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امللخ�ص : 
��ستهدف �لبحث �حلايل تقييم �لجتاهات �لجتماعية جتاه ��سطر�بات طيف 
��سطر�ب �لتوحد فى م�سر  autism spectrum disorders، وحتددت �لأهد�ف 
��سطر�بات  ذوي  �لفرد  جتاه  �لجتماعية  �لجتاهات  وو�سف  تقييم   (1 يلى:  فيما 
طيف ��سطر�ب �لتوحد فى م�سر، 2) ومقارنة �لجتاهات �لجتماعية وفقا للمعاير 
�لدميوغر�فية و�لتى تتمثل فى �لعمر و �جلن�س و �مل�ستوى �لتعليمى و �لديانة و كذلك 
مدى �لرتباط بفرد ذي ��سطر�ب �لتوحد. و تكونت عينة �لدر��سة من )90( فرد� 
�أفر�د �ملجتمع �مل�سرى، حيث دعت �لباحثة �مل�ساركني من  من خلفيات خمتلفة من 
ثالث جمموعات: �ملخت�سني فى جمال �لإعاقة و �أولياء �مور �لأفر�د ذوي ��سطر�ب 
جمهورية  �ل�سرقية،  حمافظة  م��ن  ع��ام  ب�سكل  �ملجتمع  م��ن  و�أف����ر�د  �لتوحد  طيف 
م�سر �لعربية. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة مت تطبيق مقيا�س �لجتاهات �لجتماعية 
 ،(Attitudes Toward Autism Scale ATA) �ل��ت��وح��د  ����س��ط��ر�ب  ن��ح��و 
�جتاهات  هناك  �أن  �لآت���ى:  �لنتائج  و�أظ��ه��رت  �لدميوغر�فية.  �لبيانات  ��ستمارة  و 
وتختلف  فى م�سر،  �لتوحد  ��سطر�ب طيف  ذوي  �لأف��ر�د  �يجابية جتاه  �جتماعية 
تلك �لجتاهات وفقا خل�سائ�س �مل�ساركني من حيث �جلن�س و�لعمر و�لتعليم و مدى 

�لرتباط بالفرد ذي ��سطر�ب �لتوحد. 

�ليجابية  �لجت��اه��ات  تنمية  ب�����س��رورة  �لباحثة  �أو���س��ت  �لنتائج  ���س��وء  وف��ى 
و�ل��ذى يعد  �لتوحد  �لأف���ر�د ذوي ��سطر�ب  �ملف�سلة جت��اه  وتغير �لجت��اه��ات غر 
حول  �مل�ستقبلية  �لبحوث  من  مزيد  و�أي�سا  �ملجتمع.  فى  دجمهم  لتعزيز  ���س��رورة 
�لتاأثر �لنف�سى و�ل�سلوكى لالجتاهات �لجتماعية نحو ��سطر�ب �لتوحد على كال 
من �لفرد ذي ��سطر�ب �لتوحد و�لأ�سرة، و�لتاأكيد على �سرورة �لهتمام بالدر��سات 
بحياة  �لتمتع  من  لتمكينهم  �لتوحد  ��سطر�ب  ذوي  �لأ�سخا�س  بحقوق  تهتم  �لتى 

�أف�سل. 

الكلمات املفتاحية : ��سطر�ب �لتوحد، �لجتاهات �لجتماعية، م�سر. 
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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�شات ال�شابقة 
�سهدت �ل�سنو�ت �ملا�سية تطوًر� كبًر� فى جمال رعاية ذوي �لإعاقة وتاأهيلهم، 
وكان هناك م�سعى لتح�سني حياة �لأفر�د ذوي �لإعاقة فى �ملجتمعات �لعاملية. م�سر 
د�ئما ت�سرع ملد يد �لعون �ليهم من خالل خمتلف �لقو�نني بد�أت �حلكومة �مل�سرية 
لتعزيز �مل�ساركة �لفعالة بني �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لفكرية فى �ملجتمع. وتعمل وز�رة 
ودم��ج  ��ستقالل  يدعم  �ل��ذى  �خل��ا���س  �لتعليم  نظام  �إن�ساء  نحو  و�لتعليم  �لرتبية 
�لطالب من ذوي �لإعاقة، �إ�سافة �إىل �لتاأكيد على �سرورة دمج ذي �لإعاقة ب�سفة 
�لوقت �حلا�سر من دجمهم فى  �ملجتمع فى  �مل�سرى. وقد جنح  �ملجتمع  عامة فى 
لذوي  �لعون  تقدم  �لجتماعية  و�ل�سئون  �خلرية  �جلمعيات  ظهرت  حتى  �ملجتمع 
�ملجتمع.  م�سايرة حياتهم مع  فى  يحتاجونه  ما  و  تعليمهم  و  تاأهيلهم  فى  �لإعاقة 
ورغم ذلك، ماز�ل �لأفر�د ذوي �لإعاقة �لفكرية و��سطر�ب �لتوحد يعانون من عدم 
�لتمتع بحقوقهم مقارنة بالأفر�د �لآخرين فى �ملجتمع كما �أو�سحت در��سة غربيال 
(Gobrial, 2012)، و�أن ثمة نظرة خاطئة من بع�س �أبناء �ملجتمع وكذلك �لتميز 
�ملبا�سر وغر �ملبا�سر فى �ملجتمع �مل�سرى جتاه �لفرد ذي �لإعاقة، وكاأن �لإعاقة و�سمة 
عار. و�ل�سوؤ�ل �ملطروح �لآن ما هو رد فعل �ملجتمع �مل�سرى و�لجتاهات �لجتماعية 

جتاه �لفرد ذي ��سطر�ب �لتوحد. 

�لنف�سية  لال�سطر�بات  �خلام�س  و�لإح�سائى  �لت�سخي�سى  �لدليل  وي�سف 
DSM-5 (APA, 2013) ��سطر�ب طيف �لتوحد، وهو يت�سمن �أربعة ت�سخي�سات 
�سابقة وهى ��سطر�ب �لتوحد - ��سطر�ب �أ�سربجر- ��سطر�ب �لطفولة �لنحالىل- 
��سطر�ب �لنمو �ملتعمم غر �ملحدد ب�سكل �آخر، �أوًل: بنق�س فى �لتو��سل �لجتماعى 
و�لتفاعل �لجتماعى وثانياً: مبحدودية وتكر�ر �ل�سلوك و�لهتمامات و�لن�ساطات. 
و�إذ� مل يتوفر وجود �ل�سفات �ل�سلوكية �ملذكورة فى �لبند �لثانى فاإن �لت�سخي�س هو 
��سطر�ب فى �لتو��سل �لجتماعى ولي�س طيف ��سطر�ب �لتوحد. و ميكن حدوث 
�أن  �لعتبار  فى  �لأخ��ذ  مع  �ملبكرة  �لطفولة  مرحلة  خالل  �لتوحد  طيف  ��سطر�ب 
و�لذى  �لجتماعى  �لتفاعل  تتطلب  كامل حتى  ب�سكل  �لأع��ر����س رمبا قد ل تظهر 
قد تتجاوز قدر�ت �لفرد )خالل �سنو�ت �ملدر�سية �لأوىل، �أو رمبا فى وقت لحق فى 
�ملر�هقة، �أو �ل�سباب، �أو مرحلة �لبلوغ( وي�ستمر مدى �حلياة (APA, 2013). وهو 

��سطر�ب يحدث فى جميع �لطبقات �لجتماعية وجميع �لأعر�ق و�لأجنا�س.

م�ستوى  على  �لتوحد  ��سطر�ب  �نت�سار  معدل  �رتفاع  �لبحوث  �أف��ادت  قد  و 
�لعامل (Flood, et al., 2012) و �لتى تقدر ب� )1%(، �أى �أن ن�سبة �لت�سخي�س بنحو 
(Green, et al., 2005). �إ�سافة �إىل ذلك، �سهد  )1( بني كل )100( طفل وبالغ 
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�أن  �لعقد �ملا�سى �زدياد �ملعرفة با�سطر�ب �لتوحد فى �ل�سرق �لأو�سط وم�سر. كما 
حت�سني �لت�سخي�س تك�سف �ملزيد و�ملزيد من حالت ��سطر�ب �لتوحد بني �مل�سريني. 
وتدعو هذه �لظاهرة لتطوير �خلدمات وكذلك توفر دور�ت للعاملني فى جمالت 
�ملهن �لطبية و�ل�سحية و�لتعليمية مثل �أخ�سائى �للغة و�لتخاطب و�ملعلمني وغرهم 
و�لتى تركز على �حتياجات �لأطفال و�لبالغني �لذين يعانون من ��سطر�ب �لتوحد. 
ويدعو �أي�سا لتطوير �خلدمات �ملجتمعية لالأطفال و�لأ�سر؛ مثل: �لت�سخي�س �ملبكر، 
وتقدمي �مل�سورة لالآباء، وتعليم �لأطفال فى �سن �ملدر�سة وكما تخرجهم من �ملدر�سة، 
�لعمل،  ف��ر���س  م��ع  جنب  �إىل  جنًبا  للبالغني  �ملجتمع  ف��ى  �ملعي�سة  ترتيبات  وخ��ل��ق 
�خلدمات  وكذلك  �لتنمية  ت�ستند  �أن  ويجب  و�لرتفيهية.  �لجتماعية  و�لأن�سطة 
�ملنا�سبة على �لوعى با�سطر�ب �لتوحد كمجموعة من �ل�سطر�بات �لنمائية و�لتى 
تتميز عن غرها من �لإعاقات مثل �لإعاقات �لفكرية، �أو �لأمر��س �لعقلية. وي�ستند 
�أي�سا على �لنفتاح و�لجتاهات �لإيجابية جتاه هوؤلء �لأ�سخا�س كاأع�ساء مت�ساوين 
وهنا  حمرتمة.  بطريقة  �ملجتمع  فى  �لعي�س  فى  �حل��ق  لديهم  �لذين  �ملجتمع  فى 

تتبلور �أهمية �لدر��سة �حلالية فى قيا�س ومعرفة �لجتاهات �لجتماعية. 

“حالة  ب��اأن��ه��ا:  �لجت���اه���ات   (Oppenheim, 1992) �أوب��ي��ن��ه��ي��م  وي��ع��رف 
��ستعد�د، و�مليل �إىل �ل�ستجابة بطريقة معينة عندما تو�جه مع بع�س �ملحفز�ت “. 
و�أي�سا يتم تعريف �لجتاهات بامليل �لنف�سى لتقييم �لنا�س، �أو �ملعتقد�ت �إما مو�تية، 
وول���س  �م��ربت،  ويليم  وع��رف   .(Eagly & Chaiken, 1993) مو�تية  غر  �أو 
�لفعل جتاه  و�ل�سعور ورد  �لتفكر  “�أ�سلوب منظم مت�سق فى  باأنه  لمربت �لجت��اه 
�لنا�س و�جلماعات و�لق�سايا �لجتماعية، �أو جتاه �أى حدث فى �لبيئة ب�سورة عامة 
�لنفعالت،  �أو  و�مل�ساعر،  و�ملعتقد�ت  �لأف��ك��ار،  هى  لالجتاهات  �لرئي�سية  و�ملكونات 
و�لنزعات �إىل رد �لفعل. وميكننا �لقول باأن �لجتاه قد يت�سكل عندما ترت�بط هذه 
ب�سورة  �لفعل  رد  �إىل  و�لنزعات  �مل��ح��ددة  �مل�ساعر  ه��ذه  ترتبط  �أن  حد  �إىل  �ملكونات 

مت�سقة مع مو�سوع �لجتاه “ )ويليم.لمربت، وول�س لمربت، 1993، �س 113( .

وت��ت��ك��ون �لجت���اه���ات م��ن ث��الث��ة ع��ن��ا���س��ر: �ل��ع��ن�����س��ر �ل��وج��د�ن��ى و�مل��ع��رف��ى، 
و�ل�سلوكى (Olson & Zanna, 1993). وميثل �لعن�سر �لوجد�نى �جلزء �لعاطفى 
م��ن ه��ذه �لجت��اه��ات، ف��ى ح��ني ي�سر �مل��ك��ون �ملعرفى ل��الأف��ك��ار و�مل��ع��ت��ق��د�ت و�لآر�ء                  
�ل�سخ�س  ��ستعد�د  �ل�سلوكى  �ملكون  وي�سف   .(Antonak & Livneh, 1988)
للتفاعل مع �ملو�سوع �ملطروح و�لأ�سلوب �لذى يقوم بذلك (Cook, 1992). ومن 
�أن  �ساأنه  من  �لجتاهات  هذه  فهم  �أن  منذ  �لجتاهات  مكونات  نفهم  �أن  �ل�سرورى 
ي�ساعد على �لتنبوؤ بال�سلوك جتاه �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة. بالإ�سافة �إىل ذلك، فاإن 
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�لعالقة بني �لجتاهات و�ل�سلوك معقدة، وتعد �لجتاهات جزء �سغر من �ل�سلوك 
(Grames & Leverentz, 2010). و�جلدير بالذكر �أن �لجتاهات �لتى نكونها 
حتدد موقفنا من خمتلف �لظو�هر و �لق�سايا و غالبا ما يتوقف �لنجاح فى �لتفاعل 
عند  �لفعل  رد  ونزعات  وم�ساعر،  �أفكار،  ��ستنتاج  فى  �لفرد  مهارة  على  �لجتماعى 
�لآخرين، وذلك من خالل �إ�سار�ت �سلوكية دقيقة .ومن �خلو��س �لإن�سانية �ل�سائعة 
)عبد  لها  وفقا  ت�سرفاتنا  ننظم  ثم  �لآخرين  �جتاهات  عن  �ل�ستنتاجات  نكون  �أن 

�ل�ستار �إبر�هيم، 1985، �س 115(.
ون�ستخل�س مما �سبق �أن �لجتاهات �لجتماعية نحو �لإعاقة توؤثر لي�س فقط 
توؤثر  ولكن  �لتوحد  ��سطر�ب  �أط��ف��ال  جت��اه  وت�سرفهم  �لنا�س  تفكر  طريقة  على 
فى  �مل�ساركة  على  وقدرتهم  معاملتهم  يتم  �لتى  �لطريقة  وعلى  �لأ�سرة  على  �أي�سا 
�لقيم  �أن قيا�س �لجتاهات �لجتماعية �سرورى؛ لأنها تعك�س  �إىل  �ملجتمع. وي�سار 
�لجتماعية، �لتى ميكن �أن تكون تنبوؤية لل�سلوكيات (Flood, et al.,2011). و يعد 
حمور �لدر��سة �حلالية �لتعرف على �لجتاهات �لجتماعية نحو �أطفال ��سطر�ب 
�لتوحد فى و�حدة من �لبلد�ن �لنامية، وفهم وجهات �لنظر �حلالية �لتى تك�سف عن 
وجود فهم �أف�سل من قبل �لأفر�د نحو ��سطر�ب �لتوحد فى م�سر. وتعرف �لباحثة 
�لجتاهات باأنها: “�مل�ساعر، �أو �ل�ستعد�د من قبل �لنا�س، �أو �لأفر�د فى �ملجتمع جتاه 

�سىء ما، �أو �سخ�س ما” .
و قد ركزت بع�س �لبحوث �ل�سابقة على در��سة �لجتاهات �لجتماعية وتاأثرها 
 (e.g.   على �ل�سلوك جتاه �لأ�سخا�س ذوي �لقدر�ت �خلا�سة، �أو ذوي �لإعاقة �لفكرية
(Leyser, Kapperman, & Keller, 1994; Pittock & Potts, 1988. و 
ت�سر �لأبحاث �إىل �أن �لجتاهات �لعامة متيل �إىل �أن تكون �أكر �سلبية جتاه �لأفر�د 
ا على  ذوي �لإعاقة. و قد يوؤثر ذلك لي�س فقط على �لطفل ذي �لإعاقة، ولكن �أي�سً
�لأ�سقاء و�لأ�سرة باأ�سرها، لي�سبح فى عزلة �جتماعية و�لذى قد يكون له تاأثر عميق 
قيا�س  و�سرورة  �أهمية  وت�ستمر  و�لعاطفية.  �لجتماعية  و�لأ�سرة  �لفرد  حياة  على 
�ل��ق��در�ت �خلا�سة وحت��دي��ًد� جت��اه ��سطر�ب �لتوحد  �لجت��اه��ات نحو �لأف���ر�د ذوي 

 .(Flood, et al., 2011), Al-shich, 2012, Al-shammari, 2006

اأهداف البحث:
تهدف �لدر��سة �حلالية �إىل قيا�س وتقييم �لجتاهات �لجتماعية و وجهات 
�لنظر �حلالية جتاه �لأفر�د ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد فى م�سر، ومقارنة �لجتاهات 
و�جلن�س،  �ل��ع��م��ر،  ف��ى  تتمثل  و�ل��ت��ى  �ل��دمي��وغ��ر�ف��ي��ة  للمعاير  وف��ق��ا  �لجتماعية 
�لتوحد.  �لتعليمى، و�لديانة، وكذلك مدى �لرتباط بفرد ذي ��سطر�ب  و�مل�ستوى 
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اأهمية البحث:
توؤدي �لجتاهات دوًر� رئي�ًسا فى حتقيق �مل�ساو�ة بني �أفر�د �ملجتمع، حيث رمبا 
قد ترتجم �إىل �سلوك جتاه �لأفر�د فى �ملجتمع و�لتى بدورها قد يكون لها عو�قب 
�سلبية )مثل �لتمييز(. وترتبط �لجتاهات باملعرفة، وغالًبا ما يفرت�س �أن �لجتاهات 
�ل�سلبية و�ل�سلوك تاأتى نتيجة عدم وجود معرفة كافية من قبل �لأفر�د. على �سبيل 
�لعقلية؛لأنهم  �ل�سحة  باأمر��س  �مل�سابني  �لأ�سخا�س  جتنب  قد  �لنا�س  فاإن  �ملثال، 
يعتقدون �أنها عر�سة للعنف على �لرغم من �أن هذ� غر �سحيح. وعلى �لرغم من �أن 
�رتفاع معدل �نت�سار ��سطر�ب �لتوحد وكذلك �زدياد �ملعرفة و�لوعى بهذ� �ل�سطر�ب 
 (Elbahnasawy & فاإن ن�سبة �نت�سار ��سطر�ب طيف �لتوحد فى م�سر فى �زدياد
�أنه تندر �لدر��سات �خلا�سة با�سطر�ب �لتوحد ول�سيما فى  �إل  (Girgis, 2011؛ 
جمال �لجتاهات �لجتماعية جتاه �لأفر�د ذوي ��سطر�ب �لتوحد فى م�سر. ويعد 
�لدولية  �ملو�ثيق  تتطلبها  �لتى  �ل�سروريات  �إح��دى  �لجتماعية  �لجت��اه��ات  قيا�س 
حلقوق �لطفل ذي �لإعاقة (United Nations, 2009) وبالنظر �إىل �لجتاهات 
فى  ودجم��ه  و�لأ���س��رة  �لفرد  على  و��سح  ب�سكل  تنعك�س  و�لتى  �ل�سلبية  �لجتماعية 
�ملجتمع. وهنا تكمن �أهمية �لدر��سة �حلالية فى قيا�س �لجتاهات �لجتماعية نحو 

�لطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد فى م�سر.

فرو�ص البحث:
تتمثل فرو�س �لبحث فيما يلى: 

 وجود �رتباط �إيجابى بني �ملتغر�ت خلفية �لت�سال �ل�سابق و/، �أو �لرتباط ( 1)
�لأ����س���رى م��ع �سخ�س ذي ����س��ط��ر�ب �ل��ت��وح��د وم��ع��رف��ة �أف�����س��ل �لجت��اه��ات 

�لإيجابية جتاههم. 
توجد فروق فى �لجتاهات �لجتماعية نحو ��سطر�ب �لتوحد بني �لإناث و ( 2)

�لذكور .
ل توجد فروق فى �لجتاهات �لجتماعية بني �ختالف �لديانة ) �لإ�سالم / ( 3)

�مل�سيحية ( .
تختلف �لجتاهات �لجتماعية )�ليجابية و�ل�سلبية( نحو ��سطر�ب �لتوحد ( 4)

لدى �لأفر�د فى �ملر�حل �لعمرية �ملختلفة .
ف��ى �لجت���اه���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة نحو ( 5) �لتعليمى  �مل�����س��ت��وى  ف���روق ح�سب  ت��وج��د 

��سطر�ب �لتوحد.
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الطريقة و االإجراءات 
 عينة البحث:

�ملجتمع  �أف��ر�د  �حلالية على جمموعات خمتلفة من  �لدر��سة  عينة  تنطوى 
�مل�سرى، حيث دعت �لباحثة �مل�ساركني من ثالث جمموعات: �ملخت�سيني فى جمال 
�أمور لفرد ذي ��سطر�ب �لتوحد و�أف��ر�د من �ملجتمع ب�سكل عام. و  �لإعاقة و�أولياء 
قد �سملت جمموعة �ملهنني: �أ�ساتذة �جلامعة و باحثون فى جمال �ل�سحة �لنف�سية، 
�لرتبية �خلا�سة. حيث ت�سمنت  نف�سيون، ومعلمو�  و�أخ�سائيون  �للغة،  و�أخ�سائيو� 
�لدر��سة فى  �أجريت  ف��رًد� من خلفيات خمتلفة، و قد  �لدر��سة �حلالية )90(  عينة 
حمافظة �ل�سرقية بجمهورية م�سر �لعربية. و قد تر�وحت �أعمار �لعينة من )18( 
�إىل �أكر من )60( عام، بينهم )29( من �لذكور و)61( �لإناث و)45( م�سلم و)45( 

م�سيحى ) موزعني كما فى جدول 1(. 
جدول ) 1(

بيانات عينة الدرا�صة
النسبة المئوية العدد المتغير المستقل

% 31.0 29 الذكور
الجنس

% 69.0 61 اإلناث
% 38.5 34 25-18

السن
% 33.0 30 40-26
% 23.3 21 60-41
% 5.3 5 60 فيما فوق

% 50.0 45 مسلم
الديانة

% 50.0 45 مسيحى
%29.9 43.64 دراسات عليا

المستوى التعليمى
%54.2 43.60 دراسة جامعية
%11.6 45.11 دبلوم
%3.2 41.77 ثانوية عامة
%1.1 44.00 أخرى

%39.9 43.68 قليل، أو لم يكن أى معرفة

مدى األتصال بشخص ذي 
اضطراب التوحد

%16.3 42.63 قريب
%6.5 42.12 صديق

%11.6 45.93 احد أفراد األسرة
%10.1 44.73 متطوع
%12.2 43.14 احد الوالدين( أب / أم )
%3.4 44.29 أخرى

%68.2 62 نعم معرفة سابقة باضطراب 
31.8%التوحد 38 ال
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اأدوات البحث :( ))
وقد �سملت �أدو�ت �لدر��سة مقيا�سيني هما : 

مقيا�س الجتاهات نحو ا�سطراب التوحد اأ- 
 (Attitudes Toward Autism Scale ATA: Flood, et al., 2012) 
�لتوحد.  ��سطر�ب  نحو  �لجتماعية  �لجت��اه��ات  قيا�س  �إىل  �ملقيا�س  يهدف 
ويحتوى �ملقيا�س على ثالثة �أبعاد: �لبعد �لول �لذى يتناول مفرد�ت �ملقيا�س، حيث 
باأحدى  �ملقيا�س  مفرد�ت  على  �ل�ستجابة  يتم  و  مفرده.   )16( �لق�سم  هذ�  يت�سمن 
�ل�ستجابات �لأربعة )1( ل �أو�فق ب�سدة ، )2( ل �أو�فق، )3( �أو�فق، )4( �أو�فق ب�سدة، 
مع عدم وجود نقطة �لو�سط وم�سفرة بحيث �أن �لدرجة �ملرتفعة ت�سر �إىل �جتاهات 
�إيجابية نحو ��سطر�ب �لتوحد. �لبعد �لثانى: يتعلق باأى مدى �لت�سال مع �سخ�س 
ذي ��سطر�ب �لتوحد قبل ��ستكمال �ملقيا�س، �أما �لبعد �لثالث عن معرفة ��سطر�ب 
�ختيار من  �لبعديني من خالل  �ل�ستجابة على هذين  ويتم   .) / ل  �لتوحد )نعم 
�للغة  �إىل  �لإجنليزية  �للغة  �لباحثة من  �ملقيا�س من قبل  متعدد. و قد مت ترجمة 
�لرتبية  بكلية  �لنف�سية  �ل�سحة  ق�سم  �أ�ساتذة  على  �لرتجمة  عر�س  مت  و  �لعربية، 
جامعة �لزقازيق، مت حذف بند �لعرق، �أو �جلن�س، حيث �أن �ملجتمع �مل�سرى باأكمله 
ميثل عرق و�حد. كما مت حذف مفرده من �لبيانات �ل�سخ�سية »�أف�سل عدم �لإجابة، 
�أنثى(  و�لتى تندرج �سمن بند �جلن�س مع �لبقاء على �خلياريني �لآخرين )ذكر / 

و�لتى ل تتفق مع �ملجتمع �مل�سرى. 

ا�ستمارة البيانات ال�سخ�سية و الدميوغرافية :  ب- 
للبيانات  ��ستكمال  بيانات  ��ستمارة  باأعد�د  �لباحثة  وقامت  �لباحثة.  �إع��د�د 
�ل�سابقة لبحث فرو�س �لبحث، وت�سمنت �لعمر و�جلن�س وجمال �لتخ�س�س و�مل�ستوى 
�لتعليمى و�لديانة، �ملرحلة �لعمرية و�خلربة �ل�سخ�سية بفرد ذي ��سطر�ب �لتوحد 

)فى حالة معرفته بطفل ذي ��سطر�ب �لتوحد (.

خطوات البحث : ( ))
وذلك  �لدر��سة  �أدو�ت  تطبيق  مت  ومتغر�تها،  �لدر��سة  م�سكلة  حتديد  بعد 
لتقييم �لجتاهات �لجتماعية نحو �لأفر�د ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد فى م�سر 
على عينة �لدر��سة )ن = 90( بهدف �لتحقق من فرو�س �لدر��سة وتقدمي جمموعة 
عام  وم��ار���س من  و فرب�ير  يناير  �سهر  خ��الل  ذل��ك  و  �لتو�سيات.  و  �ملقرتحات  من 
2013. وتنطوى �لعينة على جمموعات خمتلفة من �أفر�د �ملجتمع �مل�سرى ت�سمنت 
�ملتخ�س�سون فى جمال �لإعاقة و�أولياء �أمور �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد و�آخرون 
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من �ملجتمع �مل�سرى. وقد قام �مل�سرتكون با�ستكمال ��ستبيان �لبيانات �ل�سخ�سية �أول. 
ومت �لتاأكيد على �سرية �لبيانات و�لتى تبقى �سرية ولغر�س �لبحث �لعلمى فقط. 

الأ�ساليب الح�سائية :( ))
 SPSS Excel و كذلك  �أك�سل  �أه��د�ف �لدر��سة مت تطبيق برنامج  لتحقيق 
�لإ�سد�ر )21( فى حتليل �لبيانات وهى : �ملتو�سطات �حل�سابية، و �ختبار )ت( لفروق 
بر�سون  و�ختبار   Anova Test �لتباين  حتليل  و�ختبار   ،  T-Test �ملتو�سطات 

 .Person Correlations لالرتباطات

نتائج البحث:
�أو���س��ح��ت ن��ت��ائ��ج �ل��در����س��ة �حل��ال��ي��ة �أن �مل��ت��و���س��ط��ات �حل�����س��اب��ي��ة ل��الجت��اه��ات 
�لجتماعية لعينة �لدر��سة كما يلى : �ملتو�سط = 37.8 و �لو�سيط = 39 ، و �لدرجة 
�لعظمى = 55 و �لدرجة �ل�سغرى = 21، )كما هو مو�سح فى جدول 2(، و مبقارنة 
ت��ل��ك �ل��ن��ت��ائ��ج مب��ت��و���س��ط م��ق��ي��ا���س �لجت���اه���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة (ATA ) ف���ى در����س��ة

 ،28  = و�سيط  و   28.14  = متو�سط  �إىل  �أ���س��ارت  و�ل��ت��ى   ،(Flood, et al., 2012)
�لأف���ر�د ذوي  �أن �لجت��اه��ات �لجتماعية فى م�سر جت��اه  �ملقارنة  و يت�سح من تلك 

��سطر�ب �لتوحد هى �جتاهات �إيجابية. 
جدول ) 2(

الجتاهات الجتماعية لعينة الدرا�صة
90العدد

37.8المتوسط

39الوسيط

55الدرجة العظمى

21الدرجة الصغرى

��سطر�ب  ذي  �ل��ف��رد  نحو  �مل�سرى  �ملجتمع  ف��ى  �لجت��اه��ات  �أه���م  وتتلخ�س 
فى  قبولهم  و  �ملجتمع  فى  �لتوحد  ��سطر�ب  ذوي  �لأف���ر�د  دم��ج  قبول  فى  �لتوحد 
�ملد�ر�س و �جلامعات و �ملجتمع ب�سكل عام، �إ�سافة �إىل �لجتاهات نحو تكوين �أ�سرة. 
فيما يخ�س بدمج ذوي ��سطر�ب �لتوحد فى ف�سول �ملد�ر�س �لعادية، كانت �لنتائج 
م�سجعة حيث �أظهرت �لعينة �جتاهات �إيجابية وو�فق ما يزيد عن ثلثى �لعينة )%68( 
�إىل �أن �لأطفال ذوي ��سطر�ب �لتوحد من �لأف�سل �أن يدر�سو� جنبا �إىل جنب مع 
غرهم من �لأطفال فى �ملد�ر�س. وتطلب �ل�ستطالع �جتاهات �مل�ساركني فيما يتعلق 
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باإيد�ع  �مل�ساركني  باجتاهات  تتعلق  �أ�سئلة  هناك  كانت  �مل�سرى  �ملجتمع  فى  بالدمج 
و�سالمة  �سالمتهم  �أج��ل  من  خا�سة  موؤ�س�سات  فى  �لتوحد  ��سطر�ب  ذوي  �لأف���ر�د 
�لآخرين و �ل�سعور باخلوف عند �لتو�جد بالقرب من �سخ�س يعانى من ��سطر�ب 
�لتوحد. �أو�سحت �لنتائج �جتاهات �سلبية فى هذ� �ل�ساأن، حيث �أ�سار �أكر من ن�سف 
�مل�ساركني )55%(، �إىل �نه ينبغى �إيد�ع �لأفر�د ذوي ��سطر�ب �لتوحد فى موؤ�س�سات 
خا�سة، فى �ملقابل �أ�سار �أكر من ثلثى �مل�ساركني )66%( بعدم �ل�سعور باخلوف عند 
�لتو�جد بالقرب من فرد ذي ��سطر�ب �لتوحد .و ت�سمن �ل�ستطالع �ي�سا �ل�سوؤ�ل 
عن �لجتاهات فيما يتعلق بحق �لفرد ذي ��سطر�ب �لتوحد فى �لعالقات �لعاطفية 
للقلق:  �لنتائج مثرة  كانت  بينما  �أطفال.  و�إجن��اب  �أ�سرة  و�حلق فى �حل�سول على 
فقط ما يقرب من ن�سف �مل�ساركني )48%(، �تفقو� على �أن �لأ�سخا�س ذوي ��سطر�ب 
�إىل  �إ�سافة  �لنخر�ط فى عالقات عاطفية،  فى  �لندماج  لهم عدم  ينبغى  �لتوحد 

عدم �أجناب �أطفال. 

نتائج الفر�ص االأول: 
ين�س �لفر�س �لأول على: »وجود �رتباط �إيجابى بني �ملتغر خلفية �لت�سال 
�لإيجابية  و�لجت��اه��ات  �أف�سل  ومعرفة  �لتوحد  ��سطر�ب  ذي  �سخ�س  مع  �ل�سابق 
جتاههم«. و للتحقق من هذ� �لفر�س مت ��ستخد�م �ملتو�سطات �حل�سابية. �جلدول )3( 
يو�سح �أن �أ�سارت حتليل �ملتغر�ت �لأ�سا�سية للعينة: حيث �أن 60% من �إجماىل �لعينة 
كانو� على �ت�سال، �أو �رتباط ب�سخ�س ذي ��سطر�ب �لتوحد قبل ��ستكماله للمقيا�س 
��سطر�ب  ذي  �سخ�س  رع��اي��ة  ع��ن  �لأول  �مل�سئول   ( و�لأم��ه��ات  �لآب���اء  ذل��ك  ي�سمل  و 
�لتوحد،  �لإعاقة و��سطر�ب  �لأ�سرة، �سديق، يعمل فى جمال  �أف��ر�د  �أحد  �لتوحد(، 
�أو متطوع للعمل مع �سخ�س ذي ��سطر�ب �لتوحد، �أو �أى �رتباط �آخر باملقارنة مع 
نتائج  وك�سفت  م�سبقة.  معرفة  �أى  لديهم  يكن  مل  �لذين  �لعينة  �إجماىل  من   %40
�ملتو�سطات �حل�سابية �أن غالبية �لذين لديهم �ت�سال م�سبق مع �سخ�س ذي ��سطر�ب 
�لتوحد لديهم �جتاهات �إيجابية نحو ��سطر�ب �لتوحد )متو�سط = 43(، فى حني 
كانت متو�سط �لجتاهات ) متو�سط = 30 ( بالن�سبة للذين مل يكن لديهم �أى �ت�سال 

م�سبق ب�سخ�س ذي ��سطر�ب �لتوحد.
 

�لتوحد يزيد  �لتقارب ب�سخ�س ذي ��سطر�ب  �أن �سلة  �لنتائج  �أو�سحت  وقد 
�أن �لجتاهات �لجتماعية لدى  �إيجابية �لجتاهات �لجتماعية نحوهم. حيث  من 
�أولياء �لأمور و�أفر�د �لأ�سرة و�لعاملني مع ��سطر�ب �لتوحد كانت �أكر �إيجابية من 
�جتاهات �لأفر�د �لآخرين فى �ملجتمع ». ويو�سح جدول )3( تفا�سيل �لتو��سل مع 



العدد )12( اأغ�سط�س 2015 جملة الرتبية اخلا�سة 

 62 

فرد ذي ��سطر�ب �لتوحد. وميكن تف�سر ذلك باأن �إجر�ء �لتو��سل مع �لأ�سخا�س 
ذوي �لإعاقة بطريقة ذ�ت معنى رمبا يدعم �أي�سا �لجتاهات �لإيجابية، كما �أو�سحت 
 (Chan et al., 1988; �ل�سابقة  �ل��در����س��ات  وت��وؤك��ده��ا  �حل��ال��ي��ة  �ل��در����س��ة  نتائج 

Barrett and Pullo, 1993; Gething, 1993; Yuker, 1994)

جدول ) 3 (
 املعرفة امل�صبقة با�صطراب التوحد

متوسط 
االتجاهات

النسبة 
المئوية

العدد المتغير

43 % 60 54 اتصال مسبق مع شخص ذي اضطراب التوحد ) إجمالى (

42.6 % 15.5 15 فى العمل, حيث أننى أتعامل مع شخص ذي اضطراب التوحد

41 % 6.6 6 لدى صديق ذي اضطراب التوحد

45.25 % 13.3 12 لدى احد أفراد األسرة يعانى من اضطراب التوحد

41.3 % 7.7 7 تطوعت للعمل مع شخص ذي اضطراب التوحد

46.75 %11 10 المسئول األول عن رعاية شخص ذي اضطراب التوحد

42.2 % 4.4 4 أخرى

30 % 40 36 قليل، أو لم يكن لدى أى اتصال

37.8 %100 90 أجمالى

نتائج الفر�س الثانى :
نحو  �لجتماعية  �لجتاهات  فى  ف��روق  “توجد  على:  �لثانى  �لفر�س  ين�س 
مت  �لفر�س  ه��ذ�  �سحة  م��ن  وللتحقق  و�لذكور”،  �لإن���اث  ب��ني  �لتوحد  ��سطر�ب 
�لجتماعية  �لجت��اه��ات  �ختالف  فاأت�سح  �مل�ستقلة،  للعينات  )ت(  �ختبار  ��ستخد�م 
 P = قيمة  �أن  ج���دول )4( جن��د  �إىل  وبالنظر   .)4 �ل��ذك��ور )ج���دول  و  �لإن����اث  ب��ني 
�ح�سائية  دلل���ة  ذ�ت  ف���روق  ه��ن��اك  �أن  يعنى  0.05، مم��ا  م��ن  �أق���ل  تعد  و�ل��ت��ى   .036
�لنتائج �حلالية مع  �لإن��اث. وتتفق  �لذكور و�لإن��اث و ذلك ل�سالح  بني جمموعتى 
�لدر��سات �لأخرى �لتى �أو�سحت �أن �لن�ساء �أكر من �لرجال تعبر� عن �لجتاهات 
�لإيجابية جتاه �لأ�سخا�س ذي �لإعاقة ب�سكل عام مبا فى ذلك ��سطر�ب �لتوحدين                          

.(Yasbeck et al., 2004)
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جدول ) 4(
الفروق بني الذكور والإناث فى الجتاهات الجتماعية نحو ا�صطراب التوحد

Sig. (2-tailed)مستوى الثقة 95% للفروقفروق المتوسطات

0036.0.205االتجاهات
األدنىاألعلى

2.6892.279-

نتائج الفر�س الثالث : 
ين�س �لفر�س �لثالث على: »ل توجد فروق فى �لجتاهات �لجتماعية نحو 
وللتحقق   .« و�مل�سيحية  �لإ�سالمية  �لديانة  ذوي  �مل�سريني  بني  �لتوحد  ��سطر�ب 
نتيجة  �مل�ستقلة، وك�سفت  للعينات  �ختبار )ت(  ��ستخد�م  �لفر�س مت  من �سحة هذ� 
�لختبار �أن قيمة P = .089 و�لتى تعد �أكرب من )0.05 ( كما هو مو�سح فى جدول 
)6(، مما يعنى ل توجد فروق ذ�ت دللة �ح�سائية بني جمموعتى �لأفر�د معتنقى 
�لإ�سالم، �أو �مل�سيحية. وميكن تف�سر تلك �لنتيجة باأن �لدين يعد �لعامل �لرئي�سى 
قد  و  �مل�سيحى.  �أو  �لإ�سالمى،  �لدين  ك��ان  �سو�ء  قوتهم  �لأف���ر�د  منه  ي�ستمد  �ل��ذى 
�لدين، كما فى  �أن �لأمهات ي�ستمدون قوتهم من �هلل و  �ل�سابقة  �لأبحاث  �أو�سحت 
�أن �لطفل  �أن �لمهات وجدن  �أو�سحت  (Al-Shich, 2012)، و�لتى  در��سة �ل�سيخ 
ذي �لإعاقة )ذي ��سطر�ب �لتوحد(، �إمنا طريقة يختربهن �هلل بها ليكن �أف�سل �أم 
فى تربية �أطفالهن و�أن �هلل ميد �لأمهات بالقوة لتقدمي �أف�سل دعم لأطفالهن من 

�أجل حياة �أف�سل .
جدول )5( 

املتو�صطات احل�صابية وفقا للديانة

االتجاهات

المتوسطالعددالديانة
االنحراف 
المعيارى

متوسط الخطأ 
المعيارى 

.193537.885.913134اإلسالم

.193838.694.728107المسيحية

جدول )6( 
اختبار ت لفروق املتو�صطات وفقا للديانة )الإ�صالم / امل�صيحية (

مستوى الثقة 95% للفروقفروق المتوسطاتSig. (2-tailed)ت

1.7000.0890.292االتجاهات
األدنىاألعلى

0.6300.045-
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نتائج الفر�س الرابع :
)�ليجابية  �لجتماعية  �لجت��اه��ات  تختلف   «  : على  �ل��ر�ب��ع  �لفر�س  ين�س 
�ملختلفة  �لعمرية  �مل��ر�ح��ل  ف��ى  �لأف����ر�د  ل��دى  �ل��ت��وح��د  ����س��ط��ر�ب  نحو  �ل�سلبية(  و 
�لأح��ادى  �لتباين  حتليل  �ختبار  �أ�ستخد�م  �لفر�س مت  هذ�  للتحقق من �سحة  و   ،«
One way Anova test ، فاأت�سح �أختالف �لجتاهات �لجتماعية بني �ملر�حل 
�لعمرية �ملختلفة )جدول 7(. فى هذ� �جلدول تظهر قيمة �إح�ساء ليفني = 53.796، 
وقيمة Sig. = 0.0. وهذ� يدل على عدم جتان�س و ك�سفت نتائج مقارنة متو�سطات 
�لجتاهات ملجموعات �لأعمار �ملختلفة �أن �ل�سباب فى �ملرحلة �لعمرية �ملتو�سطة من 
26 �إىل 40 �سنة هم �أكر �يجابية نحو �لأفر�د ذوي ��سطر�ب �لتوحد، �أنظر �سكل )2( 

.
جدول )7( 

اختبار حتليل التباين الأحادى One Way ANOVA بني العمر والجتاهات 
االتجاهات

مجموع 
المربعات

Df
متوسط 
المربعات

أحصاء ليفيين
Levene Statistic

داللة احصائية
.Sig

.1576.8773525.626000بين المجموعات
داخل 

المجموعات
109434.319386928.285

111011.1963872المجموع 
53.7960.000ليفيين 

�أن �لأف��ر�د �لأكرب �سنا فى �لعينة و�لذين ميثلون �ملرحلة  ويو�سح �سكل )2( 
�لعمرية �ستون عاما فاأكر )+60( هم �لأقل �يجابية فى �جتاهاتهم نحو �لفرد ذي 
�أو �لأف��ر�د فى منت�سف �لعمر،  �أن �ل�سباب،  ��سطر�ب �لتوحد. بينما ك�سفت �لنتائج 
�ملرحلة �لعمرية ) 25 �إىل 40 �سنة (، هما �لأكرتقبال ويحملون �جتاهات �يجابية 
�أعلى متو�سط لالجتاهات )39.7 (.  �لتوحد وقد �سجل  لالأ�سخا�س ذوي ��سطر�ب 
لت�سجل   60 –  41 �لتالية من عمر  �لعمرية  �ملرحلة  هذ� وينخف�س �لجتاهات فى 
�إىل )36.2( من �لذين  �أخ��رى  متو�سط �لجتاهات ( 36.8 ) وينخف�س طفيفا مرة 
ب�سكل  �أن��ه  �ل�سابقة  و�لدر��سات  ذلك  يتفق  و  فاأكر.  عاما  �ستون  �عمارهم  تر�وحت 
كذ�  و  �لإعاقة  ذوي  لالأفر�د  �لأرتياح  قل  قلما  لالأفر�د  �لزمنى  �لعمر  ز�د  كلما  عام 

. (Staniland, 2009 ) لجتاهات �لجتماعية نحوهم�
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نتائج الفر�س اخلام�س : 
فى  �لتعليمى  �مل�ستوى  ح�سب  ف��روق  توجد   « على  �خلام�س  �لفر�س  ين�س 
مت  �لفر�س  �سحة  من  وللتحقق  �لتوحد«.  ��سطر�ب  نحو  �لجتماعية  �لجت��اه��ات 

تطبيق �ختبار بر�سون لالرتباطات ( Pearson)، وبالنظر �إىل جدول )8( 

�لنتائج  �أو���س��ح��ت  وق��د    .0.05 م��ن  �أق���ل  ه��ى  و   P = .016 قيمة  �أن  يت�سح 
هناك  �أن  مبعنى  �لجتماعية،  و�لجت��اه��ات  �لتعليمى  �مل�ستوى  ب��ني  كبر  �رت��ب��اط 
�رتباطا �إيجابيا وب�سكل كبر مع �مل�ستوى �لتعليمى لالأفر�د �مل�ساركني فى �لدر��سة 
كما هو مو�سح فى  �لتعليمى،  �مل�ستوى  �لأعلى فى  ل�سالح  �لجتماعية  و�لجتاهات 
جدول )8 (. وهذ� يوؤكد �لفر�س وميكن تف�سر ذلك �أنه كلما ز�د �مل�ستوى �لتعليمى 
للفرد، كلما كانت �لجتاهات �أكر �يجابية كما مو�سح �أي�سا فى جدول ) 9 ( و�سكل 
)3(. و تتفق نتائج هذه �لدر��سة مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة، كما فى در��سة ليفنيه                
�أك��ر  �ل��ف��رد  يجعل  �لتعليم  م��ن  �مل��زي��د  �ن  �إىل  �أ���س��ارت  �لتى  و   (Livneh, 1991)

�إيجابية. 
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جدول )8 (
الرتباط بني امل�صتوى التعليمى و الجتاهات ) اختبار بري�صون (

مستوى التعليم  االتجاهات

016. 1 ارتباط بيرسون 

.309 االتجاهات  (tailed-2) .Sig

3873 3873 العدد )ن(

1 016.  ارتباط بيرسون

.309مستوى التعليم  (tailed-2) .Sig

3873 3873 العدد )ن)

جدول )9( 
متو�صط الجتاهات وفقا للم�صتوى التعليمى

المتوسط العدد المستوى التعليمى

41.9 21 دراسات عليا

38.6 52 تعليم عالى 

38.5 11 فوق متوسط

31.5 2 دبلوم / ثانوية عامة

31.5 4 أخرى / غير محدد 

37.8 90 أجمالى 
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مناق�شة و تف�شري النتائج :
من �لعر�س �ل�سابق لنتائج �لتحليل �لإح�سائي لفرو�س �لبحث ميكن �لإ�سارة 

�إىل ما يلى : 
ذوي  �لأف���ر�د  جت��اه  �يجابية  �جت��اه��ات  هناك  �أن  �إىل  �لدر��سة  نتائج  تو�سلت 
�لجتاهات  �أن  �لنتائج  و�أو�سحت  �مل�ساركني.  قبل  من  م�سر  فى  �لتوحد  ��سطر�ب 
و�جلن�س،  �لتعليمى  و�مل�ستوى  �لعمر  مثل  �مل�ساركني  بخ�سائ�س  تتاأثر  �لجتماعية 
وكذلك درجة �ملعرفة ومدى �لتو��سل مع �لأفر�د ذوي ��سطر�ب �لتوحد. و�أو�سحت 
�لنتائج �أن �ل�سباب و�لن�ساء و�لأعلى تعلًما هو �لأكر تقبال للتفاعل مع �لأ�سخا�س 
تنمية  و  لت�سجيع  �أف�سل م�سدر  �ل�سباب  �ملجتمع. ويعد  �لتوحد فى  ��سطر�ب  ذوي 

�لجتاهات �لإيجابية. 

 (Yasbeck et al., وتتفق نتائج �لدر��سة �حلالية مع در��سة يزبيك و�آخرون
(2004 و�لتى �أ�سارت �إىل �أن �لجتاهات �لأكر �إيجابية جتاه ��سطر�ب �لتوحد من 
�ساأنه �أن يكون و��سحا بني �لإناث و�ل�سباب و�لأفر�د ذو م�ستويات عالية من �لتعليم، 
�لإع��اق��ة  ذوي  �لأف���ر�د  م��ع  د�ئ��م  �ت�سال  �أو  �مل�سبقة،  �ملعرفة  ذو  �لأ�سخا�س  وك��ذل��ك 
�لفكرية. وكذلك تتفق تلك �لنتائج ومظاهر �لتدين �لتى تت�سح فى �ملجتمع �مل�سرى، 
حيث �أن �لدين يوؤثر �يجابيا على �لجتاهات نحو �لفرد ذي ��سطر�ب �لتوحد و �لتى 
�أ�سارت �ليها در��سة دمي�س (Dimes, 2012) ، و�لتى ت�سر �إىل �أن �لدين ميكن �أن 
يوؤثر على �لإعاقة و�ل�سلبية وذلك ب�سبب �عتقاد �أن �إجناب طفل يعانى من ��سطر�ب 
�لتوحد هو �إر�دة �هلل، لي�س هناك �لكثر �لذى ميكن �لقيام به حيال ذلك. و كذلك 
تتفق مع �لدر��سات �ل�سابقة، كدر��سة �ل�سيخ (Al-shich, 2012) و�لتى �أو�سحت �أن 
�لأمهات ي�ستمدون قوتهم من �هلل و�لدين هو م�سدر قوتهم و �أن �هلل رمبا يخترب 
�ميان �لآباء باإعطائهم طفل ذو �حتياجات خا�سة، و لكنه فى نف�س �لوقت مينح �لآباء 
و�لأمهات قوه للوقوف بجانب �أطفالهم ولتوفر �أف�سل دعم ممكن حلياة �أكر جودة. 
و فى �جلانب �لآخر تختلف �لنتائج �حلالية و در��سة كيلى (Kelly, 2013)، و �لتى 
�أ�سارت �إىل وجود �جتاهات �سلبية جتاه �لأفر�د �لذوي �لإعاقة. و ت�سر �لأبحاث �إىل 
�أن �لجتاهات �لعامة متيل �إىل �أن تكون �أكر �سلبية جتاه �لأفر�د ذوي �لإعاقة ب�سكل 

 .(Kelly, 2013) عام

وميكن تف�سر �لنتائج باأن ثقافة �ملجتمع تلعب دور� هاما يوؤثر على �لجتاهات 
جتاه �لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة. حيث ي�سر ريرت (Reiter, 1999) �أن هناك م�سدر�ن 
مرتبطان من �لجتاهات نحو �لأفر�د ذوي �لإعاقة، وهما �مل�سدر �لدينى و�لأحكام 
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�آخر فى  �إىل  �أف��ر�د �ملجتمع عامة، وتلك تنتقل من جيل  �مل�سبقة �مل�سرتكة من قبل 
�أن خ�سائ�س ��سطر�ب �لتوحد توجد عادة  �أ�سكال منطية. وعلى �لرغم من  �سورة 

عرب �لثقافات �ملختلفة؛ فالطريقة �لتى تر�ها كل ثقافة تختلف �ختالًفا كبًر�. 

ولبد من �لإ�سارة �إىل �أن �ملقيا�س �مل�ستخدم فى �لدر��سة �حلالية يعتمد على 
�لتقدير �لذ�تى للمو�قف �خلا�سة بهم، ومن �ملرجح �أن تتاأثر �لإجابات حتيز� للرغبة 
�لجتماعية .و يحدث حتيز �لرغبة �لجتماعية عندما يتم ��ستجو�ب �لأفر�د على 
�جتماعًيا،  مقبولة  �أنها  يعتقدون  �إجابات  باإعطاء  يقومون  فاأنهم  ح�سا�سة،  مو�قف 
ولي�ست �لإجابة ب�سدق على �لأ�سئلة (Staniland, 2009). فمن �ملرجح �أن �لأفر�د 
قد ل يعربون بدقة عن وجهات نظر �إيجابية جتاه �لأ�سخا�س ذي �لإعاقة وبالتاىل 

�مل�ستوى �حلقيقي لالجتاهات يكون خمتلف عن �لو�قع �حلقيقى.

�مل�سبقة با�سطر�ب �لتوحد يكمن فى  �أن �لرتباط و�ملعرفة  كما يف�سر �ي�سا 
�لدر��سة �حلالية و�لذى  نتائج  �أو�سحت  �لأف��ر�د كما  �يجابًيا على �جتاهات  �لتاأثر 
 (Chan et al., 1988; Barrett and Pullo, �ل�سابقة  يوؤكده نتائج �لدر��سات 
�مل�ستوى  ز�د  كلما  �أن��ه  �إىل  �إ�سافة   .1993; Gething, 1993; Yuker, 1994.)
�لدر��سة  ه��ذه  نتائج  تتفق  و  �إيجابية  �أك��ر  �لجت��اه��ات  كانت  كلما  للفرد،  �لتعليمى 
ا �لإناث يحملون  مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة (Livneh, 1991). كما وجدت �أي�سً
�لرجال وت�سرتك  �أكر من  �لتوحد  �لأف��ر�د ذوي ��سطر�ب  �إيجابية جتاه  �جتاهات 
�ستوفال  وكذلك   ،)1994( هو�سون  و  �أولكني  در��سة   : �ل�سابقة  �لبحاث  مع  �لنتائج 
 Olkin and Howson (1994) and Stovall and Sedlacek و �سيدلك 
ت�سان  حني  فى   (Choi and Lam, 2001) لم  و  ت�ساو  در����س��ة  و�أي�سا   (1983)
 (Yuker and Block 1986) و�أي�سا يوكر وبلوك Chan et al. (1988) و�آخرون

�أ�سار� �إىل عدم وجود �رتباط بني �جلن�س و�لجتاهات. 

 ومن �لو��سح �أن �لجتاهات نحو �لإعاقة توؤثر لي�س فقط على طريقة تفكر 
على  ا  �أي�سً توؤثر  ولكن  �لتوحد،  ��سطر�ب  ذوي  �لأ�سخا�س  جتاه  وت�سرفهم  �لنا�س 
�نتاجية �لأف��ر�د ذوي ��سطر�ب �لتوحد فى �لطريقة �لتى يتم معاملتهم وقدرتهم 
لتنمية  ��سرت�تيجيات  هناك  تكون  �أن  ينبغى  ول��ذل��ك  �ملجتمع.  ف��ى  �مل�ساركة  على 
ت�ستند  �أن  ويجب  �لتوحد.  ��سطر�ب  ذوي  �لأ�سخا�س  جت��اه  �لإيجابية  �لجت��اه��ات 
ذوي  �لأف��ر�د  جتاه  �لإيجابية  لالجتاهات  �ملنا�سبة  �خلدمات  من  وت�ستفيد  �لتنمية 
��سطر�ب �لتوحد كاأع�ساء مت�ساوين فى �ملجتمع �لذين لديهم �حلق فى �لعي�س فى 

�ملجتمع بطريقة حمرتمة ويكونو� قادرين على �ل�ستمتاع بحياتهم. 
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اخلتام و التو�شيات 
بناء على نتائج �لبحث ميكن �قرت�ح بع�س �لتو�سيات فيما يلى :

• ب�ساأن �لجتاهات �لجتماعية عامال هاما فى تعزيز دمج 	 �ملعرفة  زي��ادة  تعد 
ذوي �لإعاقة فى �ملجتمع، ومن ثم ينبغى �لتاأكيد على �سرورة على �أن يكون 
�ل�سعب �مل�سرى �أكر وعيا و�طالًعا على ��سطر�ب طيف �لتوحد، وذلك من 
خالل توعية �ملجتمع با�سطر�ب �لتوحد وكذلك عقد دور�ت تدريبة لتنمية 
ذوي  �لأف���ر�د  �ملف�سلة جت��اه  غ��ر  �لجت��اه��ات  وتغير  �لإيجابية  �لجت��اه��ات 
��سطر�ب �لتوحد بني �أفر�د �ملجتمع ويعد ذلك �سرورة للم�ساعدة فى دجمهم 

فى �ملجتمع. 
• تفكر 	 لي�س فقط على طريقة  توؤثر  �لإع��اق��ة  �لجتماعية جت��اه  �لجت��اه��ات 

وتوؤثر  ب��ل  �لتوحد؛  ��سطر�ب  ذوي  �لأ�سخا�س  جت��اه  وت�سرفاتهم  �لأف���ر�د 
�لهتمام  �لتاأكيد على �سرورة  �ملجتمع.  �مل�ساركة فى  ا فى قدرتهم على  �أي�سً
بالدر��سات �لتى تتناول ��سطر�ب �لتوحد فى �ملجتمع �مل�سرى و �لتى تهدف 
�لفعل لالجتاهات  �ملجتمع بهذ� �ل�سطر�ب، وتعديل ردود  �أفر�د  �إىل توعية 
وتقدمي  �ل��ع��ادي��ني،  �لأف����ر�د  ع��ن  عزلهم  حت���اول  �ل��ت��ى  �ل�سلبية  �لجتماعية 

خدمات �لإر�ساد �لأ�سرى و�لرتبوى و�ملهنى �ملنا�سبة لهم. 
• للدر��سات 	 ميكن  ثم  من  و  ن�سبيا،  �سغر  �حلالية  �لدر��سة  عينة  حجم  يعد 

�مل�ستقبلية �أن تتناول عينة در��سة �أكرب، و�ختيار �لعينة من مناطق جغر�فية 
متفرقة فى م�سر و متنوعة من �لأفر�د ل�سمان �ملزيد من �لنتائج للتعميم. 

• و�ل�سلوكى 	 �لنف�سى  �ل��ت��اأث��ر  ح��ول  �مل�ستقبلية  �ل��ب��ح��وث  م��ن  م��زي��د  ��ا  و�أي�����سً
�ل��ف��رد ذي  م��ن  ك��ال  �ل��ت��وح��د على  ����س��ط��ر�ب  ل��الجت��اه��ات �لجتماعية نحو 

��سطر�ب �لتوحد و�لأ�سرة، و�لأ�سقاء.
• ��سطر�ب 	 �لإر�سادية لالأفر�د ذوي  �لتاأكيد على �لهتمام باخلدمات  �سرورة 

�إ���س��ب��اع حاجاتهم  ع��ل��ى  مل�ساعدتهم  وذل���ك  �ل��ع��ادي��ني،  م��ث��ل غ��ره��م  �ل��ت��وح��د 
�لنف�سية ومو�جهة م�سكالتهم �خلا�سة، و�لتغلب على �لآثار �لنف�سية �ملرتتبة 

على �إعاقتهم مثل �لقلق و�لإحباط و�لنطو�ء. 
• ��سطر�ب 	 ذوي  �لأ�سخا�س  بحقوق  تهتم  �لتى  بالدر��سات  �لهتمام  �سرورة 

وحقوق  �لإن�سانية  �لفل�سفة  �أن  �أف�سل.  بحياة  �لتمتع  من  لتمكينهم  �لتوحد 
��سطر�ب  ذوي  �لأ�سخا�س  وتعليم  تقوم فقط على عالج  �آل  ينبغى  �لإن�سان 
حقوق  جم��ال  فى  �مل�ستقبلية  �لبحاث  توجه  �أن  ا  �أي�سً ينبغى  ولكن  �لتوحد 

�لطفل ذي �لإعاقة. 
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