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Abstract   Keywords 

دعم  2020رؤیة المملكة العربیة السعودیة إن   دیم ال ة وتق ات الخاص ات ذوي االحتیاج ام بالفئ ى االھتم اكدت عل
روة  ذه الث ة ھ تم تنمی ا یح ریة بم روة البش ن الث زء م یھم كج ر إل ھا والنظ ي تعترض عوبات الت ل الص ة ك ومواجھ

ستثمارھا واالنتفاع بقدراتھا وإمكانیتھا، كما واندماجھا بالمجتمع واالستفادة منھا، ویعتبر طفل التوحد ثروة یمكن ا
توضح ھذه الدراسة أھمیة الرسوم واألعمال الفنیة المرئیة لألطفال المصابین بالتوحد كعناصر ذات قیمة محتملة 
افز لتطویر  ل كح ن الطف ة استخدام ف ي إمكانی دة ف رة افتراضیة جدی وفیر نظ في التصمیم مع بعض التعدیالت، لت

ة مطبوعات النسی ً بالبھج ا نحھم إحساس ي م اھمة ف میم النسیج، وللمس ال تص ج العصریة، وتعزیز إبداعھم في مج
ً بواسطة برامج الحاسب االلي  والھویة. وتطویع ھذه الرسوم واالعمال الفنیة واستخدامھا في تصامیم معالجة رقمیا

اآلتي: كیف یمكن تطویع العناصر یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤل الرئیسي  إلنتاج اقمشة أطفال مطبوعة.
ال؟ ویھدف  س األطف ة لمالب ة مطبوع والمفردات الفنیة لرسوم أطفال التوحد ومعالجتھا رقمیا في استحداث اقمش

ة ( ة العمری ال التوحد للمرحل ً، 12-6البحث إلى التعرف على السمات الفنیة والقیم الجمالیة في رسوم أطف ا ) عام
ة برامج الحاسب اآللي لتصمیم أقمشة مطبوعة لمالبس األطفال، وقیاس درجة تقبل ومعالجة الرسوم رقمیا بواسط

ث  ع البح ً. ویتب ا ال التوحد لتسویقھا محلی ن رسوم أطف میمات المستحدثة م ال للتص ات األطف المتخصصین وامھ
ة ( د مستوى دالل ائیة عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ائج وج رت النت ي. وأظھ في التحلیل نھج الوص ین 0،05الم ) ب

التصمیمات العشرون المقترحة من قبل الباحثة، وفقا آلراء المتخصصین في مالئمة التصمیمات في تحقیق الجانب 
ة ( توى دالل د مس ائیة عن ة إحص روق ذات دالل وظیفي، ووجود ف الي وال رون 0،01الجم میمات العش ین التص ) ب

  میمات في تحقیق الجانب الجمالي والوظیفي.المقترحة من قبل الباحثة، وفقا آلراء األمھات في مالئمة التص
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Introduction  
یعد فن الطفل من الفنون التي یستوحي منھا ویھتم بھا كثیر من 
الفنانین والمصممین والباحثین لما لھا قیمة تربویة وفنیة وجمالیة 

یرسم لیعبر عن نفسھ وعما حولھ من مفردات  وتعبیریة، فالطفل
وھذه الرسوم تحمل براءة الطفولة ورقة وعناصر وزخارف فنیة. 

كما ان الرسم تعبیر انفعالي لدى الطفل ومن  واالنفعاالت.المشاعر 
فالرسم نوع من النشاط یدخل فیھ كل خاللھ یتفاعل مع المجتمع. 

االستعدادات الشخص الذي یرسم فھو، یفكر ویحس، ویالحظ، 
(نصر ،  ویدرك العالقات، ویعمم ویبالغ، ویحذف ویضیف

ى األطفال وینطبق وقد أشار الباحثون الى أھمیة الرسم لد .)2002
ھذا المفھوم على أطفال ذوي االحتیاجات الخاصة لما لھ من فاعلیة 
في العالج النفسي وحل المشاكل العاطفیة والسلوكیة والنفسیة 
والتعزیز وزیادة الثقة بالنفس والوعي الذاتي، كما أثبت ذلك في 

. )2015(مصطفى، و  )2014(النجار،  عدة دراسات منھا دراسة
ى فئات ذوي االحتیاجات الخاصة فئة األطفال المصابین ومن احد
یشیر الباحثون الى أن ھؤالء األطفال یتسمون بقصور في بالتوحد. 

أن الطفل  )2018(فؤاد،  التفاعل والتواصل االجتماعي. وترى
التوحدي یفتقد الى سمات الطفل السوي فالطفل یتعرض 

ي الى االنسحاب الضطرابات تؤثر على مظاھر النمو وبالتالي تؤد
واالنغالق على الذات ورفض االتصال الخارجي. حاولت الكثیر 
من الدراسات الدخول إلى عالمھم ومحاولة كسر حاجز االنسحاب 

ھنا جاءت  یعیشون فیھا ومحاولة لفت انتباھھم ومن والعزلة التي
والتي تعتبر فكرة ھذه الدراسة لتلقي الضوء على األنشطة المساندة 

ھم األنشطة الى ھؤالء األطفال تحدیدا وھو فن الرسم من أحب وأ
واستغاللھم لھذا التعبیر  تنمیة إدراكھم الحسيلما لھ من أھمیة في 

كأسلوب بدیل للتواصل اللغوي والتعبیر عن احساسیھم ومشاعرھم 
ومن .  )2018(فؤاد،  ودراسة )2015(مصطفى،  كما أثبتھ دراسة

على سمات وخصائص ھذه  ھنا نبعت مشكلة ھذا البحث للوقوف
الرسوم لدي االطفال المصابین بالتوحد واستخدامھا في تصمیمات 

ملبسیھ مطبوعة لألطفال بواسطة معالجة ھذه الرسوم ببعض 
بھدف تطویر المطبوعات النسیجیة واثراء برامج الحاسب االلي، 

الذخیرة الفنیة والتنوع والتجدید الجمالي في فنون التصمیم 
مشة، وتوظیف ھذه التصمیمات الزخرفیة في اقمشة الزخرفي لألق

  مالبس األطفال.
Statement of the problem 

كیف یمكن تطویع العناصر والمفردات الفنیة لرسوم أطفال التوحد 
  ومعالجتھا رقمیا في استحداث اقمشة مطبوعة لمالبس األطفال؟

 وتفرع من ھذا السؤال األسئلة التالیة:
نیة تحلیل السمات الفنیة والجمالیة في رسوم االطفال ما إمكا . 1

 ) عاما؟12-6المصابین بالتوحد للمرحلة العمریة (
ما امكانیة معالجة ھذه الرسوم رقمیا لتصمیم اقمشة مطبوعة  . 2

 لمالبس االطفال؟ 
- 6ما درجة تقبل المتخصصین وامھات األطفال من سن ( . 3

الطفال ) عاما للتصمیمات المعالجة رقمیا لرسوم ا12
  المصابین بالتوحد لتسویقھا محلیا؟

Objectives 
تحلیل السمات الفنیة والجمالیة في رسوم االطفال المصابین  . 1

 بالتوحد للمرحلة العمریة
  ) عاما.6-12(  . 2
معالجة رسوم اطفال التوحد رقمیا لتصمیم اقمشة مطبوعة  . 3

 لمالبس األطفال. 
- 6ألطفال من سن (قیاس درجة تقبل المتخصصین وامھات ا . 4

) عاما للتصمیمات المستحدثة من رسوم االطفال 12
  المصابین بالتوحد لتسویقھا محلیا.

Significance 
المساھمة في ابراز سمات وخصائص رسوم االطفال  . 1

المصابین بالتوحد لالستفادة منھا وتوظیفھا في مجال المالبس 
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  والنسیج.
التصامیم والزخارف  اثراء الفكر اإلبداعي وتطویر . 2

والمطبوعات الفنیة في استحداث تصمیمات معالجة رقمیا من 
  رسوم االطفال المصابین بالتوحد.

المساھمة في الدعم اإلنساني وتعزیز القیم والمھارات الفنیة  . 3
 .2030لألطفال المصابین بالتوحد بما یتفق مع رؤیة المملكة 

المصابین  إطالق الشعور التعبیري واالنفعالي لألطفال . 4
بالتوحد من خالل التفاعل بینة وبین العمل الفني وانھ قادر 

  على إخراج شي جمیل. 
Hypothesis 

توجد فروق دالة احصائیا بین التصمیمات المقترحة لرسوم  . 1
االطفال المصابین بالتوحد بعد المعالجة الرقمیة في كال من 

راء الجانب الوظیفي) وفقا آل –(الجانب الجمالي 
 المتخصصین.

توجد فروق دالة احصائیا بین التصمیمات المقترحة لرسوم  . 2
االطفال المصابین بالتوحد بعد المعالجة الرقمیة وفقا آلراء 

  األمھات.
Methodology 

یتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي الي جانب الدراسة التطبیقیة 
  ل المصابین بالتوحد.من خالل المعالجة الرقمیة لرسوم االطفا

 :Procedureإجراءات البحث 
Sample 

تتكون عینة البحث من مجموعة من أطفال التوحد (ذكور وإناث) 
  ).15) عاما للعمر العقلي وعددھم (12-6للمرحلة العمریة (

Research Tools 
  استبانة لقیاس اراء المتخصصین في التصامیم المقترحة.  . 1
تبانة لقیاس اراء أمھات االطفال المصابین بالتوحد في اس . 2

 التصامیم المقترحة. 
Delimitations 

التطبیق بمنطقة مكة بالمملكة العربیة السعودیة، مدینة سناد للتوحد 
ومركز التوحد بمكة المكرمة، مركز حي النھضة النموذجي بجده، 

) 12-6حلة العمریة (على اطفال فئة التوحد (ذكور وإناث) للمر
  ھـ 1441-1440عاما للعام الجامعي 

Theoretical Framework 
Terminology 

 ) التوحد مصطلح التوحدAutism كلمة إنكلیزیة أصلھا (
 اغریقي مشتقة من الجذر الیوناني وتعني النفس أو الذات"

ل الرابطة كما یعرف التوحد من قب. )20، ص2009(الظاھر
Psychiatric  Americanاالمریكیة للطب النفسي

 Association)APA بأنھ اضطراب النمو العصبي ،(
یتصف بضعف في التفاعل االجتماعي والتواصل الغیر اللفظي 

  والسلوكیات المقیدة المتكررة.
  تصمیم األقمشةFabric design) إعطاء الشكل النھائي" (

من خالل األشكال والمفردات  للقماش خاصیة وظیفیة وجمالیة
التصمیمة المبتكرة والمرتبطة بعالقات وأسس مدروسة، التي 

تؤسس في ضوئھا العالقات العاملة في البناء التصمیمي (تویج 
2019."( 
Procedure 

  تم إجراء الخطوات اآلتیة:
الزیارة المیدانیة لمراكز التوحد واختیار أعمال ورسوم  . 1

) 12-6ین بالتوحد للمرحلة العمریة من (األطفال المصاب
 ً   عاما

إعادة صیاغة المفردات التشكیلیة الموجودة في رسوم أطفال  . 2
التوحد في تكوینات مستحدثة من خالل بعض من المعالجات 

 الرقمیة باستخدام برامج الحاسب اآللي.
تحدید تقنیة الطباعة الرقمیة لتنفیذ التصامیم المقترحة على  . 3

 اقمشة األطفال.
تصمیم استبانة لتقییم التصمیمات المقترحة وقد تم عرضھا  . 4

على المتخصصین في مجال المالبس والنسیج من أعضاء 
ھیئة التدریس وذلك للحصول على المالحظات والتعلیمات 

 التي أخذت في االعتبار 
تصمیم استبانة لتقییم التصمیمات المقترحة وقد تم عرضھا  . 5

مالئمة التصمیمات على أمھات األطفال لمعرفة مدى 
.ً   لتسویقھا محلیا

  معالجة نتائج التحكیم احصائیا. . 6
مناقشة وتفسیر النتائج اإلحصائیة واستخالص النتائج النھایة  . 7

  إعداد التصمیمات:للبحث وإدراج التوصیات.
 Adobe photoاستخدمت الباحثة في الدراسة الحالیة برنامجي (
Shop CC2018-Adobe Illustrator CS6داد ) في اع

وتلوین واضافة التأثیرات لتصمیمات اقمشة األطفال المقترحة 
  والمستفادة في ذلك من رسوم األطفال المصابین بالتوحد. 

  

  التصمیمات المقترحة ألقمشة األطفال والمستحدثة من تحویر الزخارف الفنیة في رسوم األطفال المصابین بالتوحد.

  
 )3التصمیم الثالث شكل (   )2ثاني شكل (التصمیم ال     )1التصمیم األول شكل (

  
 )6شكل ( السادسالتصمیم    )5التصمیم الخامس شكل (     )4التصمیم الرابع شكل (
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 )9التصمیم التاسع شكل (    )8التصمیم الثامن شكل (      )7التصمیم السابع شكل (

 
 )12ثاني عشر شكل (التصمیم ال  )11التصمیم االحدى عشر شكل (    ) 10التصمیم العاشر شكل (

  
 )15التصمیم الخامس عشر شكل (  )14التصمیم الرابع عشر شكل (  )13التصمیم الثالث عشر شكل (

     
 )18التصمیم الثامن عشر شكل (  )17التصمیم السابع عشر شكل (  )16التصمیم السادس عشر شكل (

  
 )20التصمیم العشرون شكل (     )19التصمیم التاسع عشر شكل (

  أدوات البحث:صدق 
  صدق المحتوى:- أ

 :مقیاس تقییم التصمیمات الخاص بالمختصین 
س تقییم التصمیمات الخاص یاللتأكد من صدق المحتوى تم عرض مق

) من األساتذة المحكمین 9بالمختصین في صورتھ األولیة على عدد (

أعضاء ھیئة التدریس في التخصص، وذلك للتعرف على آرائھم في 
  المقیاس:
التالي یوضح نسبة اتفاق السادة المحكمین حول مدى توافر  والجدول

المعاییر السابقة في مقیاس الراحة للعینات المنفذة، ، وقد اتفق السادة 
  %) على صالحیة المقیاس لالستخدام.97.22المحكمون بنسبة اتفاق (

  )9خاص بالمختصین (ن= ) یوضح نسبة اتفاق السادة المحكمین حول مقیاس تقییم التصمیمات ال1جدول رقم (
  %نسبة اآلراء  السادة المحكمین  %نسبة اآلراء  السادة المحكمین

  %100  السادس  %100 األول
  %87.5  السابع %100 الثاني
 %87.5 الثامن %100 الثالث
 %100 التاسع %100 الرابع

 %97.22  اإلجمالي  %100 الخامس
 :مقیاس تقییم التصمیمات الخاص باألمھات 

س تقییم التصمیمات الخاص یاد من صدق المحتوى تم عرض مقللتأك
) من األساتذة المحكمین 6باألمھات في صورتھ األولیة على عدد (

أعضاء ھیئة التدریس في التخصص، وذلك للتعرف على آرائھم في 

 المقیاس:
والجدول التالي یوضح نسبة اتفاق السادة المحكمین حول مدى توافر 

مقیاس الراحة للعینات المنفذة، وقد اتفق السادة  المعاییر السابقة في
  %) على صالحیة المقیاس لالستخدام100المحكمون بنسبة اتفاق (
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) نسبة اتفاق السادة المحكمین حول مقیاس تقییم 2جدول رقم (
  )9التصمیمات الخاص بالمختصین (ن= 

السادة 
السادة   %نسبة اآلراء  المحكمین

 المحكمین
نسبة اآلراء 

%  
  %100  الرابع  %100 ولاأل

  %100  الخامس %100 الثاني
 %100 السادس %100 الثالث

 %100 االجمالي
  صدق االتساق الداخلي: - ب
 :مقیاس تقییم التصمیمات الخاص بالمختصین  

لحساب صدق االتساق الداخلي لمقیاس تقییم التصمیمات الخاص 
 -ور بالمختصین، تم حساب معامل االرتباط بیرسون بین (المحا

  والدرجة الكلیة للمقیاس)، والجداول التالي یوضح قیم معامل االرتباط:
) معامالت االرتباط لمقیاس تقییم التصمیمات 3جدول رقم (

  والدرجة الكلیة للمقیاس) -الخاص بالمختصین بین (المحاور 

عدد  محاور المقیاس
 العبارات

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

  0.01  **0.899  4  تحقیق الجانب الجمالي
  0.01  **0.901  5  تحقیق الجانب الوظیفي

یتضح من الجدول السابق أن قیم معامل ارتباط محاور مقیاس تقییم 
ً عند مستوى  التصمیمات الخاص بالمختصین قیم دالة إحصائیا

) وھي قیم عالیة مما 0.901-0.899)، تراوحت بین (0.01داللة (
باحثة باستخدامھ في بحثھا یدل على تجانس المقیاس، ویسمح لل

  الحالي.
 :مقیاس تقییم التصمیمات الخاص باألمھات  

ولحساب صدق االتساق الداخلي لمقیاس تقییم التصمیمات الخاص 
 -االرتباط بیرسون بین (العبارات باألمھات، تم حساب معامل 

والدرجة الكلیة للمقیاس)، والجداول التالي یوضح قیم معامل 
  االرتباط:

) معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المقیاس 4م (جدول رق
 والدرجة الكلیة للمقیاس

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  العبارات
1  0.886**  0.01  
2  0.821**  0.01  
3  0.815**  0.01  

4  0.858**  0.01  
یتضح من الجدول السابق أن قیم معامل ارتباط عبارات مقیاس 

ً عند مستوى تقییم التصمیمات الخاص باألمھا ت قیم دالة إحصائیا
) وھي قیم عالیة مما 0.886-0.815)، تراوحت بین (0.01داللة (

یدل على تجانس المقیاس، ویسمح للباحثة باستخدامھ في بحثھا 
  الحالي.

  :Reliabilityحساب ثبات المقیاس 
قامت الباحثة بحساب معامالت الثبات للمقیاسین (مقیاس تقییم 

المختصین، مقیاس تقییم التصمیمات الخاص التصمیمات الخاص ب
، Alpha Cronbachباألمھات)، باستخدام طریقة ألفا كرو نباخ 

  ) یوضحا ذلك:6)، (5. والجدول (split-Halfوالتجزئة النصفیة 
) معامل الثبات مقیاس تقییم التصمیمات الخاص 5جدول (

  بالمختصین

عدد   محاور المقیاس
  العبارات

معامل 
  ألفا

  النصفیة التجزئة
  جتمان  سیبرمان

  0.857  0.940  0.818  4  تحقیق الجانب الجمالي
  0.922  0.973  0.929  5  تحقیق الجانب الوظیفي

  0.807  0.879  0.888  9  المقیاس ككل
التجزئة  –یتضح من الجداول السابقة أن قیم معامالت ثبات (ألفا 

فعة مما النصفیة والتي تشمل معامل سیبرمان، ومعامل جتمان) مرت
  یؤكد ثبات المقیاس وصالحیتھ للتطبیق في البحث الحالي.

  ) معامل الثبات مقیاس تقییم التصمیمات الخاص باألمھات6جدول(

عدد   المقیاس
  التجزئة النصفیة  معامل ألفا  العبارات

  جتمان  سیبرمان
  0.940  0.991  0.916  4  المقیاس ككل

التجزئة  –ثبات (ألفا  یتضح من الجداول السابقة أن قیم معامالت
النصفیة والتي تشمل معامل سیبرمان، ومعامل جتمان) مرتفعة مما 

 یؤكد ثبات المقیاس وصالحیتھ للتطبیق في البحث الحالي.
Results 

ً لالستجابات على مقیاس تقییم  أوال: توزیع التصمیمات وفقا
  التصمیمات الخاص بالمختصین

) محكم من األساتذة 16على عدد ( ) تصمیم20تم عرض عدد (
المتخصصین في المجال، والجدول التالي یوضح توزیع 
التصمیمات وفقا لمستوى مقیاس تقییم التصمیمات الخاص 

  بالمختصین.

  )20(ن=  ) توزیع التصمیمات وفقا لمستوى مقیاس تقییم التصمیمات الخاص بالمختصین 7جدول (
 % العدد المستوى المحاور

لجانب تحقیق ا
 الجمالي

 0 0  )7<  4مستوي تقییم منخفض (
 0 0  )10<  7مستوي تقییم متوسط (
 %100 20  فأكثر) 10مستوي تقییم مرتفع (
 %100 20  المجموع

تحقیق الجانب 
  الوظیفي

  0  0  )9<  5مستوي تقییم منخفض (
  0  0  )13<  9مستوي تقییم متوسط (
  %100  20  فأكثر) 13مستوي تقییم مرتفع (
  %100  20  المجموع

 المقیاس ككل

 0 0  )15<  9مستوي تقییم منخفض (
 0 0  )21<  15مستوي تقییم متوسط (
 %100 20  فأكثر) 21مستوي تقییم مرتفع (
 %100 20  المجموع

  
أوضحت القیم الرقمیة الواردة بالجدول السابق ان جمیع 

) لجمیع %100التصمیمات جاءت في مستوى تقییم مرتفع بنسبة (
محاور المقیاس (تحقیق الجانب الجمالي، تحقیق الجانب الوظیفي) 
وللمقیاس ككل. مما یدل على ان نسبة قبول التصمیمات للجانب 

  الجمالي والجانب الوظیفي من قبل المتخصصین مرتفعة. 

ً لالستجابات على مقیاس تقییم  ثانیا: توزیع التصمیمات وفقا
  التصمیمات الخاص باألمھات

) من أمھات األطفال 95) تصمیم على عدد (20عرض عدد ( تم
) عام، والجدول التالي یوضح توزیع التصمیمات 12-6من سن (

  وفقا لمستوى مقیاس تقییم التصمیمات الخاص باألمھات.
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  )20(ن=   ) توزیع التصمیمات وفقا لمستوى مقیاس تقییم التصمیمات الخاص باألمھات 8جدول (
 % العدد المستوى المحاور

تحقیق الجانب 
 الجمالي

 0 0  )7<  4مستوي تقییم منخفض (
 %30 6  )10<  7مستوي تقییم متوسط (
 %70 14  فأكثر) 10مستوي تقییم مرتفع (
 %100 20  المجموع

%) من 70أوضحت القیم الرقمیة الواردة بالجدول السابق ان (
من  %)30التصمیمات جاءت في مستوى تقییم مرتفع، بینما (

التصمیمات جاءت في مستوى تقییم متوسط.  مما یدل على ان 
  نسبة قبول التصمیمات من قبل األمھات مرتفعة. 

  ثالثا: النتائج في ضوء فروض البحث
  الفرض األول:

ینص فرض البحث على أنھ "توجد فروق دالة احصائیا بین 
التصمیمات المقترحة لرسوم اطفال التوحد بعد المعالجة الرقمیة 

الجانب الوظیفي) وفقا آلراء  –في كال من (الجانب الجمالي 
  المتخصصین".

وللتحقق من صحة فرضیة البحث قامت الباحثة باستخدام اختبار 
كروسكال واالس وھو أحد االختبارات الالمعملیة، وھو بدیل 
لتحلیل التباین احادي االتجاه، ویستخدم إذا كان الغرض من 

صامیم المقترحة أفضلیة بالنسبة لعینة الفرضیات ھو معرفة أي الت
  :البحث من المتخصصین، حیث یتم اجراء االختبار على مرحلتین

. التأكد من وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء أ
  المتخصصین للتصمیمات المقترحة.

ترتیب التصمیمات المقترحة حسب متوسط الرتب لكل  -ب
  تصمیم.

  بالنسبة لتحقیق الجانب الجمالي للتصمیمات - أوال
. التأكد من وجود فروق دالة احصائیا بین اراء المتخصصین أ

بالنسبة التصمیمات المقترحة لرسوم اطفال التوحد بعد المعالجة 
  الرقمیة، والجدول التالي یوضح ذلك:

  قیمة اختبار كروسكال واالس) 9جدول (
عدد 

  التصمیمات
 قیمة كروسكال

  واالس
درجات 
  مستوى الداللة  الحریة

20  25.926  19  0.05 
یتضح من الجدول السابق أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 
بین آراء المتخصصین في التصمیمات المقترحة في تحقیق الجانب 

  الجمالي للتصمیمات.
وتري الباحثة ان جمیع التصمیمات تتمیز بجانب جمالي بنفس 

د بینھم اختالفات دالة احصائیا. قد یرجع ذلك المستوى وال یوج
للمعالجة الجیدة للزخارف ولتناسق األلوان المنتقاة بالتصمیم 

  ولالتزان الحادث بالتصمیم. 
. ترتیب التصمیمات المقترحة حسب متوسط الرتب لكل تصمیم ب

  وفقا لتحقیق الجانب الجمالي. والجدول التالي یوضح ذلك: 
صمیمات المقترحة وفقا لتحقیق الجانب ) ترتیب الت10جدول (

  الجمالي

  ترتیب التصمیم  متوسط الرتب  التصمیم
  17  136.66  األول
 13  145.84  الثاني
  9  166.69  الثالث
  19  128.59  الرابع

  20  124.53  الخامس
  8  167.50  السادس
  5  182.25  السابع
  11  153.38  الثامن
  12  148.63  التاسع
  14  145.13  العاشر

  15  144.13  حادي عشرال
  3  190.31  الثاني عشر
  16  143.09  الثالث عشر
  1  197.22  الرابع عشر

  6  179.03  الخامس عشر
  2  196.16  السادس عشر
  4  186.69  السابع عشر
  10  161.66  الثامن عشر
  18  135.03  التاسع عشر
  7  177.50  العشرون

ل قیم یتضح من الجدول السابق أنھ قد تبین للباحثة من خال
متوسطات الرتب أن التصمیم الرابع عشر جاء في الترتیب األول 
من حیث تفضیل المتخصصین للتصمیمات المقترحة من حیث 

)، 197.22الجانب الجمالي حیث بلغت قیمة متوسط الرتب (
ویرجع ذلك الى دقة استحداث الوحدة الزخرفیة من لوحة الطفل 

عنصر اإلیقاع والحركة  وإعادة تشكیلھا بصورة مبتكرة مع تحقیق
بالتصمیم باإلضافة الى االتزان والتكامل بین عناصر الوحدة 
الزخرفیة كما أن عنصر اللون المقترح حقق االنسجام مع الخطوط 

  البنائیة في التصمیم.
ثم جاء في الترتیب الثاني من حیث اراء المتخصصین التصمیم 

الثاني عشر )، أما التصمیم 196.16السادس عشر بمتوسط رتب (
)، كما جاء 190.31جاء في الترتیب الثالث بمتوسط رتب (

التصمیم السابع عشر في الترتیب الرابع بمتوسط رتب 
)186.69 .(  

بینما جاء التصمیم الخامس في الترتیب األخیر بمتوسط رتب 
)، كما جاء التصمیم الرابع في الترتیب قبل األخیر 124.53(

ل التالي یوضح ترتیب ). والشك128.59بمتوسط رتب (
  التصمیمات وفقا لنتائج تحقیق الجانب الجمالي.

  
صمیم وفقا لتحقیق الجانب الجمالي) ترتیب التصمیمات المقترحة حسب متوسط الرتب لكل ت21شكل (

  بالنسبة لتحقیق الجانب الوظیفي للتصمیمات - ثانیا
 . التأكد من وجود فروق دالة احصائیا بین اراء المتخصصینأ

بالنسبة التصمیمات المقترحة لرسوم اطفال التوحد بعد المعالجة 
  الرقمیة، والجدول التالي یوضح ذلك:
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  قیمة اختبار كروسكال واالس) 11جدول (
عدد 

  التصمیمات
قیمة كروسكال 

  واالس
درجات 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

20  18.461  19  0.05 
لة إحصائیة یتضح من الجدول السابق أنھ ال توجد فروق ذات دال

بین آراء المتخصصین في التصمیمات المقترحة في تحقیق الجانب 
الوظیفي للتصمیمات، أي ان جمیع التصمیمات تتمیز بجانب 

  وظیفي بنفس المستوى وال یوجد بینھم اختالفات دالة احصائیا.
. ترتیب التصمیمات المقترحة حسب متوسط الرتب لكل تصمیم ب

  في. والجدول التالي یوضح ذلك: وفقا لتحقیق الجانب الوظی
) ترتیب التصمیمات المقترحة وفقا لتحقیق الجانب 12جدول (

  الوظیفي
  ترتیب التصمیم  متوسط الرتب  التصمیم
 12  150.81  األول
 9  164.22  الثاني
  18  135.00  الثالث
  19  131.31  الرابع

  17 137.13  الخامس
  7  172.72  السادس
  8  172.00  السابع
  13  149.16  الثامن
  11  151.53  التاسع
  16  139.94  العاشر

  14  147.69  الحادي عشر
  4  184.44  الثاني عشر
  15  143.38  الثالث عشر

  ترتیب التصمیم  متوسط الرتب  التصمیم
  2  190.50  الرابع عشر

  6  174.16  الخامس عشر
  1  192.41  السادس عشر
  3  190.38  السابع عشر
  10  153.06  الثامن عشر
  10  153.06  التاسع عشر
  5  177.13  العشرون

یتضح من الجدول السابق أنھ قد تبین للباحثة من خالل قیم 
متوسطات الرتب أن التصمیم السادس عشر جاء في الترتیب األول 
من حیث تفضیل المتخصصین للتصمیمات المقترحة من حیث 

)، 192.41الجانب الوظیفي حیث بلغت قیمة متوسط الرتب (
التسویقي الذي ویرجع ذلك إلى تحقیق التصمیم الجانب الوظیفي 

یتناسب مع اتجاھات الموضة الحدیثة، حیث تمیز التصمیم بتحقیق 
العناصر األساسیة من خط ولون وشكل واتزان وتناسب بین 

  الخطوط البنائیة للتصمیم.
ثم جاء في الترتیب الثاني من حیث اراء المتخصصین التصمیم  

شر )، أما التصمیم السابع ع190.50الرابع عشر بمتوسط رتب (
)، كما جاء 190.38جاء في الترتیب الثالث بمتوسط رتب (

  ).184.44التصمیم الثاني عشر في الترتیب الرابع بمتوسط رتب (
بینما جاء التصمیم الرابع في الترتیب األخیر بمتوسط رتب 

)، كما جاء التصمیم الثالث في الترتیب قبل األخیر 131.31(
یوضح ترتیب ). والشكل التالي 135.00بمتوسط رتب (

  التصمیمات وفقا لنتائج تحقیق الجانب الوظیفي.
  

  
  ) ترتیب التصمیمات المقترحة حسب متوسط الرتب لكل تصمیم وفقا لتحقیق الجانب الوظیفي22شكل (

 –بالنسبة لتقییم التصمیمات ككل (تحقیق الجانب الجمالي  - ثالثا
  تحقیق الجانب الوظیفي)

ة احصائیا بین اراء المتخصصین . التأكد من وجود فروق دالأ
بالنسبة التصمیمات المقترحة لرسوم اطفال التوحد بعد المعالجة 

  الرقمیة، والجدول التالي یوضح ذلك:
  قیمة اختبار كروسكال واالس) 13جدول (

عدد 
  التصمیمات

قیمة كروسكال 
  واالس

درجات 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

20  22.9  19  0.05 
ق أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة یتضح من الجدول الساب

بین آراء المتخصصین في التصمیمات المقترحة في تحقیق الجانب 
الوظیفي للتصمیمات، أي ان جمیع التصمیمات تتمیز بجانب 
جمالي ووظیفي بنفس المستوى وال یوجد بینھم اختالفات دالة 

  احصائیا.
كل تصمیم . ترتیب التصمیمات المقترحة حسب متوسط الرتب لب

 –وفقا لتحقیق المقیاس ككل بمحاوره (تحقیق الجانب الجمالي 
  تحقیق الجانب الوظیفي). والجدول التالي یوضح ذلك:

  ) ترتیب التصمیمات المقترحة وفقا للتقییم ككل14جدول (
  ترتیب التصمیم  متوسط الرتب  التصمیم
 18  134.78  األول
 11  151.38  الثاني
  15  142.38  الثالث

  19  133.78  ابعالر
  20 132.13  الخامس
  8  169.91  السادس
  6  176.91  السابع
  10  152.69  الثامن
  12  148.53  التاسع
  16  142.34  العاشر

  14  144.00  الحادي عشر
  4  190.88  الثاني عشر
  13  146.31  الثالث عشر
  2  197.22  الرابع عشر
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  ترتیب التصمیم  متوسط الرتب  التصمیم
  5  179.06  الخامس عشر
  1  198.22  السادس عشر

  3  194.19  عشرالسابع 
  9  158.34  الثامن عشر
  17  140.44  التاسع عشر
  7  176.53  العشرون

یتضح من الجدول السابق أنھ قد تبین للباحثة من خالل قیم 
متوسطات الرتب أن التصمیم السادس عشر جاء في الترتیب األول 
من حیث تفضیل المتخصصین للتصمیمات المقترحة من حیث 

الجانب الوظیفي) حیث بلغت قیمة  –لجمالي التقییم ككل (الجانب ا

)، ثم جاء في الترتیب الثاني من حیث 198.22متوسط الرتب (
اراء المتخصصین التصمیم الرابع عشر بمتوسط رتب 

)، أما التصمیم السابع عشر جاء في الترتیب الثالث 197.22(
)، كما جاء التصمیم الثاني عشر في 194.19بمتوسط رتب (

  ).190.88بع بمتوسط رتب (الترتیب الرا
بینما جاء التصمیم الخامس في الترتیب األخیر بمتوسط رتب 

)، كما جاء التصمیم الرابع في الترتیب قبل األخیر 132.13(
). والشكل التالي یوضح ترتیب 133.78بمتوسط رتب (

التصمیمات وفقا لنتائج تحقیق المقیاس ككل ومحاوره (الجانب 
  یفي).الجانب الوظ –الجمالي 

  
تحقیق الجانب  –) ترتیب التصمیمات المقترحة حسب متوسط الرتب لكل تصمیم وفقا للمقیاس ككل (لتحقیق الجانب الجمالي 23شكل (

  الوظیفي)
  الفرض الثاني:

ینص فرض البحث على أنھ "توجد فروق دالة احصائیا بین 
 التصمیمات المقترحة لرسوم اطفال التوحد بعد المعالجة الرقمیة

  وفقا آلراء األمھات".
وللتحقق من صحة فرضیة البحث قامت الباحثة باستخدام أسلوب 

ویستخدم إذا كان  One Way Anovaتحلیل التباین األحادي 

الغرض من الفرضیات ھو معرفة أي التصامیم المقترحة أفضلیة 
بالنسبة لعینة البحث من األمھات، حیث یتم اجراء االختبار على 

  :مرحلتین
التأكد من وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء األمھات . أ

 .للتصمیمات المقترحة

  قیمة اختبار تحلیل التباین األحادي) 15جدول (

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  قیمة
  (ف)

مستوى 
  الداللة

 بین المجموعات
  

 داخل المجموعات
  

  التباین الكلى

824.834  19  43.412  8.332 

0.01  9795.832  1880  5.211      

10620.665  1899         

یتضح من الجدول السابق أنھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین 
آراء األمھات في التصمیمات المقترحة. ولمعرفة أي التصمیمات 

  المقترحة تفضیال ترتب ھذه التصمیمات حسب قیمة المتوسطات.
  المقترحة حسب متوسط الرتب لكل تصمیم.ترتیب التصمیمات  -ب

  ) ترتیب التصمیمات المقترحة وفقا للتقییم ككل16جدول (
  ترتیب التصمیم  المتوسط  التصمیم
 3  11.13  األول
 6  10.89  الثاني
  17  9.68  الثالث
  16  9.79  الرابع

  1 11.69  الخامس
  2  11.34  السادس
  18  9.48  السابع
  11  10.40  الثامن
  15  9.87  التاسع
  14  10.13  العاشر

  10  10.44  الحادي عشر
  12  10.38  الثاني عشر

  ترتیب التصمیم  المتوسط  التصمیم
  19  9.28  الثالث عشر
  9  10.62  الرابع عشر

  5  10.92  الخامس عشر
  4  10.93  السادس عشر
  7  10.68  السابع عشر
  20  9.26  الثامن عشر
  13  10.27  التاسع عشر
  8  10.63  العشرون

ن للباحثة من خالل قیم یتضح من الجدول السابق أنھ قد تبی
المتوسطات أن التصمیم الخامس جاء في الترتیب األول من حیث 
تفضیل األمھات للتصمیمات المقترحة حیث بلغت قیمة المتوسط 

)، ثم جاء في الترتیب الثاني من حیث اراء األمھات 11.69(
)، أما التصمیم األول جاء في 11.34التصمیم السادس بمتوسط (

)، كما جاء التصمیم السادس عشر 11.13ث بمتوسط (الترتیب الثال
  ).10.93في الترتیب الرابع بمتوسط (

بینما جاء التصمیم الثامن عشر في الترتیب األخیر بمتوسط 
)، كما جاء التصمیم الثالث عشر في الترتیب قبل األخیر 9.26(

). والشكل التالي یوضح ترتیب التصمیمات وفقا 9.28بمتوسط (
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    ق المقیاس.لنتائج تحقی

  
  ) ترتیب التصمیمات المقترحة حسب المتوسط لكل تصمیم وفقا للمقیاس24شكل (

ثم قامت الباحثة بتلخیص النتائج السابقة لكل من المختصین 
  واألمھات كما في الجدول التالي:

) یوضح ترتیب التصمیمات المقترحة من قبل الباحثة 17جدول (
  فقا ألراء المختصین واألمھاتبعد معالجة النتائج اإلحصائیة و

  األمھات  المختصین
  التصمیم  الترتیب  التصمیم  الترتیب

  الخامس  1  السادس عشر  1
  السادس  2  الرابع عشر  2
  األول  3  السابع عشر  3
  السادس عشر  4  الثاني عشر  4
  الخامس عشر  5  الخامس عشر  5
  الثاني  6  السابع  6
  السابع عشر  7  العشرون  7
  لعشرونا  8  السادس  8
  الرابع عشر  9  الثامن عشر  9
  الحادي عشر  10  الثامن  10
  الثامن  11  الثاني  11
  الثاني عشر  12  التاسع  12
  التاسع عشر  13  الثالث عشر  13
  العاشر  14  الحادي عشر  14
  التاسع  15  الثالث  15
  الرابع  16  العاشر  16
  الثالث  17  التاسع عشر  17
  السابع  18  األول  18
  الثالث عشر  19  الرابع  19
  الثامن عشر  20  الخامس  20

یتضح من الجدول السابق أن التصمیم (السادس عشر) أحتل 
المركز (األول) عند المختصین بینما أحتل المركز (الرابع) عند 
األمھات، وأن التصمیم (الرابع عشر) أحتل المركز (الثاني) عند 

ت، كما أن المختصین بینما أحتل المركز (التاسع) عند األمھا
التصمیم (السابع عشر) أحتل المركز (الثالث) عند المختصین بینما 

أحتل المركز (السابع) عند األمھات. وعلى النظیر من ذلك أحتل 
التصمیم (الخامس) المركز (األول) عند األمھات بینما أحتل 

المركز (األخیر) عند المختصین، وأن التصمیم (السادس) أحتل 
عند األمھات بینما أحتل المركز (الثامن) عند المركز (الثاني) 

المختصین، كما أن التصمیم (األول) أحتل المركز (الثالث) عند 
  األمھات بینما أحتل المركز (الثامن عشر) عند المختصین.
  ومما سبق یمكن تلخیص اإلجابة على الفروض كما یلي:

الفرض األول: توجد فروق دالة احصائیا بین التصمیمات  . 1
ترحة لرسوم األطفال المصابین بالتوحد بعد المعالجة المق

الجانب الوظیفي)  –الرقمیة في كال من (الجانب الجمالي 

  وفقا آلراء المتخصصین.
  واتضح من النتائج اإلحصائیة ما یلي:

) 0،05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( . 1
وفقا بین التصمیمات العشرون المقترحة من قبل الباحثة، 

آلراء المتخصصین في مالئمة التصمیمات في تحقیق الجانب 
الجمالي، وأن ھذه الفروق جاءت لصالح التصمیم الرابع 

)، 197.22حیث بلغت قیمة متوسط الرتب ( عشر،
ونستخلص من ذلك أن التصمیم مناسب للتسویق واالستھالك، 
كما أن ھذا التصمیم تحقق فیھ عنصر اللون من حیث التوافق 

النسجام اللوني في تكوین التصمیم الزخرفي كما أنھ یواكب وا
  اتجاھات الموضة الحدیثة.

كما أن التصمیم وفقا آلراء المتخصصین یروج إفطار یمكن 
أن یستفاد منھا في تصمیم االقمشة، ویحمل التصمیم طابع 

  معاصر یصلح ألقمشة األطفال.
) 0،05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( . 2

بین التصمیمات العشرون المقترحة من قبل الباحثة، وفقا 
آلراء المتخصصین في مالئمة التصمیمات في تحقیق الجانب 

الوظیفي، وأن ھذه الفروق جاءت لصالح التصمیم السادس 
 )،192.41حیث بلغت قیمة متوسط الرتب ( عشر،

ونستخلص من ذلك ان التصمیم من الناحیة الوظیفیة حقق 
) سنھ من حیث 12-6مع المرحلة العمریة من سن ( التناسب

التصمیم واأللوان كما أن التصمیم أوضح إمكانیة االستفادة 
من برامج الحاسب االلي في إعادة رسم وتشكیل الوحدات 

الزخرفیة وتوزیعھا بطریقة تناسب المودیل متبعة بذلك 
أسالیب إنشاء التصمیم، كما أوضح ان التصمیم منتج یمكن 

الترتیب ھ وتسویقھ، وھكذا جاء التصمیم السادس لیمثل تطبیق
األول من حیث تفضیل المتخصصین للتصمیمات المقترحة 

الجانب الوظیفي)  –من حیث التقییم ككل (الجانب الجمالي 
 .)198.22حیث بلغت قیمة متوسط الرتب (

توجد فروق دالة احصائیا بین التصمیمات  الفرض الثاني: . 3
طفال المصابین بالتوحد بعد المعالجة المقترحة لرسوم األ

الجانب الوظیفي)  –الرقمیة في كال من (الجانب الجمالي 
 وفقا آلراء األمھات.

) 0،01توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (
بین التصمیمات العشرون المقترحة من قبل الباحثة، وفقا 

روق آلراء األمھات في مالئمة التصمیمات، وأن ھذه الف
حیث بلغت قیمة متوسط  جاءت لصالح التصمیم الخامس،

ونستخلص من ذلك ان التصمیم الخامس  )،11.69الرتب (
أفضل تصمیم من حیث قابلیتھ للتسویق واالستھالك من قبل 

) سنھ، حیث أنھ یتمیز بألوان متوافقة 12-9األطفال من سن (
تناسب ذوق الطفل، كما حقق التوازن مع عناصر الوحدة 

  لزخرفیة، كما أنھ یناسب اتجاھات الموضة الحدیثة.ا
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ویرجع عدم اتفاق كال من أراء المتخصصین واالمھات في ترتیب 
) مقارنة 95التصمیم، إلى ان نسبة األمھات الكبیرة والتي بلغت (

  ).16بنسبة المتخصصین وعددھم (
Recommendation  

تتناول رسوم اجراء المزید من الدراسات واألبحاث التي  . 1
وفنون األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة واالستفادة منھا 

ومشاركتھم في انتاج ما یحقق الدخل واالستثمار واالحساس 
 بوجودھم في المجتمع.  

استخدام الرسومات الفنیة لرسوم األطفال وإعادة معالجتھا  . 2
  وتكوین تصمیمات مستحدثة واستخدامھا في طباعة االقمشة.

م طالبات قسم تصمیم األزیاء على كیفیة استخدام تدریب وتعلی . 3
برامج التصمیم الحدیثة ثالثیة االبعاد بجانب الثنائیة االبعاد 
في تصمیم االقمشة المبتكرة والحدیثة التي تواكب الموضة 

 إلثراء مجال تصمیم األقمشة.
استخدام تقنیة الطباعة ثالثیة االبعاد في تشكیل القماش  . 4

 والوحدات الزخرفیة.
تنظیم برامج تدریبیة في مجال تصمیم وطباعة االقمشة  . 5

بھدف إعداد مصممین متنوعین األسالیب في ھذا المجال 
 الذي یخلق فرص عمل للموھبین.
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