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 الملخص:

كما ان االتصال البصري هو  وتفسير لخبراتنا وإعطاء معاناالتصال البصري هو عملية استقبال المثيرات البصرية 

 بالعين.استدعاء لألفكار والمعلومات في أشكال يمكن أن ُتقرأ وُترى  ويوصف بأنهاتصال يتم بمساعدة حاسة النظر 

االهتمام باألطفال في أي مجتمع اهتماما بمستقبل هذا المجتمع بأسره ويقاس مدي تقدم المجتمعات ورقيها بمدي ويعد 

اهتمامها باألطفال و العناية بهم و دراسة مشكالتهم و العمل علي حلها و يعد التوحد لغزا محيرا لكثير من علماء النفس و 

ثة بطفل التوحد حيث يؤثر اضطراب التوحد تأثيرا شديدا علي شخصية طفل التربية لذا اهتمت العديد من الدراسات الحدي

التوحد و علي أسرته، حيث يبدأ اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة ، وللفن أهمية كبيرة فى حياة الطفل ، 

تعبيرية، فالفن بكل  فهو وسيلة رائعة تساعد الطفل على إخراج مشاعره و ترجمة ما يدور حوله و قناعاته في صورة

 أنواعة يعد من أمتع الوسائل للطفل و مثير لغرائزه الطفولية.

 )اللمسي(لذلك تعد األنشطة الفنية من أهم األنشطة التي تقدم ألطفال التوحد؛ ذلك ألنها تساعدهم في تنمية إدراكهم الحسي 

دراك باللمس عن طريق مالمسة السطوح؛ والبصري عن طريق اإلحساس باللون والخط والمسافة والبعد والحجم واإل

لذلك يعد العالج بالفنون من الوسائل الناجحة في عالج االضطرابات المختلفة التي يعاني منها الكثير من األفراد ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

  والتربيةلغزا محيرا لكثير من علماء النفس  ويعد التوحد

شخصية طفل التوحد  علىفل التوحد حيث يؤثر اضطراب التوحد تأثيرا شديدا لذا اهتمت العديد من الدراسات الحديثة بط

لما يظهر علي طفل التوحد من خلل وظيفي يترتب عليه توقف أو تأخر النمو في معظم الجوانب  وذلك نتيجة وعلى اسرته

 .43 واالنفعالي واإلدراك الحسي والتواصل والنمو االجتماعيالمرتبطة باللغة 

يبدأ اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة ويتسبب في نهاية المطاف في حدوث مشكالت على مستوى األداء 

قلة االتصال بالعين أو عدم االستجابة  األطفال مثلاالجتماعي، حيث تظهر بعض عالمات اضطراب طيف التوحد على 

 الرعاية.السمهم أو عدم االكتراث لمقدمي 

  احية:المفتالكلمات 

 النسجية.المعلقات  التوحد،طيف  البصري،االتصال 
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Abstract:  

Visual communication is the process of receiving visual stimuli and giving meaning and 

explanation of our experiences. 

The interest in children in any society is an interest in the future of this society as a family. 

Measured by the progress of societies and its progress by the extent of its interest in children 

and care and study their problems and work to solve them. Autism is a puzzle for many 

psychologists and education, so many recent studies have been interested in children with 

autism severely affects the personality of the autistic child and his family. Autism spectrum 

disorder begins in early childhood, and art is of great importance in the life of the child, it is a 

great way to help the child to bring out his feelings and translate what is going on and 

convictions in an expressive form, art in all kinds is one of the most enjoyable means for the 

child and exciting for his childish instincts. 

Therefore, artistic activities are one of the most important activities that are offered to children 

with autism because they help them develop their perceptual (tactile) and visual through the 

sense of color, line, distance, size and perception by touching the surfaces. Therefore, art 

therapy is one of the successful means in the treatment of various disorders experienced by 

many individuals with special needs. 

Autism is a mystery to many psychologists and education 

Therefore, many recent studies have been concerned with autism, where autism disorder 

severely affects the personality of the autistic child and his family, as a result of the autistic 

child shows dysfunction that results in stalling or delayed growth in most aspects related to 

language, communication, social growth and cognition Sensory and emotional. 

Autism spectrum disorder begins in early childhood and eventually causes social performance 

problems. Some signs of autism spectrum disorder appear in children such as lack of eye 

contact, lack of response to their name, or indifference to caregivers. 

Keywords: 

Visual communication, autism spectrum, woven hangings 
 

 في:تتمثل مشكلة البحث  البحث:مشكلة 

 مواجهة أطفال التوحد للعديد من المشاكل النفسية بسبب عدم القدرة على التواصل مع اآلخرين. .1

االتصال البصري ودور الفن التشكيلي في زيادة وعي وإدراك طفل التوحد لم يتم تناولها بالقدر الكافي في الدراسات  .2

 السابقة 

لم يتم التركيز بالقدر الكافي على المجموعات الضمنية المساعدة ألطفال التوحد من خالل المعلقات النسجية  .3

 المطبوعة. 

 الي:يهدف البحث  البحث:أهداف 

 إلقاء الضوء على التوحد وطيف التوحد والفرق بينهم. .1

 دراسة دور الفن التشكيلي في تصميم عدد من المعلقات النسجية كأداة لالتصال البصري. .2

 دراسة االتصال البصري لدي أطفال التوحد ودور المجموعات الضمنية في زيادة إدراك طفل التوحد. .3
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 أهمية البحث: تتمثل أهمية البحث في: 

تدعيم مجال طباعة المنسوجات بشكل عام وطباعة المعلقات النسجية بشكل خاص بتصميمات مبتكرة ناتجة عن  .1

دراسة المجموعات الضمنية ألطفال التوحد واالستفادة من هذه التصميمات لرفع درجة الوعي واإلدراك لدي طفل التوحد 

 عن طريق االتصال البصري.

كثير من العناصر التي يمكن االستفادة منها فنيا لعمل تصميمات  علىلتوحد تحتوي المجموعات الضمنية ألطفال ا .2

 مبتكرة للمعلقات النسجية تثري مجال االتصال البصري.

 فروض البحث: يفترض البحث أن:

 االهتمام باالتصال البصري لدي أطفال التوحد ينتج عنه زيادة وعي وإدراك األطفال التوحديين بشكل كبير. .1

التوحد لتنمية مهارات  وتساعد أخصائيتصميم معلقات طباعية موجهة ألطفال التوحد تثري مجال االتصال البصري  .2

 التوحد.طفل 

 :البحثمنهجية 

الدعم البصري المختلفة    وفائدته وأدواته ووسائلالبحث بالدراسة االتصال البصري  يتناول :التحليليالمنهج الوصفي  .1

 البصري.تصميمات مبتكرة لمعلقات تثري مجال االتصال  وكيفية عمل وطيف التوحدالتوحد  وكذلك دراسة

من  والتطبيقية المستنتجة والدراسات والحلول الفنيةيتناول الجانب االبتكاري لعمل التجارب  :التجريبيالمنهج  .2

 الدراسة 

عينة البحث التي  علىي تم عمله دراسة نتائج استطالع الرأي الذ علىالمنهج اإلحصائي  : يشتملاالحصائيالمنهج  .3

 البحث.عرض عليها التجارب التصميمية للتأكد من تحقق أهداف 

 البحث:حدود 

 وبسيط.مستوي متوسط  وفئة التوحدسنه  12سنوات الي 5الفئة العمرية ألطفال التوحد من سن  : تشملزمانيةحدود  -1

واألعمال  واألسرة بأكتوبرالضمنية من مركز "ابدأ" لتنمية الطفل  وأخذ المجموعاتالدراسة  : تمتمكانيةحدود  -2

 العربية.المعلقات النسجية في جمهورية مصر  علىتمت  التطبيقية

 وأنواعه.دراسة االتصال البصري خصائصة  - :حدود موضوعية -3

 دراسة التوحد وأعراضه.  -

 دراسة دور الفن التشكيلي في عالج التوحد -

 البحث:أدوات 

 التوحد.المقترحة من خالل المتخصصين في عالج  والصياغات الفنيةاستمارة تحكيم للتصميمات 

 البحث:محاور 

 االتصال البصري وأهميته. -1

 .وطيف التوحدالتوحد  -2

 . وطفل التوحداالتصال البصري  -3

 التوحد.  وعالج طيفالفن التشكيلي  -4

 التصميم أداة اتصال بصري. -5

   المجموعات الضمنية ألطفال التوحد. من مستوحاةابتكار تصميمات للمعلقات النسجية  -6

 البحث.التحليل اإلحصائي لتأكيد أهداف  -7
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 وأهميته:البصري  األول: االتصالالمحور 

 تعريف االتصال البصري: 

 تخزينها وتذكرها واستعمالها ثموتحويلها وتزويدها وتهذيبها ومن االتصال البصري هو عملية استقبال المثيرات البصرية 

و ُيشّكل االتصال  البصري في حياة اإلنسان أهمية كبيرة، فهو طريقة ووسيلة لنقل األفكار والمعلومات المعرفية 

، واالتصال البصري ليس صفة خاصة باإلنسان فقط،بل إن كل المخلوقات والكائنات الحّية التي 28والخبرات بين الناس

وتعالى تتواصل باستخدام لغتها الخاصة فيما بينها كالطيور واألسماك، والحيوانات تلجأ في التعبير عن  خلقها هللا سبحانه

حاجاتها ومتطلباتها األساسية، وأسهم تطور طرق التواصل على مدى الزمن والعصور في ظهور تحوالت كبرى ساعدت 

، اللغة الهيروغليفية والرسومات في المعابد والكهوف، وما  في تقدم المجتمعات المتعاقبة، فقد اُستعملت كأداة تواصل بدائية

يؤكد وجود تطور كبير لالتصال البصري على مدى التاريخ البشري،وتغير طرقه وأشكاله حسب الزمان 

واالتصال البصري هو أساس الحياة المعرفية و هو الدعامة األولي للمعرفة اإلنسانية فهو مجموعة من ،47والمكان

لعقلية الداخلية و يعرفه بعض العلماء بأنه عبارة عن إعطاء معان و تفسير لخبراتنا فعندما ننتبه و نلتفت إلي العمليات ا

يتم بمساعدة حاسة النظر و يوصف بأنه  اتصال هو كما أن االتصال البصري 17مثير معين تبدأ العمليات اإلدراكية بالعمل

االتصال البصري في مجمله  يتصل بالرؤية. ويقّدم أو  استدعاء لألفكار والمعلومات في أشكال يمكن أن ُتقرأ وُترى.و

التصميم  ،التوضيحات ،التصميم الجرافيكي ،الرسم ،التيبوغرافيه ،العالمات التي من ضمنها يعّبر بالصور

المرفقة بالنص لها ، اللون والمصادر اإللكترونية. وهو أيضا يكشف فكرة أن الرسالة المرئية التحريك ،اإلعالن ،الصناعي

 .19وإقناع األشخاصعظيم القوة لإلعالم، وتعليم، 

 
 

 أدوات االتصال البصري 

 : الذي يعد فناً تصويرياً مهنياً يركز على التقاط الصور بواسطة الكاميرا الفوتوغرافية.التصوير الفوتوغرافي

ُيعد التلوين شكالً من أشكال االتصال الَبصري الفني الذي يتم باستخدام األصباغ والطالء بألوانه، ويتم على  التلوين: 

 سطح الجدران والورق والقماش والزجاج والخشب النحاس والفخار(.

بها إلى المقصود هذه الرموز والعالمات التي تعني اإلشارات التي ُيستدل وُيهتدى  الضوء األخضر(:) والرموزالعالمات  

 بالشيء ومعناه وما يرمز إليه ومعروف به بشكل عام.

 : التي تحمل دالالت رمزية متعارف ومتفق عليها عالمياً،اإلشارات الضوئية 

: التي تكون مصنوعة من قطع قماشية، وشكلها مستطيالً، لها تصميم ُممّيز ومختلفة عن بعضها بالشعارات األعالم

  46ة ول والمنظمات العالميوالرموز التي تخص الد
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 البصري:أهداف التواصل 

  سالنايدعم التواصل الَبصري ويشجع التعاون بين. 

 عملية التواصل الَبصري تزيد من المهارات والكفاءات العملية عن طريق السرعة في تناقل المعلومات المهمة 

 األفراد والمجتمعات. التواصل الَبصري حلقة الوصل والتفاهم في األفكار والمعلومات بين 

 30التواصل الَبصري يدعم أفعال وكالم اآلخرين بصورة واضحة ومفهومة. 

 فوائد االتصال البصري

  يساعد التواصل المرئي في كفاءة التواصل. اللفظي،النقل الفوري بالمقارنة مع التواصل  -كفاءة 

  سهولة الفهم -سهولة 

  التواصل بين الثقافات -مرنة 

  34ع من التمتجيل  -ممتعة 

 التوحد وطيف التوحد الثاني:المحور 

 التوّحد:مرض 

 2إلى  1يعّرف التوّحد على أّنه المرض الذي يصيب األطفال نتيجة خلل في نمو األعصاب، حيث يصيب هذه المرض 

رفة ذكور: أنثى، وبالرغم من عدم مع 4من أصل مئة طفل، ويصاب به الذكور عادة بنسب أكبر من اإلناث وبمعّدل 

األسباب الدقيقة التي تؤّدي إلى اإلصابة بهذا المرض، ولكن يرجح بأن العوامل الوراثية هي المؤثر األكبر والتي قد تسبب 

 .41ض طفرات أو تشوهات في بعض الجينات التي قد تؤّدي إلى هذا المر

       

 اضطرابات طيف التوحد: 

الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص لآلخرين والتعامل معهم على اضطراب طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو 

المستوى االجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكالت في التفاعل والتواصل االجتماعي. كما يتضمن االضطراب أنماط 

محدودة ومتكررة من السلوك. ُيشير مصطلح "الطيف" في عبارة اضطراب طيف التوحد إلى مجموعة كبيرة من 

 .66ة عراض ومستويات الشداأل

يعاني بعض األطفال الذين يعانون اضطراب طيف التوحد صعوبة في التعلم، كما أن لديهم مشكلة في التواصل وتطبيق ما 

 .42ة يعرفونه في الحياة اليومية والتكيف مع المواقف االجتماعي
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 :الفرق بين طيف التوحد والتوحد

د وطيف التوّحد يكمن في كون طيف التوّحد هو الحالة العصبية والنفسية الكاملة التي إّن الفرق األساسي ما بين التوحّ 

والتي تختلف حّدتها وشّدتها من طفل إلى آخر، ولذلك تّم إعطاؤها اسم الطيف، والذي تّم  المشاكل،تؤّدي إلى مجموعة من 

تقسيمه بناًء على شّدة الحالة إلى أربعة أقسام هي: اضطراب التوّحد. متالزمة ريت. متالزمة أسبرغير. اضطرابات النمو. 

 .21ى از بشّدة حدتها عن األطياف األخرلذلك نالحظ بأن التوّحد هو أحد اضطرابات أطياف التوّحد والتي تمت

الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد من نوعين من األعراض: مشاكل في التواصل والتفاعل والتفاعل  وُيظهر األفراد

  26 صاالجتماعي، وأنماط السلوك أو األنشطة المتكررة؛ تختلف جهود العالج بشكل عام حسب الحالة الفردية للشخ

 المهارات االجتماعية: 

الصداقات،  المهارات االجتماعية تمثل أكبر التحديات لألفراد الذين يعانون من التوحد. وهذا يؤدي إلى مشاكل في

 تسمى هذه الصعوبات في عملية التفكير والعالقات الرومانسية، والحياة اليومية، والنجاح المهني

 يترجم أن العقل يواجه صعوبة في عملية التفكير باإلضافة إلى إدراكه لمابـ "نظرية العقل" أو العمى الذهني الذي 

  14يدور حوله

 التواصل:مهارات 

يتصف عجز التواصل عموًما بضعف االهتمام المشترك، وضعف المعاملة االجتماعية، والتحديات مع إشارات اللغة 

ين وااليماءات ذات المغزى وتعبيرات الوجه. يطور مثل عدم االتصال بالع اللفظية، ضعف مهارات التواصل غير اللفظي.

العديد من األطفال المصابون باضطراب طيف التوحد مهاراتهم اللغوية على وتيرة متفاوتة فيكتسبون بسهولة بعض 

 12ى جوانب التواصل، بينما ال يتمكنون أبًدا من تطوير الجوانب األخر

 علي:يتركز عالج طيف التوحد  التوحد:عالج طيف 

 طريق االتصال البصري واللفظي عنالقيام بتحسين مستوي التحصيل البصري  -1

 الحد من السلوك السلبي لدي األطفال بواسط برامج تحسين السلوك -2

  13األهل و المجتمع والتفاعل معتحسين التواصل  -3

 السلوك:أنماط 

األنماط السلوكية المحدودة والمتكررة أو قد يعاني طفل أو شخص بالغ مصاب باضطراب طيف التوحد من مشاكل في 

 االهتمام أو األنشطة، بما في ذلك أي من العالمات التالية:

 .يقوم الطفل بحركات متكررة، مثل التأرجح أو الدوران أو رفرفة اليدين 

 .قد يقوم بأنشطة من الممكن أن تسبب له األذى، مثل العض أو ضرب الرأس 

  ،وينزعج عندما يطرأ عليها أدنى تغيير.يضع إجراءات أو طقوًسا معينة 

  .قد ينبهر من تفاصيل شيء ما، مثل العجالت التي تدور في السيارة اللعبة، ولكن ال يدرك الصورة المجملة لهذا الشيء 

 .ال تشغله ألعاب التقليد أو اللعب التخيلي 

 22قد ينبهر بجسم أو نشاط ما بحماسة أو تركيز غير طبيعيين 
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 :وطفل التوحداالتصال البصري  الثالث:المحور 

 تنمية االتصال البصري أوال:

 مدة االتصال البصري زيادة ثانيا:

 السلوك تقييم ثالثا:

  وصيانة السلوك تعميم رابعا:

 البصري:مهارة االتصال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eye Contactتنمية االتصال البصري  أوال:

 ذهني يعانون من ضعف شديد في التواصل البصري ومعظم االطفال الذين يعانون من التوحد أو اضطراب 

 اآلباء يشتكون من أن أطفالهم ال ينظرون إليهم اآلخرين، معظمالتواصل بصريا مع  علىيفتقدون الي المقدرة 

 , تعزيز الطفل عند أية استجابة كاملة أو قريبة لها واالستجابة الكاملة 18م فالطفل إن تواصل بصريا استطاع التعل

 باتجاهك.هي مجرد استدارة رأس الطفل  واالستجابة القريبةهي تواصل الطفل بصريا معك بشكل كامل 

ستوصلنا  والتي بدورهانعمل ما يسمي تعزيز االستجابات التقريبية  ونحن بذلكفيجب تعزيز الطفل عند القيام بذلك 

 .36ل البصري الكام وهي التواصللالستجابة الكاملة 

 اكتساب الطفل مهارات االتصال البصري

 التعرف على المثيرات البصرية

المثير مع مشتت من  المثير بمفردة

 نفس النوع

مشتتات المثير مع 

نواع مختلفةمن أ  

 تسجيل عدد مرات االستجابة

 استجابة كاملة
 عن طريق التواصل بصريا مع المثير

 استجابة قريبة
استدارة رأس الطفل تجاه المثير 

 ونظرة سريعة خاطفة

 تعزيز ومكافأة الطفل

تعزيز معنوي: عن طريق اإلطراء 

 والمدح واالحتضان
تعزيز مادي: عن طريق األلعاب 

والحلوي المحببةالمفضلة واألطعمة   

 الوصول الي

 االتصال البصري الكامل

 تقييم السلوك
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 :زيادة مدة التواصل البصري ثانيا:

 مع والتواصل البصريجعل الطفل يطيل النظر  ويركز عليهذا البرنامج هو مكمل لعمل البرنامج السابق 

 هذا البرنامج مخصص للعمل به بعد إتمام العمل سريعة.مجرد لمحة لوجوههم أو نظرة  وليس فقطاآلخرين 

 25ح بشكل صحيبالبرنامج السابق لجعل الطفل يتواصل بصريا 

 :السلوك ثالثا: تقييم

 )  باللغة المتداولة وأن يكونتقولي األمر مرة واحدة فقط  ويجب أننادي باسم الطفل واعطيه امراً )انظر إليَّ

 .63 الطفلتماما من استجابة  وكأنك متأكدةأو صراخ بل بطريقة  وبدون عصبية وبصوت هادئفي بيئة الطفل 

 :السلوكوصيانة  رابعا: تعميم

 في الوقت الذي يكون فيه معدل حدوث التواصل البصري لدي الطفل في ازدياد ملحوظ عن الخط القاعدي

 الطفل، والمدح واالحتضان والطبطبة عليللسلوك، استمري في تقديم المعززات المعنوية باستمرار مثل اإلطراء 

 االستغناء عنها تدريجيا عند مالحظة تغير بالنسبة للمعززات المادية التي تؤكل مثال مثل الحلويات فيمكن

 إخفاء المعزز المادي ضروري جدا، أما المعزز المعنوي القاعدي. والتدرج فيملحوظ في السلوك عن الخط 

 18فيجب االستمرار عليه ما امكن

 :البصريةاالستراتيجيات 

البصري، نظراً المتالك طفل التوحد مهارات تعتمد االستراتيجيات البصرية على فكرة إحضار اللغة من خالل التمثيل 

عن صور توضيحية مرفقة بكلمات، إشارات، حركات جسدية ذات معنى للطفل،  وهي عبارة قوية في المعالجة البصرية

تساعده على فهم التعليمات أو المشورة أو الجدول الزمني أو المعلومات أو العاطفة، أو المكافآت، أو التحذيرات من 

السلبية، فيكون من المفيد السماح للكبار بالتواصل مع الطفل، ولكن أيًضا تعطي الفرصة للطفل للتواصل مع  السلوكيات

 .35الكبار، وتشجيعه على وضع مخططه برفقة الكبار

 جداول المثيرات البصرية

اليومي، وترتيبها  يتم اختيار سلسلة من الصور مرافقة لكلمات حسب اللغة المفضلة للطفل، يتم تنظيمها حسب الروتين

 مستقال.حسب أولياته، فكل صورة تعد نشاطا 

 الجداول غالبا ثالثة أنواع

الجدول األسبوعي، يجب تحضيره رفقة الطفل كل آخر أسبوع، فهو ثابت وعدم احترامه يسبب قلقاً ونوبات  النوع األول:

 إليه بسهولة. يمكن الرجوععصبية، يمكن وضعه في مكان 

 .الروتين اليومي، ويشمل ضروريات الحياة اليومية رفقة ضابط الوقت الحترام وقت كل نشاط جدول النوع الثاني:
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جدول تفصيلي للمهارات، شرح دقيق لكل خطوة يحتاجها الطفل لتدريبه على مهارات الحياة اليومية، فمثال  النوع الثالث:

أو عند تدريبه على تغيير مالبسه يجب تعليق  لفرش أسنانه يجب االحتفاظ بالخطوات داخل الحمام جانب المغسلة،

 .38ه الخطوات في مقبض خزانة مالبس الطفل... مع تشجيعه عند نجاح كل خطوة ومكافآت

      
 جدول أسبوعي.                                 جدول روتين يومي                                      جدول المهارات

 

 المثيرات البصرية:الهدف من 

 الحد من نسبة السلوكيات العدوانية وتعزيز التعاون مع اآلخرين وتخزين الصور في ذاكرة الطفل تشعره بالطمأنينة

 احترام روتين الحياة اليومية: روتين األكل والشرب، روتين الحمام، روتين اللباس، روتين اللعب، روتين النوم

" االلتزام بالوقت في التنقل من نشاط Time Timerوتحضيره لألحداث المستقبلية " متابعة تسلسل األحداث ويمكن للطفل

 على مهارات العناية الذاتية ابتداء بالتدريب، المساعدة، والمراقبة وتدريب الطفلإلى آخر، باستعمال ضابط الوقت 

 .68ه تشجيعه على مشاركته في العمل وتقديم مكافآت ل

 وسائل الدعم البصري:

لذا جاء االهتمام  المهام(قوائم  )التقويمات، الخرائط، الساعات،معظمنا يستخدم وسائل الدعم البصري في حياتنا اليومية 

العديد من  وقد استخدمفي الفصول الدراسية  ويمكن استخدامهامماثل لألطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد 

األطفال فيما  إلىمن هذه الدعائم البصرية يمكن أن تنقل رسائل  طفال. فكثيراألاألدوات بنجاح مع  والمعلمين هذهاآلباء 

 .65ى مراجع النشاط اليوم وسهولة فيالطفل في الشعور بالثقة بالنفس  وكذلك يساعديتعلق باألنشطة اليومية 

            

إنه الدعم البصري بدالً من المدخالت السمعية. حيث  في طيف التوحد إلى التعلم بشكل أفضل باستخدام األطفاليميل 

             االحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها الطفل في يساعد

 :البصريأفضل طريقة الستخدام الدعم 

البدء باستخدام  بمعنيثم صورة على صورة.  كائن،هناك تسلسل هرمي الستخدام الدعم البصري اوال بمطابقة كائن مع 

 نالكائ

 ثم بمطابقة كائن مع صورة ثم صورة على صورة.  ذلك،الفعلي المطابق لنفس الكائن. بمجرد إتقان 
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 التسلسل الهرمي للصورةالبصرية:

 .64ة الكلمة المكتوب واألسود،الرسم باألبيض  الرسم،لون  واألسود،صور باألبيض  ملونة،صور  كائن،

 :مخططات المشاعر والعواطف

اآلخرين من خالل إمدادهم  ومشاعرهم إلىهذه المخططات يمكن أن تساعد األطفال الذين يحاولون بشدة توصيل عواطفهم 

 والحزن والغضب والخوف وغيرها منبصور واضحة لتساعدهم في التعبير عما يدور بداخلهم من مشاعر السعادة 

 .69ة المشاعر كذلك تساعد االطفال ألظهار تعبيرات الوجه المناسب

    

                 

 التوحد وعالج طيفالتشكيلي  الرابع: الفنالمحور 

صالحة  وتنشأتهم تنشئةالكثير من المجهود لتربية أطفالهم  ويبذل الوالدانإن األطفال هم أجمل ما فى حياة الوالدين، 

 .50وأشمل ل شخصيتهمأثناء تربيتهم لمعرفة أعمق  واإلرشاد النفسيدوماً للتوجيه  ويحتاج األطفال

أن نفسية الطفل في السن الصغير تتأثر  ومشاعره حيثان تربية الطفل تربية جيدة يجب مراعاة الجانب النفسي للطفل 

الطفل سلبياً  وعندما يتأثر ونقاشات حادةبسهولة بما حولها من أحداث سواء في البيئة المحيطة، بين الوالدين من خالفات 

 .51ن العالج بالف والتوجيه تكونالطرق للعالج  ومن أفضلرشاد النفسي لعالجه يكون في حاجة الي اإل

وقناعاته يدور حوله  وترجمة مافهو وسيلة رائعة تساعد الطفل على إخراج مشاعره  الطفل،كبيرة فى حياة  وللفن أهمية

 الطفولية. ومثير لغرائزهصورة تعبيرية، فالفن بكل أنواعة يعد من من أمتع الوسائل للطفل  في

 Art Therapyبالفن العالج 

كان القدماء يسخرون الفنون كطريق للتعبير و التواصل الثقافي ألالف السنين ,حيث بدأ التأهيل بالفن التشكيلي خالل 

منتصف القرن العشرين الحظ المختصون ان االشخاص الذين يعانون أمراضا عقلية غالبا ما يعبرون عن انفسهم من 

و االعمال الفنية مما قاد األطباء الكتشاف امكانية استخدام الفن كتقنية عالجية تأهيلية , حيث يعد العالج  خالل الرسومات

بالفن التشكيلي أحد أهم المواد العالجيه و التأهيلية لذوي االحتياجات الخاصة و تعددت التدخالت العالجية مع األطفال 

ال و من تلك التدخالت العالج بالفن التشكيلي الذي يعد طريقاً فعاالً في التوحديين لمواجهة المشكالت التي تواجة األطف

 عالج االضطرابات النفسية و السلوكية لدي الفرد الذي يعاني من مشكلة في التواصل اللغوي و التواصل االجتماعي .

من خالل نماذج من االرشاد  تكاريةوالعملية االب والفنون البصريةإن العالج بالفن التشكيلي هو عملية دمج للنمو االنساني 

 . 60ى والعالج النفس
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 بالفن:االسس التي يستند عليها العالج 

  يسهل التعبير عنها تلقائيا في الصور أكثر مما يعبر عنها في الكلمات  واألفكار الالشعوريةالمشاعر 

  والمعالجإسقاط صراعات الفرد الداخلية في صور بصرية يؤدي إلي تنامي االتصال البصري بين المريض  

  6ي فنمهارة أو تدريب  إلىإن إسقاط الفرد لصراعاته الداخلية في صورة بصرية ال يحتاج. 

يلعب الفن دورا مهما ومؤثرا في تنمية وإثراء وعالج عملية االتصال لدى األطفال الذين يعانون من اضطرا بات في      

النمو أو اضطرا بات في مهارات االتصال.  ويعد الفن لغة في حد ذاته تتيح لألفراد سواء كانوا أطفاال أو مراهقين عاديين 

بير عما بداخلهم واالتصال باآلخرين ومن هنا يصبح الفن بجانب أنه وسيلة أو ذوى االحتياجات الخاصة فرصة للتع

تطهيرية وسيلة تساعد على عالج المشكالت االتصالية لدى األفراد ويعمل الفن على إيجاد عالقة اتصالية بين الفرد 

.واألنشطة الفنية تعد 11شياء أو أفرادوالقطعة الفنية وبالتالي يبدأ يتسع نطاق االتصال بالبيئة المحيطة به سواء هذه البيئة أ

من أهم األنشطة التي تقدم لألطفال التوحديين ذلك ألنها تساعد هؤالء األطفال في تنمية إدراكهم الحسي وذلك من خالل 

تنمية إدراكهم البصري عن طريق اإلحساس باللون والخط والمسافة والبعد والحجم واإلدراك باللمس عن طريق مالمسة 

ومن هنا يعد الفن الوسيط الناجح في عالج االضطرابات المختلفة التي يعاني منها الكثير من األفراد. كما أنها السطوح 

 .16ن جزء أساسي من برامج تنمية المهارات لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة وبالطبع منهم األطفال التوحديو

 فوائد العالج بالفن عند األطفال التوحديين:

إطالق الشعور التعبيري واالنفعالي لدى الطفل وذلك من خالل تطور التفاعل اإلنساني بينه وبين العمل  . يساعد على1

 الفني وبين المعالج

 . يعمل على تنمية وعي الطفل بنفسه وأنه قادر على إخراج عمل جميل ومتميز.2

 . تنمية إحساس الطفل بنفسه حتى ينمو إحساسه بالبيئة من حوله.3

األسلوب النمطي الروتيني الذي يتبعه التوحديون في الرسم ويجعل أسلوبهم أكثر ليونة فيما يتعلق باألعمال  يثري -4

المصنعة ومن خالل هذه الطرق يتعلم الطفل الكثير من طرق التواصل مع البيئة المحيطة تلك الطرق التي يحرم منها 

 .27ن العديد من األطفال التوحديي

    

فإن العالج بالفن قد أثبت فعاليته بالنسبة للطفل عن طريق تنمية مهاراته فى استخدام األلوان والخطوط واألشكال، وتمكينه 

من التعبير عن عالمه الداخلى وبيئته المحيطة، ومساعدته على تنظيم الحقائق بصورة أكثر وضوحاً عن طريق اللغة 

 ح المعالجة فى بناء ذات قوية. الشكلية، كما تعلم الطفل كيف يستثمر نصائ
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 األلوان والطاقة العالجية الموجودة فيها ألطفال التوحد

 

كل األلوان لها طاقة عالجيه فكل لون تخرج منه طاقة عالجية تؤثر على أجسامنا.. وقد استخدم اللون األزرق في السجون 

 للتخفيف من نشاط المسجونين الذين لديهم حركة زائده.

أن  مرضية، كماوحقق نتائج  وفرط حركةألحمر استخدم مع بعض األطفال التوحديين الذين ليس لديهم حركة واللون ا

الذي ينشط الذاكرة ويبعث في  واللون األصفراللون األخضر يساعدعلى التخلص من االضطرابت النفسية الغير مرضية 

صفراء فاقع لونها  )بقرةفقد ورد ذلك في القرآن الكريم حين وصف هللا سبحانه وتعالى بقرة بني اسرائيل  السرور؛النفس 

 اجتماعيا.يجعل الطفل المنعزل  للشهية، واللون البرتقاليتسر الناظرين( واللون الزهر أو ما يسمى الفوشيا فهو فاتح 

 54ه جنب اللون األسود ألنه يحتوي على طاقة سلبية كبيرعالجية إيجابية ويجب ت طاقةكل األلوان الفواتح فيها 

 التصميم أداة اتصال بصري   الخامس:المحور 

تعتمد عملية تصميم الفنون البصرية الموجهة لطفل التوحد و إنتاجها علي قدرة المصمم في التصميم وبناء عالقات و 

أن اإلدراك و التصور و العلم المادى أو الشئ طرق تجميع و ترتيب و تنسيق المفردات و الصيغ المختلفة و بما 

المحسوس هو حضور صورة الشئ بالعقل فبهذا المفهوم تعمل جميع لغات نظريات االتصال في مختلف العلوم التي من 

أهمها لغة االتصال البصري و هي لغة جميع الفنون البصرية ،و يتواجد التصميم في عالم طفل التوحد بشكل كبير و 

 . 10شتي النواحي و الطفل يتأثر و يفكر و يتعامل مع كل أنواع المثيرات البصرية المتنوعة متعاظم في

 بصري:مراحل تلقي التصميم كمثير 

 إلىتحولها  لها، أثناءالطفل بصريا  إدراكبمراحل متعددة عبر  والتصميم تمرالعناصر الشكلية المكونة للعمل الفني  -

 للطفل كمثير مثلها كباقي المثيرات التي تحيط به.  والتصميمات المستهدفةيمدها العقل بالمعاني  وأثناء ذلكصورة ذهنية 

اإلدراكي في إنتاج  والمجال البصريمركزية الرؤية البصرية  علىالثقافة البصرية هي حقل من حقول المعرفة تؤكد -

 وصياغة الجملفهم  علىالقدرة  والتي تعنيالجمالية عند الطفل كذلك باستخدام الثقافة البصرية  وتأسيس القيمالمعاني 

 به.أكثر حساسية للعالم المحيط  ويكون الطفلالبصرية 

 .40 وحل المشكالتيأتيان في مقدمة األسباب الجوهرية التي تنمي اإلبداع  والتفكير البصريالمعارف البصرية  -

 طة باالتصال بالفنون البصريةالعمليات المرتب

 التوحد:فوائد التصميم لطفل 

  البيئة المحيطة به.  علىالتعرف  علىمساعدة طفل التوحد  علىالعمل 

  بينهم.  واأللوان وإيجاد عالقاتمحاولة إمداد طفل التوحد بمعلومات عن األشكال 

  المتنوعة.والخامات شغل فكر ووعي طفل التوحد بمعرفة أشكال الفنون  علىالعمل 

  من خالل جداول الروتين اليومي وتحسين األداءتطوير قدرة الطفل علي التواصل.  

  المعلق ليزيد استجابة الطفل للرؤية الفنية والصور داخلمراعاة النواحي الجمالية لنوع الرسوم.  

  للطفل.نمي الذاكرة البصرية اكتشاف القيم الجمالية فيها كما ت والقدرة علىتذوق األعمال الفنية  علىتنمية القدرة 

 63ا تجريد المعلومات البصرية في رموز أو صور يمكن تذكرها أو التعبير عنه. 

http://2.bp.blogspot.com/-ZqVOGuELP1k/USTSCCWyruI/AAAAAAAAArc/G6Qo2qz-z4o/s1600/d6851c332d.png
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  التوحد:المجموعات الضمنية في تنمية لغة االتصال البصري لدي طفل 

مواصفاته، المجموعات الضمنية مهمة جدا لتعليم الطفل، كما أنها تساعد على ربط شكل الشيء بمسماه والتعرف على 

وهي تساعده على التركيز من خالل وضع بعض الصور أمامه وطلب صورة معينة منه، كما أنها تساعده على التصنيف 

 من خالل

 .للنظرتقسيم كل مجموعة على حدا، وهي تساعده على االنتباه ألن شكلها وحجمها ولونها جذاب بالنسبة له وملفت 

      
 

تساعد الطفل على فهم الصفات والمقارنات والتفضيل، وتساعده على فهم المتضادات من خالل كما أن المجموعة الضمنية 

الضمنية  ويستخدم المجموعات للطفل.كما أن المجموعة الضمنية تزيد من القدرات التعبيرية ت، مجموعة المعكوسا

وتستخدم في  األمهات مع أطفالهم في المنازل، كما يستخدمها أخصائيوا التخاطب وأخصائيون في تنمية المهارات

 .4ل الحضانات ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة فهي ال غنى عنها في العملية التعليمية للطف

     
 

 الطيور، المهن، الحيوانات، المالبس، المواصالت، اإلنسان، الخضروات، الفاكهة، الضمنية: جسمتشمل المجموعات 

 .5 والسلوكاألفعال  الطعام، الزهور،ادوات 

 من المجموعات الضمنية ألطفال التوحد مستوحاةتصميمات للمعلقات النسجية  السادس: ابتكارالمحور 

 المعلق: ماهية

هيئة مرنة في مساحة تسمح باالنسدال لتعلق فوق الجدران  والمعلق هو ماديا،كلمه" معلق" تتسع لتضم كل ما يمكن تعليقة 

المشكله من خالله أو عليه فبينما تؤدي  والعناصر الفنيةتحوي مضمونا مسجال بمعالجة تشكيلية فنية يشمل الكيان المنسوج 

ولكن ات الوظيفة الواجهات المعمارية أو الجدران فإن المعلقات النسجية تؤدي ذ علىالزخرفة الجدارية وظيفة جمالية 

 المبني. داخل

 التعليق:أساليب 

والذي  الثابت ومنها التعليقالصفات االنسدالية للمنسوج  علىتحت هذا األسلوب كل وسيلة تعتمد  يندرجباالنسدال: التعليق 

وهو  المتحركوالتعليق مهمة االنسدال  ويترك للخامهتثبيت دعامة صلبة في أعلي المعلق إلمكان تناوله منها  علىيعتمد 

 رأسيا.حركة المعلق في االتجاة الذي يحدده االستخدام الوظيفي سواء كان جانبيا أو  إمكانية

  الفنية.الطريقة عند إعداد اللوحات  وتستخدم هذهإطار مناسب  علىشد المنسوج  : يتماإلطارالتعليق بإستخدام 

باألسلوب الذي يخدم  وأشكال نسجيةتدلي مجموعة أشرطة  وتعتمد عليحلول فنية لألسقف المرتفعة  هياألسقف: معلقات 

 .والمكانالبيئة 
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 دالمجموعات التصميمية للمعلقات النسجية المقترحة المستلهمة من المجموعات الضمنية ألطفال التوح

 األول التصميم

 
 العمل األصلي

 
 (1)  تصميم

 
 (1توظيف)

 

          (:1لتحليل الفني )

علي استخدام المجموع الضمنية الخاصة بالحيوانات ألطفال التوحد و حرصت الباحثة علي محاولة إظهار  اعتمد التصميم

العناصر بصورة واضحة، و ذلك لتكون الفته لنظر طفل التوحد بصورة كبيرة كذلك تم تقسيم الحيوانات إلي مجموعات و 

لك تم تكرار العناصر بشكل متتابع و ذلك لتأكيد محاولة دمج كل نوع منهم في مساحة مستقلة و داخل إطار واضح كذ

المعلومة و التركيز علي صورة العنصر في ذهن الطفل بشكل واضح كذلك استخدام األلوان الطبيعية للحيوانات دون 

 محاولة لعمل تأثيرات كثيرة لتشتيت طفل التوحد و جاءت الخلفية تحمل ألوان األخضر و األصفر الهادئة لجذب انتباه طفل

 التوحد.
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 التصميم الثاني

 
 العمل األصلي

 
 (2تصميم  )

 
 (2توظيف)

 

 (2التحليل الفني )

المجموعة الضمنية الخاصة بمالبس االوالد و ذلك لتعريف طفل التوحد بالمالبس الخاصة به و  علىجاء التصميم يعتمد 

تم تجزئة التصميم إلي عدد من المربعات المتراكبة التي تحمل كل منها عدداً من المالبس و ذلك لمحاولة ربط العناصر 

و جاءت خلفيات العناصر بيضاء و ذلك ألظهار  بالطفل كما أن هذه العناصر مناسبة له و أنه في حاجة إلي استخدامها

 الطفل.شكل الملبس بصورة واضحة في ذهن 
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 التصميم الثالث

 
 العمل األصلي

 
  (3)  تصميم

 (3توظيف)
 

 (3التحليل الفني )

جاء التصميم يعتمد علي المجموعة الضمنية الخاصة بالخضروات التي يتناولها الطفل يوميا و جاء توزيع العناصر في 

جميع انحاء التصميم للتأكيد علي أهميتها في حياة الطفل و جاءت العناصر بألوانها الطبيعية و ذلك ليتمكن الطفل من 

ون األزرق الهادئ و ذلك لعدم تشتيت الطفل عند النظر إلي التصميم و التعرف عليها بسهولة و جاءت الخلفية تحمل الل

  أهميتها.جاءت اإلضاءات البيضاء خافتة في خلفية العناصر و ذلك إلبراز العناصر و التأكيد علي 

 التصميم الرابع

 
 العمل االصلي

 
 (4تصميم )

 
 (4توظيف)
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 (4التحليل الفني )

ليتمكن الطفل من التعرف علي أجزاء جسمه بسهولة  وذلك جاء التصميم يحمل المجموعة الضمنية الخاصة بأجزاء الجسم 

و معرفة وظيفة كل جزء منها و فائدة هذا الجزء بالنسبة لإلنسان، و تم التأكيد علي أجزاء الوجه بشكل خاص و ذلك ألنه 

رأة و بذلك يتم تأكيد المعلومة و ربط اسم العنصر بوظيفته و فائدته بالنسبة أول شئ ينظر إليه الطفل عندما ينظر الي الم

  للطفل.

 التصميم الخامس

 
 العمل األصلي

 
 (5تصميم  )

 
 (5توظيف)

 

  (5التحليل الفني )

 وجاءت تعريف البنت بالمالبس الخاصة بها  وذلك لمحاولةجاء التصميم يحمل المجموعة الضمنية الخاصة بمالبس البنات 

الخلفية و ألوان المالبس متناسبة مع ميول البنت و األلوان الالفتة لنظرها و جاءت صورة البنت في التصميم مهتمه جدا 

بس من بمالبسها و فرحتها بها و ذلك لتحفيز البنات لالهتمام بالمظهر و العناية بالمالبس و محاولة تنسيق و ترتيب المال

 .خالل األلوان الذاهية للمالبس و مكمالتها
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 التصميم السادس

 
 العمل األصلي

 
 (6تصميم  )

 
 (6توظيف)

 

 (6التحليل الفني )

جاء التصميم يحمل المجموعة الضمنية الخاصة بالطيور في محاولة لتعريف طفل التوحد بالطيور المختلفة و تم التركيز 

علي العناصر بوضعها علي خلفية زرقاء خالية من أية تأثيرات جرافيكية؛ كذلك محاولة وضعها داخل إطار للتخصيص و 

صميم تحمل لوناً هادئاً تماما؛ و ذلك لعدم تشتيت الطفل بين العناصر و التركيز علي العناصر المختلفة و جاءت خلفية الت

الخلفية و تم استخدام محددات العناصر باللون األبيض كإضاءة ساقطة علي العناصر للتركيز عليها و إبرازها بصورة 

 أكثر وضوحا. 

 التحليل اإلحصائي لتأكيد أهداف البحث: السابع:المحور 

للمعلقات النسجية التي  التصميمية األفكار خالل عدد من من البحث أهداف تحقق مدى لقياس استطالعية دراسة إجراء تم

من  لمجموعة االستطالعية الدراسة هذه وقدمت المعلقات.تساعد في عالج طيف التوحد من خالل االتصال البصري لهذه 

 معايير واشتملت ،الباحثة ابتكرتها التصميمات التي مجموعة حيال آرائهم على للتعرفالمتخصصين في عالج التوحد 

 :يلي ما على االستبيان 

 مدي ترابط عناصر التصميمات. -1

 دور المجموعة اللونية المستخدمة في رفع درجة التواصل البصري عند طفل التوحد -2

 دور الفكرة التصميمية في تأكيد صورة العناصر المستخدمة في ذهن طفل التوحد -3

 العناصر داخل التصميمات لزيادة االتصال البصري لطفل التوحدفائدة تكرار  -4

 مالءمة التصميمات لتنمية إدراك طفل التوحد -5

 توافق التصميمات مع المجموعة الضمنية المستمد منها التصميمات -6

 استخدام التأثيرات الجرافيكية في التصميمات -7

 ريدور التصميمات في مساعدة أخصائي التوحد لزيادة االتصال البص -8
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 6المحكمين المتخصصين في عالج التوحد ،لتحكيم  من 15عدد المعايير فى صورة استبيان للرأى على عرض و تم

، وللتأكد من صدق المعيار وصحة الفروض تم االستبيان   صوتاً لكل سؤال في  استمارة 90فتكون النتيجة تصميمات 

لكل سؤال على حدى ،حيث تبين من نتائج الجداول التالية حساب االنحراف المعيارى كأحد مقاييس التشتت عن المتوسط 

أن جميع قيم االنحراف المعيارى كانت موجبة وقد زادت عن الواحد الصحيح مما يدل على أن هناك داللة إحصائية 

 إيجابية لصالح تلك األسئلة التى ُعرضت على المحكمين.

( 5والدرجة )( أعلي الدرجات 1تكون الدرجة ) ( بحيث5-1) التقديرات المكافئة لكل سؤال في االستبيان من وقد وضعت

 نسبية.قيم  وتحويلها إلىتم حساب القيم المتوسطة لكل سؤال  ومن ثماقل الدرجات 

 المتوسط واالنحراف المعيارى لمدي ترابط عناصر التصميمات: (:1جدول )

 المجموع ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز الرأى

 90 7 14 17 20 32 العدد

 100 7.8 15.6 18.9 22.2 35.6 النسبة

 3.6 المتوسط

 1.6 المعيارى االنحراف

 

 
 

المتوسط واإلنحراف المعيارى لدور المجموعة اللونية المستخدمة في رفع درجة التواصل البصري عند  (:2جدول )

 طفل التوحد

 المجموع ليس له دور صغير متوسط كبير الرأى

 90 5 12 44 29 العدد

 100 5.6 13.3 48.9 32.2 النسبة

 3.1 المتوسط

 1.3 المعيارى االنحراف
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المتوسط واالنحراف المعيارى لدور الفكرة التصميمية في تأكيد صورة العناصر المستخدمة في ذهن طفل  (:3جدول )

 التوحد

 المجموع ليس له دور صغير متوسط كبير الرأى

 90 3 17 40 30 العدد

 100 3.3 18.9 44.4 33.3 النسبة

 3.1 المتوسط

 1.3 المعيارى االنحراف
  

 

 

 لفائدة تكرار العناصر داخل التصميمات لزيادة االتصال البصري لطفل التوحد المعيارى االنحرافوالمتوسط  (:4جدول )

 المجموع ليس له دور صغير متوسط كبير الرأى

 90 4 8 43 35 العدد

 100 4.4 8.9 47.8 38.9 النسبة

 3.2 المتوسط

 1.3 المعيارىاالنحراف 
 

 
 

 طفل التوحد إدراكالمتوسط واإلنحراف المعيارى لمالئمة التصميمات لتنمية  (:5جدول )

 المجموع ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز الرأى

 90 7 11 26 24 22 العدد

 100 7.8 12.2 28.9 26.7 24.4 النسبة

 3.5 المتوسط

 1.6 المعيارىاالنحراف 
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 لتوافق التصميمات مع المجموعة الضمنية المستمد منها التصميمات المعيارىاالنحراف والمتوسط  (:6جدول )

 المجموع ليس له دور صغير متوسط كبير الرأى

 90 1 15 36 38 العدد

 100 1.1 16.7 40.0 42.2 النسبة

 3.2 المتوسط

 1.3 المعيارىاالنحراف 
 

 

 

 الستخدام التأثيرات الجرافيكية في التصميمات  المعيارىاالنحراف والمتوسط  (:7جدول )

 المجموع ليس له دور صغير متوسط كبير الرأى

 90 3 18 46 23 العدد

 100 3.3 20.0 51.1 25.6 النسبة

 3.0 المتوسط

 1.3 المعيارىاالنحراف 
 

 
 

 لدور التصميمات في مساعدة أخصائي التوحد لزيادة االتصال البصري المعيارىاالنحراف والمتوسط  (:8جدول )

 المجموع ليس له دور صغير متوسط كبير الرأى

 90 3 22 38 27 العدد

 100 3.3 24.4 42.2 30.0 النسبة

 3.0 المتوسط

 1.3 المعيارىاالنحراف 

0

50

123456

مالئمة التصميمات لتنمية ادراك طفل التوحد
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تبين من نتائج الجداول أن جميع قيم االنحراف المعيارى كانت موجبة وقد زادت عن الواحد الصحيح مما يدل على أن 

كما قامت الباحثة بحساب االنحراف  المحكمين،هناك داللة إحصائية إيجابية لصالح تصميمات األسئلة التى عرضت على 

 المعيارى لمعرفة التشتت عن المتوسط العام.

تبين من نتائج التحليل اإلحصائي أنه قد حصلت المحاور )ترابط عناصر التصميم ،توافق التصميمات مع المجموعة و قد  

( .و 1الضمنية المستمد منها التصميمات( علي أعلي التقديرات من نسبه األصوات حيث حصلت علي الداللة االحصائية )

ع درجة التواصل البصري عند طفل التوحد ، دور الفكرة جاءت المحاور )دور المجموعة اللونية المستخدمه في رف

التصميمية في تأكيد صورة العناصر المستخدمة في ذهن طفل التوحد ، فائدة تكرار العناصر داخل التصميمات لزيادة 

االتصال البصري لطفل التوحد ،استخدام التأثيرات الجرافيكية في التصميمات ، دور التصميمات في مساعد أخصائي 

التوحد لزيادة االتصال البصري (علي المرتبة الثانية في التقديرات من نسبة األصوات حيث حصلت علي داللة إحصائية 

المرتبة الثالثة من التقديرات و حصلت علي داللة  التوحد( علي( . و جاءت )مالءمة التصميمات لتنمية إدراك طفل 2)

 (.3إحصائية )

 االستبيان:صدق 

صدق االستبيان وتم حساب االتساق  ولقياس قياس الغرض المصممة من أجله  علىالصدق هو مدي دقة أداة جمع البيانات 

الداخلي لالستبيان، و ذلك من خالل معامالت االرتباط بين كل سؤال في االستبيان والدرجة الكلية لإلستبيان فمن حساب 

 (9مل ارتباط بيرسون جدول )االتساق الداخلي لفقرات االستبيان بحساب معا

 

 لالستبيان الكلية والدرجة أسئلة اإلستبيان بين االرتباط معامالت قيم :(9) جدول

 المحور
معامل إرتباط 

 بيرسون
 الداللة

 0.01 0.970 مدي ترابط عناصر التصميمات

 0.01 0.963 دور المجموعة اللونية المستخدمة في رفع درجة التواصل البصري عند طفل التوحد

 0.01 0.972 دور الفكرة التصميمية في تأكيد صورة العناصر المستخدمة في ذهن طفل التوحد

 0.01 0.934 فائدة تكرار العناصر داخل التصميمات لزيادة االتصال البصري لطفل التوحد

 0.01 0.970 مالءمة التصميمات لتنمية إدراك طفل التوحد

 0.01 0.942 الضمنية المستمد منها التصميماتتوافق التصميمات مع المجموعة 

 0.01 0.946 استخدام التأثيرات الجرافيكية في التصميمات

 0.01 0.952 دور التصميمات في مساعدة أخصائي التوحد لزيادة االتصال البصري
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لذا تعد معايير االستبيان صادقة القترابها من الواحد  (0.01وجد ان معامالت االرتباط معنوية عند مستوي داللة )

 االستبيان.تجانس معايير  علىالصحيح، مما يدل 

 االستبيان:ثبات 

دليل دقة  فيها، فالثباتالثبات هو المدي الذي يصل إليه المقياس في إعطاء قراءات متقاربة عند كل مرة يتم استخدامه 

 .والتجزئه النصفيةحساب الثبات عن طريق الفاكرونباخ  وقد تماالختبار في القياس 

 اإلستبيان لمحاور الثبات معامل قيم (10) :جدول

 القيمة المتغير

 Cronbach's Alpha 0.979 معامل الثبات الداخلي ألفا كرونباخ 

 Confidence 0.989 معامل الصدق الذاتي

 Spearman-Brown 0.975  معامل ارتباط سبيرمان براون

 Guttman Split-Half Coefficient 0.987معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

 

تقترب من  والتجزئة النصفية وسبيرمان براون والصدق الذاتي( أن قيم معامالت الفاكرونباخ 10يتضح من جدول )

 االستبيان.ثبات  علىالواحد الصحيح مما يدل 

  البحث:نتائج 

ادوات الدعم  علىعالج التوحد كذلك ركز البحث  ودورة فيقدم البحث دراسة نظرية حول االتصال البصري  -1

 لفظي.كأداة اتصال بصري يمكن أن تنقل الكثير من المعلومات البصرية بدون اتصال  ودور التصميمالبصري 

طفل التوحد  وتنمية إدراكطيف التوحد  في عالج وإيجابي لإلسهامأوضح البحث أن الفن التشكيلي له دور فعال -2

 االخرين.زيادة التواصل مع  والمساعدة في

 وربط االشياءالعالم المحيط بالطفل  علىأشار البحث إلي دور المجموعات الضمنية ألطفال التوحد في محاولة التعرف -3

 ية.الضمنبشكل فعال من خالل هذه المجموعات  ومحاولة التواصلببعض  واالفعال بعضها

المجموعات الضمنية حيث يمكن استخدامها في أماكن  والمستوحاة منتصميمات مبتكرة للمعلقات النسجية  6قدم البحث -4

 واإلدراك.زيادة االنتباه  والمساعدة فيدور االتصال البصري لدي الطفل  وذلك لتأكيدتردد طفل التوحد 

 التوصيات:

 لديهم.عالج أطفال التوحد لتنمية االتصال البصري  ودوره فيزيادة االهتمام بدراسة الفن التشكيلي -1

بشكل خاص للتواصل بشكل إيجابي في  وأطفال التوحدضرورة االهتمام باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة عامة -2

 المجتمع.

ألطفال  والحس الفنيالوعي  وذلك لتنميةمحاولة إعداد نخب مؤهله من متخصصي الفنون للعمل في مجال التوحد -3

 التوحد.

إدراك ووعي  وذلك لتنميةالحديث  وتكنولوجيا العصرضرورة استحداث مجموعات ضمنية جديدة تواكب تطورات -4

 .طفل التوحد لمتطلبات العصر.
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