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امللخ�ص :

ا�ستهدف البحث احلايل تقييم االجتاهات االجتماعية جتاه ا�ضطرابات طيف
ا�ضطراب التوحد فى م�صر  ،autism spectrum disordersوحتددت الأهداف
فيما يلى (1 :تقييم وو�صف االجتاهات االجتماعية جتاه الفرد ذوي ا�ضطرابات
طيف ا�ضطراب التوحد فى م�صر (2 ,ومقارنة االجتاهات االجتماعية وفقا للمعايري
الدميوغرافية والتى تتمثل فى العمر و اجلن�س و امل�ستوى التعليمى و الديانة و كذلك
مدى االرتباط بفرد ذي ا�ضطراب التوحد .و تكونت عينة الدرا�سة من ( )90فردا
من خلفيات خمتلفة من �أفراد املجتمع امل�صرى ,حيث دعت الباحثة امل�شاركني من
ثالث جمموعات :املخت�صني فى جمال الإعاقة و �أولياء امور الأفراد ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد و�أف ��راد م��ن املجتمع ب�شكل ع��ام م��ن حمافظة ال�شرقية ,جمهورية
م�صر العربية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت تطبيق مقيا�س االجتاهات االجتماعية
ن�ح��و ا� �ض �ط��راب ال �ت��وح��د ),(Attitudes Toward Autism Scale ATA
و ا�ستمارة البيانات الدميوغرافية .و�أظ�ه��رت النتائج الآت ��ى� :أن هناك اجتاهات
اجتماعية ايجابية جتاه الأف��راد ذوي ا�ضطراب طيف التوحد فى م�صر ,وتختلف
تلك االجتاهات وفقا خل�صائ�ص امل�شاركني من حيث اجلن�س والعمر والتعليم و مدى
االرتباط بالفرد ذي ا�ضطراب التوحد.
وف��ى ��ض��وء النتائج �أو��ص��ت الباحثة ب���ض��رورة تنمية االجت��اه��ات االيجابية
وتغيري االجت��اه��ات غري املف�ضلة جت��اه الأف��راد ذوي ا�ضطراب التوحد وال��ذى يعد
��ض��رورة لتعزيز دجمهم فى املجتمع .و�أي�ضا مزيد من البحوث امل�ستقبلية حول
الت�أثري النف�سى وال�سلوكى لالجتاهات االجتماعية نحو ا�ضطراب التوحد على كال
من الفرد ذي ا�ضطراب التوحد والأ�سرة ,والت�أكيد على �ضرورة االهتمام بالدرا�سات
التى تهتم بحقوق الأ�شخا�ص ذوي ا�ضطراب التوحد لتمكينهم من التمتع بحياة
�أف�ضل.
الكلمات املفتاحية  :ا�ضطراب التوحد ,االجتاهات االجتماعية ,م�صر.
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Attitude towards individuals with autism
spectrum disorders in Egypt
Dr. Gobrial, Ereny
Lecturer Mental Health and Autism
Faculty of Education- Zagazig University
Abstract

Aim: The purpose of this study was to evaluate current views
toward the autism spectrum disorders in Egypt, specific objectives
were: 1) evaluate and describe societal attitudes towards individuals
with ASD; 2) compare and contrast attitudes according to gender, age,
education, religion and person distance with individuals with ASD.
Method: Ninety individuals from various background formed
the sample of this study, which undertaken in Sharkiya Governorate
-North East of Egypt. Quantitative method was applied to assess the
attitude towards individuals with autism spectrum disorders in Egypt
using the SATA: Societal Attitudes Toward Autism Scale (Flood,
Bulgrin & Morgan, 2012). This is comprised of three components:
societal attitude, knowledge and personal distance.
Results: The findings showed various attitudes which emerged
by participants. Attitude factor scores vary as a function of participant
characteristics (sex, age, education and religion) and the degree of
knowledge about ASD, as well as the distance with individuals
with persons with ASD. The findings convince us that there is need
for the development of positive trends and changing unfavourable
attitude toward autism, which in turn will enhance the integration
of people with autism in the society. Further research is needed on
the psychological impact of behavioural and social attitudes towards
autism on both the individuals with autism and the family, and to
emphasize the need to focus on studies that are interested in the rights
of persons with autism to enable them to live in the community in a
respectful manner and to be able to enjoy better life.

Key words: Autism, Societal Attitude, Egypt.
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االطار النظرى و الدرا�سات ال�سابقة

ريا فى جمال رعاية ذوي الإعاقة وت�أهيلهم,
�شهدت ال�سنوات املا�ضية تطو ًرا كب ً
وكان هناك م�سعى لتح�سني حياة الأفراد ذوي الإعاقة فى املجتمعات العاملية .م�صر
دائما ت�سرع ملد يد العون اليهم من خالل خمتلف القوانني بد�أت احلكومة امل�صرية
لتعزيز امل�شاركة الفعالة بني الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية فى املجتمع .وتعمل وزارة
الرتبية والتعليم نحو �إن�شاء نظام التعليم اخل��ا���ص ال��ذى يدعم ا�ستقالل ودم��ج
الطالب من ذوي الإعاقة� ,إ�ضافة �إىل الت�أكيد على �ضرورة دمج ذي الإعاقة ب�صفة
عامة فى املجتمع امل�صرى .وقد جنح املجتمع فى الوقت احلا�ضر من دجمهم فى
املجتمع حتى ظهرت اجلمعيات اخلريية وال�شئون االجتماعية تقدم العون لذوي
الإعاقة فى ت�أهيلهم و تعليمهم و ما يحتاجونه فى م�سايرة حياتهم مع املجتمع.
ورغم ذلك ,مازال الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية وا�ضطراب التوحد يعانون من عدم
التمتع بحقوقهم مقارنة بالأفراد الآخرين فى املجتمع كما �أو�ضحت درا�سة غربيال
) ,(Gobrial, 2012و�أن ثمة نظرة خاطئة من بع�ض �أبناء املجتمع وكذلك التميز
املبا�شر وغري املبا�شر فى املجتمع امل�صرى جتاه الفرد ذي الإعاقة ,وك�أن الإعاقة و�صمة
عار .وال�س�ؤال املطروح الآن ما هو رد فعل املجتمع امل�صرى واالجتاهات االجتماعية
جتاه الفرد ذي ا�ضطراب التوحد.
وي�صف الدليل الت�شخي�صى والإح�صائى اخلام�س لال�ضطرابات النف�سية
) DSM-5 (APA, 2013ا�ضطراب طيف التوحد ,وهو يت�ضمن �أربعة ت�شخي�صات
�سابقة وهى ا�ضطراب التوحد  -ا�ضطراب �أ�سربجر -ا�ضطراب الطفولة االنحالىل-
ا�ضطراب النمو املتعمم غري املحدد ب�شكل �آخر� ,أو ًال :بنق�ص فى التوا�صل االجتماعى
والتفاعل االجتماعى وثانياً :مبحدودية وتكرار ال�سلوك واالهتمامات والن�شاطات.
و�إذا مل يتوفر وجود ال�صفات ال�سلوكية املذكورة فى البند الثانى ف�إن الت�شخي�ص هو
ا�ضطراب فى التوا�صل االجتماعى ولي�س طيف ا�ضطراب التوحد .و ميكن حدوث
ا�ضطراب طيف التوحد خالل مرحلة الطفولة املبكرة مع الأخ��ذ فى االعتبار �أن
الأع��را���ض رمبا قد ال تظهر ب�شكل كامل حتى تتطلب التفاعل االجتماعى والذى
قد تتجاوز قدرات الفرد (خالل �سنوات املدر�سية الأوىل� ،أو رمبا فى وقت الحق فى
املراهقة� ،أو ال�شباب� ،أو مرحلة البلوغ) وي�ستمر مدى احلياة ) .(APA, 2013وهو
ا�ضطراب يحدث فى جميع الطبقات االجتماعية وجميع الأعراق والأجنا�س.
و قد �أف��ادت البحوث ارتفاع معدل انت�شار ا�ضطراب التوحد على م�ستوى
العامل ) (Flood, et al., 2012و التى تقدر بـ (� ,)%1أى �أن ن�سبة الت�شخي�ص بنحو
( )1بني كل ( )100طفل وبالغ )� .(Green, et al., 2005إ�ضافة �إىل ذلك� ,شهد
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العقد املا�ضى ازدياد املعرفة با�ضطراب التوحد فى ال�شرق الأو�سط وم�صر .كما �أن
حت�سني الت�شخي�ص تك�شف املزيد واملزيد من حاالت ا�ضطراب التوحد بني امل�صريني.
وتدعو هذه الظاهرة لتطوير اخلدمات وكذلك توفري دورات للعاملني فى جماالت
املهن الطبية وال�صحية والتعليمية مثل �أخ�صائى اللغة والتخاطب واملعلمني وغريهم
والتى تركز على احتياجات الأطفال والبالغني الذين يعانون من ا�ضطراب التوحد.
ويدعو �أي�ضا لتطوير اخلدمات املجتمعية للأطفال والأ�سر؛ مثل :الت�شخي�ص املبكر،
وتقدمي امل�شورة للآباء ،وتعليم الأطفال فى �سن املدر�سة وكما تخرجهم من املدر�سة،
وخ�ل��ق ترتيبات املعي�شة ف��ى املجتمع للبالغني جن ًبا �إىل جنب م��ع ف��ر���ص العمل،
والأن�شطة االجتماعية والرتفيهية .ويجب �أن ت�ستند التنمية وكذلك اخلدمات
املنا�سبة على الوعى با�ضطراب التوحد كمجموعة من اال�ضطرابات النمائية والتى
تتميز عن غريها من الإعاقات مثل الإعاقات الفكرية� ،أو الأمرا�ض العقلية .وي�ستند
�أي�ضا على االنفتاح واالجتاهات الإيجابية جتاه ه�ؤالء الأ�شخا�ص ك�أع�ضاء مت�ساوين
فى املجتمع الذين لديهم احل��ق فى العي�ش فى املجتمع بطريقة حمرتمة .وهنا
تتبلور �أهمية الدرا�سة احلالية فى قيا�س ومعرفة االجتاهات االجتماعية.
وي �ع��رف �أوب�ي�ن�ه�ي��م ( (Oppenheim, 1992االجت��اه��ات ب ��أن �ه��ا“ :حالة
ا�ستعداد ،وامليل �إىل اال�ستجابة بطريقة معينة عندما تواجه مع بع�ض املحفزات “.
و�أي�ضا يتم تعريف االجتاهات بامليل النف�سى لتقييم النا�س� ،أو املعتقدات �إما مواتية،
�أو غري مواتية ) .(Eagly & Chaiken, 1993وع��رف ويليم ام�برت ،ووال���س
المربت االجت��اه ب�أنه “�أ�سلوب منظم مت�سق فى التفكري وال�شعور ورد الفعل جتاه
النا�س واجلماعات والق�ضايا االجتماعية� ،أو جتاه �أى حدث فى البيئة ب�صورة عامة
واملكونات الرئي�سية لالجتاهات هى الأف�ك��ار ،واملعتقدات وامل�شاعر� ،أو االنفعاالت،
والنزعات �إىل رد الفعل .وميكننا القول ب�أن االجتاه قد يت�شكل عندما ترتابط هذه
املكونات �إىل حد �أن ترتبط ه��ذه امل�شاعر امل�ح��ددة والنزعات �إىل رد الفعل ب�صورة
مت�سقة مع مو�ضوع االجتاه “ (ويليم.المربت ،ووال�س المربت� ،1993 ،ص . )113
وت �ت �ك��ون االجت ��اه ��ات م��ن ث�لاث��ة ع�ن��ا��ص��ر :ال�ع�ن���ص��ر ال��وج��دان��ى وامل �ع��رف��ى،
وال�سلوكى ) .(Olson & Zanna, 1993وميثل العن�صر الوجدانى اجلزء العاطفى
م��ن ه��ذه االجت��اه��ات ،ف��ى ح�ين ي�شري امل�ك��ون املعرفى ل�ل�أف�ك��ار وامل�ع�ت�ق��دات والآراء
) .(Antonak & Livneh, 1988وي�صف املكون ال�سلوكى ا�ستعداد ال�شخ�ص
للتفاعل مع املو�ضوع املطروح والأ�سلوب الذى يقوم بذلك ) .(Cook, 1992ومن
ال�ضرورى �أن نفهم مكونات االجتاهات منذ �أن فهم هذه االجتاهات من �ش�أنه �أن
ي�ساعد على التنب�ؤ بال�سلوك جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
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العالقة بني االجتاهات وال�سلوك معقدة ،وتعد االجتاهات جزء �صغري من ال�سلوك
) .)Grames & Leverentz, 2010واجلدير بالذكر �أن االجتاهات التى نكونها
حتدد موقفنا من خمتلف الظواهر و الق�ضايا و غالبا ما يتوقف النجاح فى التفاعل
االجتماعى على مهارة الفرد فى ا�ستنتاج �أفكار ،وم�شاعر ،ونزعات رد الفعل عند
الآخرين ،وذلك من خالل �إ�شارات �سلوكية دقيقة .ومن اخلوا�ص الإن�سانية ال�شائعة
�أن نكون اال�ستنتاجات عن اجتاهات الآخرين ثم ننظم ت�صرفاتنا وفقا لها (عبد
ال�ستار �إبراهيم� ،1985 ،ص .)115
ون�ستخل�ص مما �سبق �أن االجتاهات االجتماعية نحو الإعاقة ت�ؤثر لي�س فقط
على طريقة تفكري النا�س وت�صرفهم جت��اه �أط�ف��ال ا�ضطراب التوحد ولكن ت�ؤثر
�أي�ضا على الأ�سرة وعلى الطريقة التى يتم معاملتهم وقدرتهم على امل�شاركة فى
املجتمع .وي�شار �إىل �أن قيا�س االجتاهات االجتماعية �ضرورى؛ لأنها تعك�س القيم
االجتماعية ،التى ميكن �أن تكون تنب�ؤية لل�سلوكيات ) .(Flood, et al.,2011و يعد
حمور الدرا�سة احلالية التعرف على االجتاهات االجتماعية نحو �أطفال ا�ضطراب
التوحد فى واحدة من البلدان النامية ,وفهم وجهات النظر احلالية التى تك�شف عن
وجود فهم �أف�ضل من قبل الأفراد نحو ا�ضطراب التوحد فى م�صر .وتعرف الباحثة
االجتاهات ب�أنها“ :امل�شاعر� ،أو اال�ستعداد من قبل النا�س� ،أو الأفراد فى املجتمع جتاه
�شىء ما� ،أو �شخ�ص ما” .
و قد ركزت بع�ض البحوث ال�سابقة على درا�سة االجتاهات االجتماعية وت�أثريها
على ال�سلوك جتاه الأ�شخا�ص ذوي القدرات اخلا�صة� ،أو ذوي الإعاقة الفكرية (e.g.
) .Leyser, Kapperman, & Keller, 1994; Pittock & Potts, 1988و
ت�شري الأبحاث �إىل �أن االجتاهات العامة متيل �إىل �أن تكون �أكرث �سلبية جتاه الأفراد
ذوي الإعاقة .و قد ي�ؤثر ذلك لي�س فقط على الطفل ذي الإعاقة ،ولكن � ً
أي�ضا على
الأ�شقاء والأ�سرة ب�أ�سرها ،لي�صبح فى عزلة اجتماعية والذى قد يكون له ت�أثري عميق
على حياة الفرد والأ�سرة االجتماعية والعاطفية .وت�ستمر �أهمية و�ضرورة قيا�س
االجت��اه��ات نحو الأف��راد ذوي ال�ق��درات اخلا�صة وحت��دي�دًا جت��اه ا�ضطراب التوحد
.(Flood, et al., 2011), Al-shich, 2012, Al-shammari, 2006
�أهداف البحث:

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل قيا�س وتقييم االجتاهات االجتماعية و وجهات
النظر احلالية جتاه الأفراد ذوي ا�ضطراب طيف التوحد فى م�صر ,ومقارنة االجتاهات
االجتماعية وف�ق��ا للمعايري ال��دمي��وغ��راف�ي��ة وال�ت��ى تتمثل ف��ى ال�ع�م��ر ،واجلن�س،
وامل�ستوى التعليمى ،والديانة ،وكذلك مدى االرتباط بفرد ذي ا�ضطراب التوحد.
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�أهمية البحث:

رئي�سا فى حتقيق امل�ساواة بني �أفراد املجتمع ,حيث رمبا
ت�ؤدي االجتاهات دو ًرا ً
قد ترتجم �إىل �سلوك جتاه الأفراد فى املجتمع والتى بدورها قد يكون لها عواقب
�سلبية (مثل التمييز) .وترتبط االجتاهات باملعرفة ,وغال ًبا ما يفرت�ض �أن االجتاهات
ال�سلبية وال�سلوك ت�أتى نتيجة عدم وجود معرفة كافية من قبل الأفراد .على �سبيل
املثال ،ف�إن النا�س قد جتنب الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض ال�صحة العقلية؛لأنهم
يعتقدون �أنها عر�ضة للعنف على الرغم من �أن هذا غري �صحيح .وعلى الرغم من �أن
ارتفاع معدل انت�شار ا�ضطراب التوحد وكذلك ازدياد املعرفة والوعى بهذا اال�ضطراب
ف�إن ن�سبة انت�شار ا�ضطراب طيف التوحد فى م�صر فى ازدياد & (Elbahnasawy
)Girgis, 2011؛ �إال �أنه تندر الدرا�سات اخلا�صة با�ضطراب التوحد وال�سيما فى
جمال االجتاهات االجتماعية جتاه الأفراد ذوي ا�ضطراب التوحد فى م�صر .ويعد
قيا�س االجت��اه��ات االجتماعية �إح��دى ال�ضروريات التى تتطلبها املواثيق الدولية
حلقوق الطفل ذي الإعاقة ) (United Nations, 2009وبالنظر �إىل االجتاهات
االجتماعية ال�سلبية والتى تنعك�س ب�شكل وا�ضح على الفرد والأ��س��رة ودجم��ه فى
املجتمع .وهنا تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية فى قيا�س االجتاهات االجتماعية نحو
الطفل ذي ا�ضطراب التوحد فى م�صر.
فرو�ض البحث:

تتمثل فرو�ض البحث فيما يلى:
(( (1وجود ارتباط �إيجابى بني املتغريات خلفية االت�صال ال�سابق و� ،/أو االرتباط
الأ� �س��رى م��ع �شخ�ص ذي ا� �ض �ط��راب ال�ت��وح��د وم�ع��رف��ة �أف���ض��ل االجت��اه��ات
الإيجابية جتاههم.
(((2توجد فروق فى االجتاهات االجتماعية نحو ا�ضطراب التوحد بني الإناث و
الذكور .
(((3ال توجد فروق فى االجتاهات االجتماعية بني اختالف الديانة ( الإ�سالم /
امل�سيحية ) .
(((4تختلف االجتاهات االجتماعية (االيجابية وال�سلبية) نحو ا�ضطراب التوحد
لدى الأفراد فى املراحل العمرية املختلفة .
(((5ت��وج��د ف ��روق ح�سب امل���س�ت��وى التعليمى ف��ى االجت��اه��ات االج�ت�م��اع�ي��ة نحو
ا�ضطراب التوحد.
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الطريقة و الإجراءات
عينة البحث:

تنطوى عينة الدرا�سة احلالية على جمموعات خمتلفة من �أف��راد املجتمع
امل�صرى ,حيث دعت الباحثة امل�شاركني من ثالث جمموعات :املخت�صيني فى جمال
الإعاقة و�أولياء �أمور لفرد ذي ا�ضطراب التوحد و�أف��راد من املجتمع ب�شكل عام .و
قد �شملت جمموعة املهنني� :أ�ساتذة اجلامعة و باحثون فى جمال ال�صحة النف�سية,
و�أخ�صائيوا اللغة ,و�أخ�صائيون نف�سيون ,ومعلموا الرتبية اخلا�صة .حيث ت�ضمنت
عينة الدرا�سة احلالية ( )90ف��ردًا من خلفيات خمتلفة ،و قد �أجريت الدرا�سة فى
حمافظة ال�شرقية بجمهورية م�صر العربية .و قد تراوحت �أعمار العينة من ()18
�إىل �أكرث من ( )60عام ،بينهم ( )29من الذكور و( )61الإناث و( )45م�سلم و()45
م�سيحى ( موزعني كما فى جدول .)1
جدول ( )1

بيانات عينة الدرا�سة
المتغير المستقل
الجنس

السن

الديانة

المستوى التعليمى

مدى األتصال بشخص ذي
اضطراب التوحد

معرفة سابقة باضطراب
التوحد

الذكور
اإلناث
25-18
40-26
60-41
 60فيما فوق
مسلم
مسيحى
دراسات عليا
دراسة جامعية
دبلوم

العدد
29
61
34
30
21
5
45
45
43.64
43.60
45.11

النسبة المئوية
% 31.0
% 69.0
% 38.5
% 33.0
% 23.3
% 5.3
% 50.0
% 50.0
%29.9
%54.2
%11.6

ثانوية عامة

41.77

%3.2

أخرى
قليل ،أو لم يكن أى معرفة
قريب
صديق
احد أفراد األسرة
متطوع
احد الوالدين) أب  /أم (
أخرى
نعم
ال

44.00
43.68
42.63
42.12
45.93
44.73
43.14
44.29
62
38

%1.1
%39.9
%16.3
%6.5
%11.6
%10.1
%12.2
%3.4
%68.2
%31.8
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((�(1أدوات البحث :

وقد �شملت �أدوات الدرا�سة مقيا�سيني هما :
�أ-

مقيا�س االجتاهات نحو ا�ضطراب التوحد

)(Attitudes Toward Autism Scale ATA: Flood, et al., 2012

يهدف املقيا�س �إىل قيا�س االجت��اه��ات االجتماعية نحو ا�ضطراب التوحد.
ويحتوى املقيا�س على ثالثة �أبعاد :البعد االول الذى يتناول مفردات املقيا�س ,حيث
يت�ضمن هذا الق�سم ( )16مفرده .و يتم اال�ستجابة على مفردات املقيا�س ب�أحدى
اال�ستجابات الأربعة ( )1ال �أوافق ب�شدة  )2( ,ال �أوافق� )3( ,أوافق� )4( ,أوافق ب�شدة,
مع عدم وجود نقطة الو�سط وم�شفرة بحيث �أن الدرجة املرتفعة ت�شري �إىل اجتاهات
�إيجابية نحو ا�ضطراب التوحد .البعد الثانى :يتعلق ب�أى مدى االت�صال مع �شخ�ص
ذي ا�ضطراب التوحد قبل ا�ستكمال املقيا�س� ,أما البعد الثالث عن معرفة ا�ضطراب
التوحد (نعم  /ال ) .ويتم اال�ستجابة على هذين البعديني من خالل اختيار من
متعدد .و قد مت ترجمة املقيا�س من قبل الباحثة من اللغة الإجنليزية �إىل اللغة
العربية ,و مت عر�ض الرتجمة على �أ�ساتذة ق�سم ال�صحة النف�سية بكلية الرتبية
جامعة الزقازيق ,مت حذف بند العرق� ،أو اجلن�س ,حيث �أن املجتمع امل�صرى ب�أكمله
ميثل عرق واحد .كما مت حذف مفرده من البيانات ال�شخ�صية «�أف�ضل عدم الإجابة،
والتى تندرج �ضمن بند اجلن�س مع االبقاء على اخلياريني الآخرين (ذكر � /أنثى)
والتى ال تتفق مع املجتمع امل�صرى.
ب-

ا�ستمارة البيانات ال�شخ�صية و الدميوغرافية :

�إع��داد الباحثة .وقامت الباحثة ب�أعداد ا�ستمارة بيانات ا�ستكماال للبيانات
ال�سابقة لبحث فرو�ض البحث ,وت�ضمنت العمر واجلن�س وجمال التخ�ص�ص وامل�ستوى
التعليمى والديانة ,املرحلة العمرية واخلربة ال�شخ�صية بفرد ذي ا�ضطراب التوحد
(فى حالة معرفته بطفل ذي ا�ضطراب التوحد ).
(((2خطوات البحث :

بعد حتديد م�شكلة الدرا�سة ومتغرياتها ,مت تطبيق �أدوات الدرا�سة وذلك
لتقييم االجتاهات االجتماعية نحو الأفراد ذوي ا�ضطراب طيف التوحد فى م�صر
على عينة الدرا�سة (ن =  )90بهدف التحقق من فرو�ض الدرا�سة وتقدمي جمموعة
من املقرتحات و التو�صيات .و ذل��ك خ�لال �شهر يناير و فرباير وم��ار���س من عام
 .2013وتنطوى العينة على جمموعات خمتلفة من �أفراد املجتمع امل�صرى ت�ضمنت
املتخ�ص�صون فى جمال الإعاقة و�أولياء �أمور الأطفال ذوي ا�ضطراب التوحد و�آخرون
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من املجتمع امل�صرى .وقد قام امل�شرتكون با�ستكمال ا�ستبيان البيانات ال�شخ�صية �أوال.
ومت الت�أكيد على �سرية البيانات والتى تبقى �سرية ولغر�ض البحث العلمى فقط.
(((3الأ�ساليب االح�صائية :

لتحقيق �أه��داف الدرا�سة مت تطبيق برنامج �أك�سل  Excelو كذلك SPSS

الإ�صدار ( )21فى حتليل البيانات وهى  :املتو�سطات احل�سابية ,و اختبار (ت) لفروق
املتو�سطات  , T-Testواختبار حتليل التباين  Anova Testواختبار بري�سون
لالرتباطات .Person Correlations
نتائج البحث:

�أو� �ض �ح��ت ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة احل��ال�ي��ة �أن امل�ت��و��س�ط��ات احل���س��اب�ي��ة ل�لاجت��اه��ات
االجتماعية لعينة الدرا�سة كما يلى  :املتو�سط =  37.8و الو�سيط =  , 39و الدرجة
العظمى =  55و الدرجة ال�صغرى = ( ,21كما هو مو�ضح فى جدول  ,)2و مبقارنة
ت�ل��ك ال�ن�ت��ائ��ج مب�ت��و��س��ط م�ق�ي��ا���س االجت ��اه ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ) ( ATAف��ى درا� �س��ة
) ,)Flood, et al., 2012وال�ت��ى �أ��ش��ارت �إىل متو�سط =  28.14و و�سيط = ,28
و يت�ضح من تلك املقارنة �أن االجت��اه��ات االجتماعية فى م�صر جت��اه الأف��راد ذوي
ا�ضطراب التوحد هى اجتاهات �إيجابية.
جدول ( )2

االجتاهات االجتماعية لعينة الدرا�سة
العدد

90

المتوسط

37.8

الوسيط

39

الدرجة العظمى

55

الدرجة الصغرى

21

وتتلخ�ص �أه��م االجت��اه��ات ف��ى املجتمع امل�صرى نحو ال�ف��رد ذي ا�ضطراب
التوحد فى قبول دم��ج الأف��راد ذوي ا�ضطراب التوحد فى املجتمع و قبولهم فى
املدار�س و اجلامعات و املجتمع ب�شكل عام� ,إ�ضافة �إىل االجتاهات نحو تكوين �أ�سرة.
فيما يخ�ص بدمج ذوي ا�ضطراب التوحد فى ف�صول املدار�س العادية ,كانت النتائج
م�شجعة حيث �أظهرت العينة اجتاهات �إيجابية ووافق ما يزيد عن ثلثى العينة ()%68
�إىل �أن الأطفال ذوي ا�ضطراب التوحد من الأف�ضل �أن يدر�سوا جنبا �إىل جنب مع
غريهم من الأطفال فى املدار�س .وتطلب اال�ستطالع اجتاهات امل�شاركني فيما يتعلق
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بالدمج فى املجتمع امل�صرى كانت هناك �أ�سئلة تتعلق باجتاهات امل�شاركني ب�إيداع
الأف��راد ذوي ا�ضطراب التوحد فى م�ؤ�س�سات خا�صة من �أج��ل �سالمتهم و�سالمة
الآخرين و ال�شعور باخلوف عند التواجد بالقرب من �شخ�ص يعانى من ا�ضطراب
التوحد� .أو�ضحت النتائج اجتاهات �سلبية فى هذا ال�ش�أن ,حيث �أ�شار �أكرث من ن�صف
امل�شاركني (� ,)%55إىل انه ينبغى �إيداع الأفراد ذوي ا�ضطراب التوحد فى م�ؤ�س�سات
خا�صة ,فى املقابل �أ�شار �أكرث من ثلثى امل�شاركني ( )%66بعدم ال�شعور باخلوف عند
التواجد بالقرب من فرد ذي ا�ضطراب التوحد .و ت�ضمن اال�ستطالع اي�ضا ال�س�ؤال
عن االجتاهات فيما يتعلق بحق الفرد ذي ا�ضطراب التوحد فى العالقات العاطفية
واحلق فى احل�صول على �أ�سرة و�إجن��اب �أطفال .بينما كانت النتائج مثرية للقلق:
فقط ما يقرب من ن�صف امل�شاركني ( ,)%48اتفقوا على �أن الأ�شخا�ص ذوي ا�ضطراب
التوحد ينبغى لهم عدم االندماج فى االنخراط فى عالقات عاطفية� ,إ�ضافة �إىل
عدم �أجناب �أطفال.
نتائج الفر�ض الأول:

ين�ص الفر�ض الأول على« :وجود ارتباط �إيجابى بني املتغري خلفية االت�صال
ال�سابق مع �شخ�ص ذي ا�ضطراب التوحد ومعرفة �أف�ضل واالجت��اه��ات الإيجابية
جتاههم» .و للتحقق من هذا الفر�ض مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية .اجلدول ()3
يو�ضح �أن �أ�شارت حتليل املتغريات الأ�سا�سية للعينة :حيث �أن  ٪60من �إجماىل العينة
كانوا على ات�صال� ،أو ارتباط ب�شخ�ص ذي ا�ضطراب التوحد قبل ا�ستكماله للمقيا�س
و ي�شمل ذل��ك الآب ��اء والأم �ه��ات ( امل�سئول الأول ع��ن رع��اي��ة �شخ�ص ذي ا�ضطراب
التوحد)� ,أحد �أف��راد الأ�سرة� ,صديق ,يعمل فى جمال الإعاقة وا�ضطراب التوحد،
�أو متطوع للعمل مع �شخ�ص ذي ا�ضطراب التوحد� ،أو �أى ارتباط �آخر باملقارنة مع
 ٪40من �إجماىل العينة الذين مل يكن لديهم �أى معرفة م�سبقة .وك�شفت نتائج
املتو�سطات احل�سابية �أن غالبية الذين لديهم ات�صال م�سبق مع �شخ�ص ذي ا�ضطراب
التوحد لديهم اجتاهات �إيجابية نحو ا�ضطراب التوحد (متو�سط =  ,)43فى حني
كانت متو�سط االجتاهات ( متو�سط =  ) 30بالن�سبة للذين مل يكن لديهم �أى ات�صال
م�سبق ب�شخ�ص ذي ا�ضطراب التوحد.
وقد �أو�ضحت النتائج �أن �صلة التقارب ب�شخ�ص ذي ا�ضطراب التوحد يزيد
من �إيجابية االجتاهات االجتماعية نحوهم .حيث �أن االجتاهات االجتماعية لدى
�أولياء الأمور و�أفراد الأ�سرة والعاملني مع ا�ضطراب التوحد كانت �أكرث �إيجابية من
اجتاهات الأفراد الآخرين فى املجتمع « .ويو�ضح جدول ( )3تفا�صيل التوا�صل مع
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فرد ذي ا�ضطراب التوحد .وميكن تف�سري ذلك ب�أن �إجراء التوا�صل مع الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة بطريقة ذات معنى رمبا يدعم �أي�ضا االجتاهات الإيجابية ،كما �أو�ضحت
نتائج ال��درا��س��ة احل��ال�ي��ة وت��ؤك��ده��ا ال��درا� �س��ات ال�سابقة ;(Chan et al., 1988
)Barrett and Pullo, 1993; Gething, 1993; Yuker, 1994
جدول ( ) 3

املعرفة امل�سبقة با�ضطراب التوحد
المتغير

العدد

النسبة
المئوية

متوسط
االتجاهات

اتصال مسبق مع شخص ذي اضطراب التوحد ( إجمالى )

54

% 60

43

فى العمل ,حيث أننى أتعامل مع شخص ذي اضطراب التوحد

15

% 15.5

42.6

لدى صديق ذي اضطراب التوحد

6

% 6.6

41

لدى احد أفراد األسرة يعانى من اضطراب التوحد

12

% 13.3

45.25

تطوعت للعمل مع شخص ذي اضطراب التوحد

7

% 7.7

41.3

المسئول األول عن رعاية شخص ذي اضطراب التوحد

10

%11

46.75

أخرى

4

% 4.4

42.2

قليل ،أو لم يكن لدى أى اتصال

36

% 40

30

أجمالى

90

%100

37.8

نتائج الفر�ض الثانى :

ين�ص الفر�ض الثانى على“ :توجد ف��روق فى االجتاهات االجتماعية نحو
ا�ضطراب التوحد ب�ين الإن��اث والذكور” ,وللتحقق م��ن �صحة ه��ذا الفر�ض مت
ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ,ف�أت�ضح اختالف االجت��اه��ات االجتماعية
ب�ين الإن ��اث و ال��ذك��ور (ج ��دول  .)4وبالنظر �إىل ج ��دول ( )4جن��د �أن قيمة = P
 .036وال�ت��ى تعد �أق��ل م��ن  ,0.05مم��ا يعنى �أن ه�ن��اك ف��روق ذات دالل��ة اح�صائية
بني جمموعتى الذكور والإن��اث و ذلك ل�صالح الإن��اث .وتتفق النتائج احلالية مع
الدرا�سات الأخرى التى �أو�ضحت �أن الن�ساء �أكرث من الرجال تعبريا عن االجتاهات
الإيجابية جتاه الأ�شخا�ص ذي الإعاقة ب�شكل عام مبا فى ذلك ا�ضطراب التوحدين
).(Yasbeck et al., 2004
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جدول ( )4

الفروق بني الذكور والإناث فى االجتاهات االجتماعية نحو ا�ضطراب التوحد
)Sig. (2-tailed

فروق المتوسطات

0036.

0.205

االتجاهات

مستوى الثقة  %95للفروق
األعلى

األدنى

2.689

2.279-

نتائج الفر�ض الثالث :

ين�ص الفر�ض الثالث على« :ال توجد فروق فى االجتاهات االجتماعية نحو
ا�ضطراب التوحد بني امل�صريني ذوي الديانة الإ�سالمية وامل�سيحية « .وللتحقق
من �صحة هذا الفر�ض مت ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ,وك�شفت نتيجة
االختبار �أن قيمة  P = .089والتى تعد �أكرب من ( ) 0.05كما هو مو�ضح فى جدول
( ,)6مما يعنى ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية بني جمموعتى الأفراد معتنقى
الإ�سالم� ،أو امل�سيحية .وميكن تف�سري تلك النتيجة ب�أن الدين يعد العامل الرئي�سى
ال��ذى ي�ستمد منه الأف��راد قوتهم �سواء ك��ان الدين الإ�سالمى� ،أو امل�سيحى .و قد
�أو�ضحت الأبحاث ال�سابقة �أن الأمهات ي�ستمدون قوتهم من اهلل و الدين ,كما فى
درا�سة ال�شيخ ) ,(Al-Shich, 2012والتى �أو�ضحت �أن االمهات وجدن �أن الطفل
ذي الإعاقة (ذي ا�ضطراب التوحد)� ,إمنا طريقة يختربهن اهلل بها ليكن �أف�ضل �أم
فى تربية �أطفالهن و�أن اهلل ميد الأمهات بالقوة لتقدمي �أف�ضل دعم لأطفالهن من
�أجل حياة �أف�ضل .
جدول ()5

املتو�سطات احل�سابية وفقا للديانة
االتجاهات

الديانة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعيارى

متوسط الخطأ
المعيارى

اإلسالم

1935

37.88

5.913

134.

المسيحية

1938

38.69

4.728

107.

جدول ()6

اختبار ت لفروق املتو�سطات وفقا للديانة (الإ�سالم  /امل�سيحية )
االتجاهات

ت

)Sig. (2-tailed

فروق المتوسطات

1.700

0.089

0.292
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نتائج الفر�ض الرابع :

ين�ص الفر�ض ال��راب��ع على  « :تختلف االجت��اه��ات االجتماعية (االيجابية
و ال�سلبية) نحو ا��ض�ط��راب ال�ت��وح��د ل��دى الأف ��راد ف��ى امل��راح��ل العمرية املختلفة
« ,و للتحقق من �صحة هذا الفر�ض مت �أ�ستخدام اختبار حتليل التباين الأح��ادى
 , One way Anova testف�أت�ضح �أختالف االجتاهات االجتماعية بني املراحل
العمرية املختلفة (جدول  .)7فى هذا اجلدول تظهر قيمة �إح�صاء ليفني = ,53.796
وقيمة  .Sig. = 0.0وهذا يدل على عدم جتان�س و ك�شفت نتائج مقارنة متو�سطات
االجتاهات ملجموعات الأعمار املختلفة �أن ال�شباب فى املرحلة العمرية املتو�سطة من
� 26إىل � 40سنة هم �أكرث ايجابية نحو الأفراد ذوي ا�ضطراب التوحد� ,أنظر �شكل ()2
.
جدول ()7

اختبار حتليل التباين الأحادى  One Way ANOVAبني العمر واالجتاهات
االتجاهات

مجموع
المربعات

Df

متوسط
المربعات

بين المجموعات

1576.877

3

525.626

داخل
المجموعات

109434.319

3869

28.285

المجموع

111011.196

3872

ليفيين

أحصاء ليفيين
Levene Statistic

داللة احصائية
.Sig
000.

53.796

0.000

ويو�ضح �شكل (� )2أن الأف��راد الأكرب �سنا فى العينة والذين ميثلون املرحلة
العمرية �ستون عاما ف�أكرث ( )60+هم الأقل ايجابية فى اجتاهاتهم نحو الفرد ذي
ا�ضطراب التوحد .بينما ك�شفت النتائج �أن ال�شباب� ،أو الأف��راد فى منت�صف العمر,
املرحلة العمرية ( � 25إىل � 40سنة ) ,هما الأكرثتقبال ويحملون اجتاهات ايجابية
للأ�شخا�ص ذوي ا�ضطراب التوحد وقد �سجل �أعلى متو�سط لالجتاهات (.) 39.7
هذا وينخف�ض االجتاهات فى املرحلة العمرية التالية من عمر  60 – 41لت�سجل
متو�سط االجتاهات )  ( 36.8وينخف�ض طفيفا مرة �أخ��رى �إىل ( )36.2من الذين
تراوحت اعمارهم �ستون عاما ف�أكرث .و يتفق ذلك والدرا�سات ال�سابقة �أن��ه ب�شكل
عام كلما زاد العمر الزمنى للأفراد قلما قل الأرتياح للأفراد ذوي الإعاقة و كذا
االجتاهات االجتماعية نحوهم ) . (Staniland, 2009
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نتائج الفر�ض اخلام�س :

ين�ص الفر�ض اخلام�س على « توجد ف��روق ح�سب امل�ستوى التعليمى فى
االجت��اه��ات االجتماعية نحو ا�ضطراب التوحد» .وللتحقق من �صحة الفر�ض مت
تطبيق اختبار بري�سون لالرتباطات )  ,(Pearsonوبالنظر �إىل جدول ()8
يت�ضح �أن قيمة  P = .016و ه��ى �أق��ل م��ن  .0.05وق��د �أو��ض�ح��ت النتائج
ارت�ب��اط كبري ب�ين امل�ستوى التعليمى واالجت��اه��ات االجتماعية ،مبعنى �أن هناك
ارتباطا �إيجابيا وب�شكل كبري مع امل�ستوى التعليمى للأفراد امل�شاركني فى الدرا�سة
واالجتاهات االجتماعية ل�صالح الأعلى فى امل�ستوى التعليمى ,كما هو مو�ضح فى
جدول ( .) 8وهذا ي�ؤكد الفر�ض وميكن تف�سري ذلك �أنه كلما زاد امل�ستوى التعليمى
للفرد ,كلما كانت االجتاهات �أكرث ايجابية كما مو�ضح �أي�ضا فى جدول (  ) 9و�شكل
( .)3و تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة ,كما فى درا�سة ليفنيه
) (Livneh, 1991و التى �أ� �ش��ارت �إىل ان امل��زي��د م��ن التعليم يجعل ال�ف��رد �أك�ثر
�إيجابية.
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جدول () 8

االرتباط بني امل�ستوى التعليمى و االجتاهات ( اختبار بري�سون )
ارتباط بيرسون
االتجاهات

االتجاهات

مستوى التعليم

1

016.

)tailed-2( .Sig

مستوى التعليم

309.

العدد (ن)

3873

3873

ارتباط بيرسون

016.

1

)tailed-2( .Sig

309.

العدد (ن)

3873

3873

جدول ()9

متو�سط االجتاهات وفقا للم�ستوى التعليمى
المستوى التعليمى

العدد

المتوسط

دراسات عليا

21

41.9

تعليم عالى

52

38.6

فوق متوسط

11

38.5

دبلوم  /ثانوية عامة

2

31.5

أخرى  /غير محدد

4

31.5

أجمالى

90

37.8
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مناق�شة و تف�سري النتائج :

من العر�ض ال�سابق لنتائج التحليل الإح�صائي لفرو�ض البحث ميكن الإ�شارة
�إىل ما يلى :
تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك اجت��اه��ات ايجابية جت��اه الأف��راد ذوي
ا�ضطراب التوحد فى م�صر من قبل امل�شاركني .و�أو�ضحت النتائج �أن االجتاهات
االجتماعية تت�أثر بخ�صائ�ص امل�شاركني مثل العمر وامل�ستوى التعليمى واجلن�س,
وكذلك درجة املعرفة ومدى التوا�صل مع الأفراد ذوي ا�ضطراب التوحد .و�أو�ضحت
النتائج �أن ال�شباب والن�ساء والأعلى تعل ًما هو الأكرث تقبال للتفاعل مع الأ�شخا�ص
ذوي ا�ضطراب التوحد فى املجتمع .ويعد ال�شباب �أف�ضل م�صدر لت�شجيع و تنمية
االجتاهات الإيجابية.
وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة يزبيك و�آخرون (Yasbeck et al.,
) 2004والتى �أ�شارت �إىل �أن االجتاهات الأكرث �إيجابية جتاه ا�ضطراب التوحد من

�ش�أنه �أن يكون وا�ضحا بني الإناث وال�شباب والأفراد ذو م�ستويات عالية من التعليم،
وك��ذل��ك الأ�شخا�ص ذو املعرفة امل�سبقة� ،أو ات�صال دائ��م م��ع الأف ��راد ذوي الإع��اق��ة
الفكرية .وكذلك تتفق تلك النتائج ومظاهر التدين التى تت�ضح فى املجتمع امل�صرى,
حيث �أن الدين ي�ؤثر ايجابيا على االجتاهات نحو الفرد ذي ا�ضطراب التوحد و التى
�أ�شارت اليها درا�سة دمي�س ) , (Dimes, 2012والتى ت�شري �إىل �أن الدين ميكن �أن
ي�ؤثر على الإعاقة وال�سلبية وذلك ب�سبب اعتقاد �أن �إجناب طفل يعانى من ا�ضطراب
التوحد هو �إرادة اهلل ،لي�س هناك الكثري الذى ميكن القيام به حيال ذلك .و كذلك
تتفق مع الدرا�سات ال�سابقة ,كدرا�سة ال�شيخ ) (Al-shich, 2012والتى �أو�ضحت �أن
الأمهات ي�ستمدون قوتهم من اهلل والدين هو م�صدر قوتهم و �أن اهلل رمبا يخترب
اميان الآباء ب�إعطائهم طفل ذو احتياجات خا�صة ,و لكنه فى نف�س الوقت مينح الآباء
والأمهات قوه للوقوف بجانب �أطفالهم ولتوفري �أف�ضل دعم ممكن حلياة �أكرث جودة.
و فى اجلانب الآخر تختلف النتائج احلالية و درا�سة كيلى ) ,(Kelly, 2013و التى
�أ�شارت �إىل وجود اجتاهات �سلبية جتاه الأفراد الذوي الإعاقة .و ت�شري الأبحاث �إىل
�أن االجتاهات العامة متيل �إىل �أن تكون �أكرث �سلبية جتاه الأفراد ذوي الإعاقة ب�شكل
عام ).(Kelly, 2013
وميكن تف�سري النتائج ب�أن ثقافة املجتمع تلعب دورا هاما ي�ؤثر على االجتاهات
جتاه الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .حيث ي�شري ريرت )� (Reiter, 1999أن هناك م�صدران
مرتبطان من االجتاهات نحو الأفراد ذوي الإعاقة ,وهما امل�صدر الدينى والأحكام
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امل�سبقة امل�شرتكة من قبل �أف��راد املجتمع عامة ,وتلك تنتقل من جيل �إىل �آخر فى
�صورة �أ�شكال منطية .وعلى الرغم من �أن خ�صائ�ص ا�ضطراب التوحد توجد عادة
ريا.
عرب الثقافات املختلفة؛ فالطريقة التى تراها كل ثقافة تختلف اختال ًفا كب ً
والبد من الإ�شارة �إىل �أن املقيا�س امل�ستخدم فى الدرا�سة احلالية يعتمد على
التقدير الذاتى للمواقف اخلا�صة بهم ,ومن املرجح �أن تت�أثر الإجابات حتيزا للرغبة
االجتماعية .و يحدث حتيز الرغبة االجتماعية عندما يتم ا�ستجواب الأفراد على
مواقف ح�سا�سة ,ف�أنهم يقومون ب�إعطاء �إجابات يعتقدون �أنها مقبولة اجتماع ًيا,
ولي�ست الإجابة ب�صدق على الأ�سئلة ) .(Staniland, 2009فمن املرجح �أن الأفراد
قد ال يعربون بدقة عن وجهات نظر �إيجابية جتاه الأ�شخا�ص ذي الإعاقة وبالتاىل
امل�ستوى احلقيقي لالجتاهات يكون خمتلف عن الواقع احلقيقى.
كما يف�سر اي�ضا �أن االرتباط واملعرفة امل�سبقة با�ضطراب التوحد يكمن فى
الت�أثري ايجاب ًيا على اجتاهات الأف��راد كما �أو�ضحت نتائج الدرا�سة احلالية والذى
ي�ؤكده نتائج الدرا�سات ال�سابقة (Chan et al., 1988; Barrett and Pullo,
)� .1993; Gething, 1993; Yuker, 1994.إ�ضافة �إىل �أن��ه كلما زاد امل�ستوى
التعليمى للفرد ,كلما كانت االجت��اه��ات �أك�ثر �إيجابية و تتفق نتائج ه��ذه الدرا�سة
مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة ) .(Livneh, 1991كما وجدت � ً
أي�ضا الإناث يحملون
اجتاهات �إيجابية جتاه الأف��راد ذوي ا�ضطراب التوحد �أكرث من الرجال وت�شرتك
النتائج مع االبحاث ال�سابقة  :درا�سة �أولكني و هو�سون ( ,)1994وكذلك �ستوفال
و �صيدالك Olkin and Howson (1994) and Stovall and Sedlacek
) (1983و�أي�ضا درا��س��ة ت�شاو و الم ) (Choi and Lam, 2001فى حني ت�شان
و�آخرون ) Chan et al. (1988و�أي�ضا يوكر وبلوك ))Yuker and Block 1986
�أ�شارا �إىل عدم وجود ارتباط بني اجلن�س واالجتاهات.
ومن الوا�ضح �أن االجتاهات نحو الإعاقة ت�ؤثر لي�س فقط على طريقة تفكري
النا�س وت�صرفهم جتاه الأ�شخا�ص ذوي ا�ضطراب التوحد ،ولكن ت�ؤثر � ً
أي�ضا على
انتاجية الأف��راد ذوي ا�ضطراب التوحد فى الطريقة التى يتم معاملتهم وقدرتهم
على امل�شاركة ف��ى املجتمع .ول��ذل��ك ينبغى �أن تكون هناك ا�سرتاتيجيات لتنمية
االجت��اه��ات الإيجابية جت��اه الأ�شخا�ص ذوي ا�ضطراب التوحد .ويجب �أن ت�ستند
التنمية وت�ستفيد من اخلدمات املنا�سبة لالجتاهات الإيجابية جتاه الأف��راد ذوي
ا�ضطراب التوحد ك�أع�ضاء مت�ساوين فى املجتمع الذين لديهم احلق فى العي�ش فى
املجتمع بطريقة حمرتمة ويكونوا قادرين على اال�ستمتاع بحياتهم.
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اخلتام و التو�صيات

بناء على نتائج البحث ميكن اقرتاح بع�ض التو�صيات فيما يلى :
•تعد زي��ادة املعرفة ب�ش�أن االجتاهات االجتماعية عامال هاما فى تعزيز دمج
ذوي الإعاقة فى املجتمع ,ومن ثم ينبغى الت�أكيد على �ضرورة على �أن يكون
ال�شعب امل�صرى �أكرث وعيا واطال ًعا على ا�ضطراب طيف التوحد ,وذلك من
خالل توعية املجتمع با�ضطراب التوحد وكذلك عقد دورات تدريبة لتنمية
االجت��اه��ات الإيجابية وتغيري االجت��اه��ات غ�ير املف�ضلة جت��اه الأف ��راد ذوي
ا�ضطراب التوحد بني �أفراد املجتمع ويعد ذلك �ضرورة للم�ساعدة فى دجمهم
فى املجتمع.
•االجت��اه��ات االجتماعية جت��اه الإع��اق��ة ت�ؤثر لي�س فقط على طريقة تفكري
الأف ��راد وت�صرفاتهم جت��اه الأ�شخا�ص ذوي ا�ضطراب التوحد؛ ب��ل وت�ؤثر
� ً
أي�ضا فى قدرتهم على امل�شاركة فى املجتمع .الت�أكيد على �ضرورة االهتمام
بالدرا�سات التى تتناول ا�ضطراب التوحد فى املجتمع امل�صرى و التى تهدف
�إىل توعية �أفراد املجتمع بهذا اال�ضطراب ،وتعديل ردود الفعل لالجتاهات
االجتماعية ال�سلبية ال�ت��ى حت��اول عزلهم ع��ن الأف ��راد ال�ع��ادي�ين ،وتقدمي
خدمات الإر�شاد الأ�سرى والرتبوى واملهنى املنا�سبة لهم.
•يعد حجم عينة الدرا�سة احلالية �صغري ن�سبيا ,و من ثم ميكن للدرا�سات
امل�ستقبلية �أن تتناول عينة درا�سة �أكرب ,واختيار العينة من مناطق جغرافية
متفرقة فى م�صر و متنوعة من الأفراد ل�ضمان املزيد من النتائج للتعميم.
•و�أي��ً��ض��ا م��زي��د م��ن ال�ب�ح��وث امل�ستقبلية ح��ول ال�ت��أث�ير النف�سى وال�سلوكى
ل�لاجت��اه��ات االجتماعية نحو ا��ض�ط��راب ال�ت��وح��د على ك�لا م��ن ال�ف��رد ذي
ا�ضطراب التوحد والأ�سرة ,والأ�شقاء.
•�ضرورة الت�أكيد على االهتمام باخلدمات الإر�شادية للأفراد ذوي ا�ضطراب
ال�ت��وح��د م�ث��ل غ�يره��م ال �ع��ادي�ين ،وذل ��ك مل�ساعدتهم ع�ل��ى �إ��ش�ب��اع حاجاتهم
النف�سية ومواجهة م�شكالتهم اخلا�صة ،والتغلب على الآثار النف�سية املرتتبة
على �إعاقتهم مثل القلق والإحباط واالنطواء.
•�ضرورة االهتمام بالدرا�سات التى تهتم بحقوق الأ�شخا�ص ذوي ا�ضطراب
التوحد لتمكينهم من التمتع بحياة �أف�ضل� .أن الفل�سفة الإن�سانية وحقوق
الإن�سان ينبغى �آال تقوم فقط على عالج وتعليم الأ�شخا�ص ذوي ا�ضطراب
التوحد ولكن ينبغى � ً
أي�ضا �أن توجه االبحاث امل�ستقبلية فى جم��ال حقوق
الطفل ذي الإعاقة.
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