلنسان العادي، و 
فكر بو الطفل التوحدي أو ما يدور يمكن استغبلليا لتفسير ما ي

 .في خمده
[ بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر 49] كما قام اسكوتبلند     

برامج التدخل المبكر في تحسين ميارات التواصل في مرحمة ما 
قبل المغة وخفض بعض أنماط السموك االجتماعي غير المناسبة 

اطقين، الذين كاإلثارة الذاتية لدى عينة من أطفال التوّحد غير الن
( سنوات، وذلك 10( طفبل ممن ىم أقل من )87بمغ عددىم )

عن طريق استخدام أسموب التقييم، والتركيب، والتدخل المبكر، 
والتدخل المكثف. وقد تم بناء أداة لتقييم التحسن الذي يحرزه 
األطفال في قدرتيم عمى التواصل بمتابعة أدائيم عمى أنشطة 

اقف الحياة اليومية لمتواصل، كالتواصل البرنامج التي تضمنت مو 
الجسدي، والتعاون، والمعب، واالستماع، واالستيعاب المفظي. 
وقد أسفرت النتائج عن أىمية التدخل المبكر في تطوير ميارات 
التواصل ما قبل المغة، إضافة إلى تحسن قدرة األطفال عمى 

 .التواصل بأنشطة الحياة اليومية
[ بإجراء دراسة تجريبية ىدفت إلى 50وقد قامت محمد ]     

( طفبل ذوي 16تصميم برنامج لتنمية السموك االجتماعي لـ )
( سنوات، وذلك 7-3اضطراب التوحد تراوحت أعمارىم ما بين )

من خبلل المساىمة في تطوير صورة عربية لبعض مقاييس 
السموك االجتماعي لؤلطفال ذوي اضطراب التوحد، وتوظيف 

وّحدي لتعميمو وتدريبو عمى اكتساب السموك قدرات الطفل الت
ضعاف السموك السمبي بأنشطة ومواقف  االجتماعي المناسب، وا 
البرنامج، إضافة إلى تدريبيم عمى اكتساب ميارات التواصل 
بالعين، والتقميد، والمبادأة، واتباع األوامر والتعميمات، واالتصال. 

راتيجيات: كأسموب واتبعت الباحثة في تنفيذ البرنامج بعض االست

التعمم الفردي، وأسموب تحميل الميارة، وأسموب التعمم المبني 
عمى تعديل السموك بالتعزيز اإليجابي والسمبي، وذلك ضمن 
ميارات الحياة اليومية. وأسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية ودرجات 

ياس القبمي في مجاالت الدراسة المجموعة الضابطة في الق
الثبلثة: السموك التوّحدي، السموك المفظي، والتفاعل االجتماعي، 

 .وذلك في القياس القبمي والبعدي
[ بإجراء دراسة 51وقام ايسكالونا وفيمد ونودل والندي ]     

ىدفت إلى معرفة تأثيرات التقميد عمى السموك االجتماعي ألطفال 
( طفبل توحديا من 20عينة الدراسة من )التوّحد. وقد تكونت 

( 7-3( إناث تراوحت أعمارىم ما بين )8( ذكر و)12بينيم )
سنوات، تم تقسيميم عشوائيا إلى مجموعتين متجانستين في 

( أطفال 10العمر والجنس، وتكونت المجموعة األولى من )
( 10يقومون بدور التقميد، أما المجموعة الثانية فتكونت من )

مجموعة تفاعل. وتوصمت نتائج الدراسة إلى فعالية أطفال ك
البرنامج التدريبي في تطوير ميارة التقميد لدى األطفال 
التوّحديين، حيث أظيروا أن التقميد يعّد طريقة فعالة لتسييل 
القيام ببعض أنماط السموك االجتماعي كاالقتراب من األشخاص 

 .رك اتجاىيماآلخرين، ومحاولة لمسيم، والنظر إلييم، والتح
[ فقد ىدفت إلى التحقق من فعالية 52أما دراسة بخش ]     

برنامج سموكي تدريبي عمى عينة من األطفال ذوي اضطراب 
التوحد لتنمية ميارات تفاعميم االجتماعي وخفض سموكيم 

( طفبل من 24العدواني. وقد تكونت عينة الدراسة من )
، وتراوحت أعمارىم ما الممتحقين بمركز أمل لئلنماء الفكري بجدة

( 68-55( سنة، وتراوحت نسب ذكائيم ما بين )14-7بين )
درجة عمى مقياس جوادر لمذكاء، وقد قامت الباحثة بتقسيم عينة 
الدراسة إلى مجموعتين متكافئتين في العمر الزمني، ودرجة 
السموك العدواني، إحداىما تجريبية والثانية ضابطة تتضمن كل 

وتوصمت الدراسة إلى فعالية البرنامج في  ( طفبل.12منيما )
خفض السموك العدواني لدى عينة الدراسة، حيث وجدت فروق 
ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين 
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التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمسموك العدواني، 
ووجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 

 في القياسين القبمي والبعدي لمسموك العدوانيالمجموعة التجريبية 
 .وأبعاده
وكان عنوانيا استعمال [53]  وفي دراسة قامت بيا كاناريف     

العبلج الجمعي بالفن في تحسين ميارات التواصل االجتماعي 
مع مجموعة من األطفال المصابين بالتوحد ومتبلزمة داون، 

وصممت ليم برنامج اختارت أربعة أطفال  ذكرت الباحثة بأنيا
تواصل من خبلل الفن، وقد حدد وقت الدراسة بثمان وثبلثون 
جمسة عبلجية تم من خبلليا إعطاء المشاركون في الدراسة 
برنامًجا في التواصل من خبلل الرسم. وقد تم اختبار وقياس 
نتائج الدراسة عن طريق أدوات قياس متعارف عمييا وأعطت 

ركين من البرنامج من حيث التواصل نتائج تشير إلى فائدة المشت
 .االجتماعي بينيم من خبلل األنشطة الفنية

( 10عمى ) بإجرائيا[ التي قامت 54وفي دراسة الغامدي ]      
أطفال ذوي اضطراب التوحد بمدينة الرياض تراوحت أعمارىم ما 

( سنوات، تم توزيعيم عمى مجموعتين إحداىما 9-4.3بين )
ة متكافئتين في العمر والذكاء غير تجريبية واألخرى ضابط

المفظي ودرجة التوّحد ودرجة العجز في التواصل المغوي 
والتفاعل االجتماعي. وىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن 
مظاىر العجز في ميارات التواصل المغوي )االنتباه االجتماعي، 
والتقميد، والتحديق بالعين، واستخدام اإليماءات، اإلشارة إلى ما 

و مرغوب فيو، واالختيار بين عدة مثيرات، وغيرىا(، وكذلك ى
الكشف عن مظاىر العجز في ميارات التفاعل االجتماعي 
)التفاعل المتبادل، والتنظيمات االجتماعية، والمحاكاة الحركية، 
والوقت(، وذلك عن طريق استخدام بعض فنيات العبلج 

مذجة، أداء السموكي والتي تمثمت في: التعزيز اإليجابي، الن
وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق دالة  الدور، التشكيل، التمقين.

إحصائيا في متوسطات رتب درجات أطفال التوّحد أفراد 
المجموعة التجريبية عمى مقياس مظاىر العجز في التواصل 
المغوي وفي التفاعل االجتماعي ألطفال التوّحد قبل وبعد تطبيق 

ياس البعدي. كما توصمت إلى عدم البرنامج العبلجي لصالح الق
وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات رتب درجات أفراد 

 المجموعة الضابطة عمى مقياس مظاىر العجز في التواصل
 المغوي وفي التفاعل االجتماعي ألطفال التوّحد قبل وبعد تطبيق

 .البرنامج العبلجي
برنامج تدريبي [ بعنوان فاعمية 55وفي دراسة أخرى البموي ]     

مستند إلى األنشطة الفنية في تنمية ميارات التفاعل االجتماعي 
وخفض السموك النمطي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد في 

( طفبًل تم اختيارىم بطريقة قصدية 15األردن، عمى عينة من )
( 16)جميع أطفال المركز من ذوي اضطراب التوحد( من بين )

مركز تواصل لمتوحد بمدينة عمان طفبًل ومن المشخصين في 
وىم يمثمون كل أطفال التوحد بالمركز، وتتراوح أعمارىم الزمنية 

( جمسة 36( سنوات، وقد تكون البرنامج من )6: 4ما بين )
موزعة عمى ثمانية أنشطة فنية )التموين، الطباعة، الرسم، 

( جمسات لكل 6الموسيقى، التشكيل، ومسرح العرائس(، وبواقع )
( دقيقة، 45فنى، وعمى أن تكون مدة الجمسة الواحدة ) نشاط

واستمر تطبيق البرنامج عمى أفراد المجموعة التجريبية لمدة 
 ( جمسات كل أسبوع. باإلضافة الى عمل10شيرين وبواقع )

والمنتزىات بمدينة عمان،  يبعض األنشطة الخارجية في المبلى
وخفض  يف تنمية ميارات التفاعل االجتماعوكل ذلك بيد
لدى أطفال التوحد، وقد أسفرت النتائج إلى  يالسموك النمط

حدوث نجاح طفيف لمبرنامج وىو ما أعزتو الباحثة إلى قمة عدد 
األنشطة الفنية وتنويعيا، واالعتماد عمى فنيات تعديل السموك، 
وىو ما حاولت الباحثة تفاديو في الدراسة الحالية والمعتمدة عمى 

 .كميةفنيات العبلج بالفن 
 :فروض الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتوسطي رتب . 1
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبمي عمى قائمة 

 .تقدير الميارات االجتماعية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب . 2

 لـــــــــقب قائمة تقدير الميارات االجتماعية المجموعة التجريبية عمى
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 .لصالح القياس البعدي يوبعد تطبيق البرنامج العبلج 
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات رتب . 3

 فيالمجموعة التجريبية عمى قائمة تقدير الميارات االجتماعية 
  ي.القياس التتبع

 جرااات. الطريقة واإل4
 منهج الدراسة. أ 

تستخدم الدراسة الحالية المنيج شبو التجريبي، وىو من       
المناىج المبلئمة الختبار فاعمية البرامج وقياس الفروق بين 
المجموعتين التجريبية والضابطة تبعًا الستجابة المجموعة 

لعبلج بالفن( المعدة التجريبية لممتغير المستقل )جمسات برنامج ا
 .ثةحمن قبل البا

 عينة الدراسةب.  
أطفال توحديين تراوحت أعمارىم ما  10تكونت العينة من      
( سنوات، مقسمين 5,5( سنوات بمتوسط عمري قدره )6-4بين )

عمى مجموعتين )تجريبية وضابطة(، وقد أخضعت المجموعة 
جمسة  40التجريبية إلى برنامج العبلج بالفن والذى يتكون من 

دقيقة تتخمميا فترات  45جمسات اسبوعيًا مدة كل جمسة  3بواقع 
 .استراحة

 أدوات الدراسة ج.
لمطفل التوحدي )من  االجتماعيةقائمة تقدير الميارات      

فقرة وتستخدم ىذه  26[(: الذي يتكون من 56إعداد غزال، ]
القائمة من قبل القائمين عمي رعاية الطفل، بحيث يقوم بوضع 

ار أحد تقدير لكل عبارة من عبارات القائمة من خبلل اختي
الخيارات التالية )غمب األحيان، بعض األحيان، نادرًا، أبدًا(، 

درجات  3حيث يحصل الخيار عمى اغمب األحيان عمى 
والخيار بعض األحيان عمى درجتين، والخيار نادرًا عمى درجة 

يجابية أما واحدة والخيار أبدًا عمى درجة صفر وذلك لمعبارات اإل
 .كس سمم توزيع الدرجاتتأخذ ع يالعبارات السمبية في

 :صدق األداة
تم استخراج صدق المحتوى ليذه األداة من خبلل عرضيا عمى 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــعشرة من المحكمين وقد اعتمدت الفقرات التي كانت نسب

 .%90االتفاق عمييا أعمى من  
 :ثبات األداة

 تم حساب معامل ثبات قائمة الميارات االجتماعية باستخدام
تم تطبيق القائمة عمى عينة  لفا كرونباخ، حيثأمعادلة 

طفبًل(، ووجد أن معامل ثبات األداة  25استطبلعية مكونة من )
 (.0.804يساوي )

  لمطفل التوحدي االجتماعيةبرنامج العبلج بالفن لتنمية الميارات 
جمسات  3جمسة بواقع  40تكون برنامج العبلج بالفن من      

فترات استراحة خمس دقيقة تتخمميا  45اسبوعيًا مدة كل جمسة 
دقائق، وقد قامت الباحثة بتخصيص أول ثبلث جمسات لمتعارف 
وتكوين عبلقة مع األطفال التوحديين، كما استخدمت الباحثة في 
البرنامج فنيات العبلج بالفن القائمة عمى انتاج العمل الفني 
والتعميق عميو من قبل الطفل ويتم ذلك بعد دراسة ممف الطفل 

 :، واشتممت الفنيات المستخدمة في البرنامج عمىدراسة متأنية
التعبير الفني الحر: لمتعبير واالستبصار بمشاعر وأفكار . 1

 .الطفل المكبوتة في البلشعور
ال يختمف التعبير الفني  التعبير الفني الموجو )المحدد(:. 2

المحدد عن التعبير الفني الحر من ناحية الخامات واألدوات 
نما التعبير ا لفني الموجو يكون الموضوع فيو محددًا والعناصر وا 

 .المطموبة محددة وذلك لغرض عبلجي محدد
التشكيل الفني الموجو )المحدد(: وىو استخدام الخامات . 3

واألدوات المختمفة لتكوين عمل فني مجسم بطريقة محددة، وىو 
يختمف عن التشكيل المجسم الحر بأن مواضيعو وعناصره 

 .معالج وذلك ألغراض عبلجية محددةمحددة من قبل ال
إكمال الرسوم: حيث يقدم لمطفل أوراقًا مرسوم عمييا بعض . 4

 .الخطوط ثم يقوم ىو بتكميميا
الجمال  –التعبير عن المشاعر والعواطف مثل الحب والكره . 5

األنوثة والذكورة. ومثل ىذه الرسوم توضح مشاعر  –والقبح 
 .المريض تجاه اآلخرين

ر عن المشكبلت الحالية التي يعاني منيا المريض التعبي .6
 وخبراتو غير السارة تجاىيا، ىذا التعبير يكون مثيرًا لممناقشة مع 
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 .المعالج
 :التعبير عن مفيوم الذات وذلك عن طريق. 7
 رسم الشخص لنفسو، وتظير فيو صورتو عن نفسو. مثبًل الثقة •

 .بالنفس أو الذكورة أو الشجاعة أو العكس
 .رسم الشخص اآلخر •
رسم الشخصيات الثبلث حيث تعبر الشخصية األولى عن  •

صورة الطفل كما يراىا والثانية صورتو كما يراىا اآلخرون 
 .والصورة الثالثة صورتو عن ذاتو كما يتمنى أن تكون

 .التعبير عن العبلقات االجتماعية •
سرة التفاعل واالتصال بين الطفل واآلخرين عن طريق رسم األ •

 .ثم رسم األسرة التي يود أن يعيش فييا
 .السحب بألوان الزجاج بشكل يومي ومستمر. 8

 .األعمال اليدوية بيدف التركيز والتناسق اليدوي البصري. 9
 التشكيل اليومي بيدف التدريب عمى اكتساب ميارات . 10

 .التواصل مع اآلخرين
 .خريناآل التخيل الموجو مع التغذية الراجعة لمتأقمم مع. 11

 نتائج. ال5
 بالفرض األول ةالنتائج الخاص

ينص الفرض األول عمى أنو "ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية لمتوسطي رتب المجموعتين التجريبية والضابطة في 

لؤلطفال ائمة تقدير الميارات االجتماعية القياس القبمي عمى ق
 "ذوي اضطراب التوحد

لمتأكد من الفرض األول تم استخدام اختبار مان ويتني، و 
 (1وويمكوكسون اإلحصائي كما ىو موضح في الجدول )

 1جدول 
 نتائج اتجاه فروق متوسطي رتب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبمي عمى مقياس المهارات االجتماعية

 5ن =   الضابطة المجموعة 5ن =   التجريبية المجموعة
 متوسط 

 الرتب
 مان معامل الرتب مجموع متوسط الرتب مجموع الرتب

U  ويتني 
 ويمكوكسون معامل

W 

Z  مستوى
 الداللة

 دالة غير 0.422 37.5 16.5 46.5 8.6 38.5 7.8 
 حيث االول الفرض تحقق السابق الجدول من ويتضح     
 رتب لمتوسطي إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال أنو يتبين

 مقياس عمى القبمي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتين
 دالة غير (Z) قيمة أن حيث لمتوحديين، االجتماعية الميارات
 بين التجانس من عالية درجة وجود إلى يشير مما ،إحصائيا
 تشير حيث االجتماعية، لمميارات القبمي القياس في العينة
 الضابطة المجموعة عند االجتماعية الميارات أن النتائج

 .البرنامج تطبيق يتيح مما متقاربين والتجريبية

 الثاني بالفرض الخاصة النتائج
 إحصائية داللة ذات فروق توجد" أنو عمى الثاني الفرض ينص
 تقدير قائمة عمى التجريبية المجموعة رتب متوسطات بين

 لصالح ،العبلجي البرنامج تطبيق وبعد قبل االجتماعية الميارات
 "البعدي التطبيق
 ويتني، مان اختبار استخدام تم الثاني الفرض من ولمتأكد

 (2) الجدول في موضح ىو كما اإلحصائي وويمكوكسون

 2 جدول
 االجتماعية المهارات مقياس عمى والبعدي ،القبمي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتين رتب متوسطي فروق اتجاه نتائج

 مستوى الداللة W Z ويمكوكسون معامل U  ويتنى مان معامل مجموع الرتب الرتب متوسط 
  59 9.65 5=  التجريبية ن المجموعة

 صفر
 
24 

 
2.779 

 
 24 4.5 5ن =  الضابطة المجموعة دالة

ويتضح من الجدول السابق تحقق الفرض الثاني حيث      
يتبين أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية رتب المجموعة 
التجريبية عمى مقياس الميارات االجتماعية قبل وبعد تطبيق 

 (Z) ، حيث أن قيمةيالبعد، لصالح التطبيق يالعبلجالبرنامج 
، مما يشير إلى فعالية البرنامج القائم عمى إحصائيادالة 

 لؤلطفال  االجتماعيةاستراتيجيات العبلج بالفن لتنمية الميارات 
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 .ذوي اضطراب التوحد
 بالفرض الثالث ةالخاصالنتائج 

توجد فروق ذات داللة احصائية  ينص الفرض الثالث عمى ال 
يارات بين رتب درجات المجموعة التجريبية عمى قائمة تقدير الم

، ولمتأكد من الفرض األول تم يتبعتالالقياس  يفاالجتماعية 
استخدام اختبار مان ويتني، وويمكوكسون اإلحصائي كما ىو 

 (3موضح في الجدول )

 3جدول 
 يالتتبعالقياس  يفنتائج اتجاه فروق رتب درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس المهارات االجتماعية 

 مستوى الداللة W Z  ويمكوكسون معامل U  ويتنى مان معامل مجموع الرتب الرتب متوسط 
التجريبية )القياس  المجموعة

 5ن =  البعدي(
 غير 0.279 17 7 57 9.5

 دالة
)القياس  الضابطة المجموعة

 5ن =  التتبعي(
8.5 55 

ويتضح من الجدول السابق تحقق الفرض االول حيث      
يتبين أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمتوسطي رتب 
درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس الميارات االجتماعية 

 (Z) بعد شير من التدريب، حيث أن قيمة يالتتبعالقياس  يف
 .، مما يشير إلى فعالية البرنامجإحصائياغير دالة 

 مناقشة النتائج. 6
تشير نتائج الدراسة إلى إيجابية البرنامج وفنيات العبلج      

بالفن مع األطفال ذوي اضطراب التوحد، وتتفق نتائج الدراسة 
مع اإلطار النظري والدراسات السابقة، حيث أننا في العبلج عن 
طريق الفن نشجع عمى التعبير، ونحن نعتقد أنو ليس من 

ستخدام الكممات لمتعبير عن أنفسنا. وىذا يجعل الضروري دائما ا
العبلج عن طريق الفن مناسبا جدا خاصة بالنسبة لؤلشخاص 
الذين يعانون من صعوبة في التعبير عن أفكارىم ومشاعرىم 
لفظيا، حيث أن األنشطة الفنية تعتبر من أىم األنشطة التي تقدم 

األطفال  لؤلطفال ذوي اضطراب التوحد ذلك ألنيا تساعد ىؤالء
في تنمية إدراكيم الحسي وذلك من خبلل تنمية إدراكيم البصري 
عن طريق اإلحساس بالمون والخط والمسافة والبعد والحجم 
واإلدراك بالممس عن طريق مبلمسة السطوح ومن ىنا يعتبر 
الفن الوسيط الناجح في عبلج االضطرابات المختمفة التي يعاني 

من برامج تنمية  ياساسأنيا جزء كما  منيا الكثير من األفراد.
الميارات لؤلطفال ذوى االحتياجات الخاصة وبالطبع منيم 
األطفال ذوي اضطراب التوحد، وىو ما اتفقت عميو الدراسات 

 & Escalona, Field, Nodelالسابقة مثل دراسات كل من

[51] Lundy[ 52، ودراسة أماني بخش،]  [53] Kanareff  
 ].54عزة الغامدي ]

وكما اتضح من اإلطار النظري فان األطفال ذوي      
اضطراب التوحد لدييم مشكبلت تتعمق بإقامة عبلقات اجتماعية 
والمحافظة عمييا، لذلك فمن الميم تدريب األطفال ذوي 
اضطراب التوحد عمى الميارات االجتماعية الضرورية 
لمساعدتيم عمى إدراك الموقف االجتماعي والتفاعل بشكل 

ل، وقد أشارت نتائج العديد من الدراسات فاعمية تدريب مقبو 
األطفال ذوي اضطراب التوحد عمى الميارات االجتماعية، مثل 

 ,Wahlen et al ;[58] Eldevik et al [57]  دراسة

.[60] Gerald & Perales [59] Salazar   
والعبلج بالفن قد أثبت فعاليتو بالنسبة لؤلطفال ذوي      

استخدام  يفاضطراب طيف التوحد عن طريق تنمية مياراتيم 
األلوان والخطوط واألشكال، وتمكينيم من التعبير عن عالميم 

وبيئتيم المحيطة، ومساعدتيم عمى تنظيم الحقائق  يالداخم
تعمم األطفال بصورة أكثر وضوحًا عن طريق المغة الشكمية، كما 

 يفذوي اضطراب طيف التوحد كيفية استثمار نصائح المعالجة 
الفن عمى  استخدامببناء ذات قوية، ويقوم العبلج التحميمي 

أساس التنفيس عن البلشعور وذلك عن طريق ميكانيزم أو أليو 
اإلسقاط في عممية التعبير الفني ويمكن أن يكون ىذا العبلج ىو 

بلج المساعد وقد بدا حديثًا، ويستند العبلج العبلج األولي أو الع
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عن طريق الفن إلى منيج التحميل النفسي في فيم القمق 
ومشاعر الذنب وديناميات الكبت واإلسقاط والتوحد واإلعبلء 
والتكثيف كذلك تستند عمى أساس تقدير أن األفكار والمشاعر 

 لئلنسان في البلشعور يعبر عنيا في صور أكثر مما األساسية
يعبر عنيا في كممات ويفترض ذلك أن كل فرد سواء قد تدرب 
فنيا أو لم يتدرب يممك طاقو كامنة إلسقاط صراعاتو الداخمية 
في صور بصرية ويكون االتصال بين المعالج والمريض اتصاال 

وبذلك ينقل خبراتو ال شعوريا إلى صور، وثمة ميزه أخرى  رمزيا.
أن تتفادى كبت  البلشعوريةوىي انو من األيسر ليذه الصور 

الرقيب ليا عما ىو األمر لمتعبير المفظي ونظرا أن الخبرات 
الداخمية لممريض تترجم بسرعة إلى صور بدال من كممات فإنيا 
تيسر التنفيس عن المادة العميقة المكبوتة، ويعتقد البعض أن 
ىذا النوع من العبلج ال ينطبق إال عمى من تتوفر لدييم القدرة 

 [61,46,45]. إال أن ىذا غير صحيح الفنية
 توصيات. ال7

ضرورة االىتمام ببرامج التدخل المبكر لمحد من سموكيات  -1
 .األطفال التوحديين فيما بعد

استخدام فنيات العبلج بالفن مع األطفال التوحديين لتنمية  -2
 الميارات األكاديمية.
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ART THERAPY AND SOCIAL SKILLS OF 

CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM 

DISORDER 

DEENA MOUSTAFA 

Princess Nora bint Abd AlRahman University, KSA 

 

Abstract_ The purpose of this paper is to explore the value of art therapy intervention in the 

children’s social development and ability to relate, the selected sample was (10) children 

diagnosed with Autism Spectrum Disorder, was divided into two groups, (5) as a control group 

& (5) as an experiment group, and using the social skills checklist; by Gazzal (2007).  

The result showed the effectiveness of Art therapy as a way of treating individuals with Autism 

Spectrum Disorder, The use of nonverbal expression through the experience of making art 

encourages children with autism to begin to represent their experiences. Forms represent 

objects and the very act of drawing with intention may encourage attachment to the object. 

Children create art because it is rooted in the need to relate to their world.   

Key words: Art Therapy, Social Skills,  Autism spectrum Disorder, intervention  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


