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  )*( بناء وتقنني مقياس االجتاهات الوالدية حنو الطفل التوحدى
 مقدمته/ دنيا سليم حسني عبد الرمحن جريش 

 مقدمة البحث:
يفلد قسههالقرعا ههالمههتلقومهه قالتقولههر قرزلترعههرلب  لتههالقلههر ق لقر   هها للا لملح ظههلق لرعشهه  تلورهه  لشهه القرنهه  لق

ت غملذره ل ع هتهالقره عهنلبمهالمهاللقرهةلم  مهالتغامتها لت ع نهاللا لقرزلقريتللقدلقوت ماملهبال ا ثف  لمتلقولر ل
لEugen Bleulerجها ل له ر ل(لته لقرر بهالقرسي هللقر    ه  ل  لAutismب لبتللمهتلدهاململهرلللقر   هال 

 بههههتلقسهههه نامبلربلهههههسملل ههههبلقوشههههناالقيسعهههههبر لعههههتلعههههاي ملق ههههها جللتقيس ههههح  لعههههتلق بههههها لل1111عههههامل
ل كهرلمعه للLeo Kannerقوج ماعبا لبمالقرر بالقوم  كللرب لكان ل ف  لبتللمتلداملقر   الرع  ا هلقلر قر 

ل(.ل99 ل9001نس ل ك     لنلا لتجانبةل  لل1191قركلمالتذر لعامل

ت عجههبلقرريههرلقر   ههاطلعههتلورهه   لم ا قوههبلقوج ماعبههالن بجههالرالههر قرزلقرعلهه بالقرسماربههالقرههيتلولههب بل ههالوهه   ل
علههتلو قهههلبلقرليغههللتغهه،لقرليغههل لتعههاملقرنهها  لعلههتلادامههالعادههازلقج ماعبههالمههىلق  هه  ت لتعههاملقرنهها  لعلههتل

لعتلمج دلقر لعهتل بم هبلتر مهىلتبسه وبلقر ل  لبتلقرلعالقر نبلل لفتا   ل كلتعهاملم تن هب لكهرلذره ل علهبلمسعهبو 
ل(.لDSMS, 2013, 50ونبلفنالقرنا  لعلتلقر أدلملمىلق    تل ال    لعلتلبدقربلقر ظبيلل 

ر قدهههىلتجهه دلويههرلو  ههها لل تمههتلكلكهها لمههتلقرتههه ت  لقوت مههاملاسهه  لقرريههرلقر   هههاط لفنههال  هه جبالقر قرههاق
تلقوجتاتههاز لمثههرلقرنكهها لرعادهههالقرريههر لبتلق ما ههالقربقرهها  لبتلقرهه فهنلقرلهه  ل لبتلون لهههب لمبجم عههالم س عههالمهه

ترههههههر لقت مهههههةل عههههههنلقرا قسهههههازل  سهههههاتللقوجتاتهههههازلقر قرا هههههال ههههه لقرريهههههرلقر   هههههاطلمثهههههرلد قسهههههازل سهههههبيه ل
Sivberg؛لجهادطل9009؛لهتها لفه ق  ل9009 لJadi؛ل9011؛لمه لب ه لشهعبالتبسهامالقر رانبهها ل9010 ل

تدالو هلةلتههلقرا قسازلاىللتج دلق  افلل)9019 لGlenwick & Goodmanج دما لتجل لت  ل
يفلقجتاتهازلقر قرها تل ه لويل مههالتاههقلدامهةلقر ا ثهالرر حنههولمهتل سهاسلتونسه لمنبهها لرنبها لقوجتاتهازلقر قرا ههال

ل  لقرريرلقر   اط.ل

                                                 

دسا لقر   سلكأ الم رل ازلاج قسقزلجامعالل-كلبالقررت بالررمساعبلبالل-لصلو  بال اهاتههلقرا قسالجبسلمتل سارالماج  ،ليفلقررت بالخت *(
ل:للقيسادشا لحتةلاش قفلكرلمت
لب.لد/لحممالحممالش كة.ل

 ب.لد/سامللحممالم ستلتاشم.
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 مشكلة البحث: 
 حتاول الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل: 

ل  م ىلهبالمنبا لقوجتاتازلقر قرا ال  لقرريرلقر   اط؟لمالتللق لارصلقر بك مرت القريتلل-
 :  وهذا يتطلب اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية

ل.لمالتللمعامازلقرلاقلقريتل  م ىلهبالمنبا لقوجتاتازلقر قرا ال  لقرريرلقر   اط؟ل1
لقرريرلقر   اط؟ل.لمالتللمعامازلقرث ازلقريتل  م ىلهبالمنبا لقوجتاتازلقر قرا ال  ل9

 هدف البحث: 
ق   ا لقرسم ذ لقرعاملللب هاد لقر و هالرل حنهولمهتلقرع قمهرلقرهيتلو محه  ل  اهالميه دقزلمنبها لقوجتاتهازلقر قرا هال

ل  لقرريرلقر   اط.ل
 أهمية البحث: 

 األمهية النظرية: 
ازلقر قرا هال ه لقرريهرلقر   هاط ل ىلبمهبالقر حتلق ها لمهتلك نهبلمهتلقواها لقرهيتلو هعتلاىللد قسهالقوجتاتهوسل-

تمههالنكههتلب لوهه ف هلمههتلمعل مههازلت بههالزلنغ  هها لتارنههاسلقرتهه سلعلههتل عهههنلتههههلقوجتاتههازلقر قرا ههالتقي مثلههاليف؛ل
ل قر ن ر لق ما القربقرا  لقرمهال لقي اتق ليفلقيعاملا لقرعنا (.ل

 األمهية التطبيقية: 
نبههها لرنبههها لقوجتاتهههازلقر قرا هههال ههه لقرريهههرلقر   هههاطلنثهههرلالهههافالرلهههرتق لو مثهههرلقومهبهههالقر ر بنبهههاليفلونههها لمل-

لقر بك ر جلليفلتهقلقجملال.ل
  -اإلطار النظري للبحث:

: التوحد:   -أوًلا
  يولعلببلمجبىلقر ا ث لولر ق لقر   ها لتذره لر عهادلقر ها ث لقرهه تلقت مه قللق لتق الا لمتلقرلع  الب لجتالوع  ي
هتملت ليبههاهتملقرعلمبهها لاولب لمعغههملقر ع  يههازلو كههبلعلههتلتهههمللقوعهه قالتولههمللقر   ههالل ههبلتو هه افلختللهها

 سشهألمسههلقره ود للرل   هالرع  ها هلقلهر قر للا ل لت عالرب كهان لبتللمهتلدهاملوع  يهتربسلكم القر ل كلكالر ق ليف
 ههه  لنلههها لتجانبهههةل ههه نس لت ههه   لعلهههتلقر  قههههرلمهههىلق  ههه  تلتعلهههتلقرلمهههالت  مبهههبلررههه تو لتمناتمهههالقر مههه،ل ك  

ل(.ل11 ل9001
 Diagnostic and Statisticalت شه،لقرههاربرلقر شنبلهللتقر لههارللقر ق ههىلقيعهاللرالههر قرزلقرعنلبههال

Manual of Mental Disorders (DSM- IV- TR)عتل ق رالقررالقرسي لل(لقرلاد ل57 ل9000 ل
قرسمهه لت هه دطلونيلههاللم لههللعههتلقر قدههىل رتقفههولمههىلقنرهه قسلقوم  كبههالاىللقر   ههالانههبلقلههر ق للههارللشههامرل مههبتل

علهههتلقرههههقزلت  مبهههبلر ههه اللكبيهههلليفلقر ياعهههرلقوج مهههاعل لتقر  قههههرلقي مثهههرليفلقي ههها قزلقوج ماعبهههالتقرلم  ههها ل
لتقوف نا لاىللقرلعالقر نبلل لعلتلب ل غ  ل اللقرثا لسس قزلقوتىللمتلقرعم .ل



071 

 Diagnostic and Statistical لههارللق ههامسلرالههر قرزلقرعنلبههالت عهه فلقرههاربرلقر شنبلههللتقر

Manual of Mental Disorders (DSM-5)لقر   ههالانههبلقلههر ق لجا ههال  مبههبل901 ل9011 ل)
 عجهههبليفل عههها تلبساسههه لمهههها؛لعجهههبليفلقر  قههههرلقوج مهههاعللتقر ياعهههرلقوج مهههاعل لتحماتد هههالقولههها لتقونشهههرال

متل ا ههالم هه  عز لعلههتلب لوغ هه لقوعهه قاليفلفههرت للهه لم كهه  لم هه  اللههعمللشهها اليفلقر ههل كبالتوك ق تههالت  تهه
لقودقسلقوج ماعللتقي ين.ل

يفلتههههلقرا قسههالانههبلتهه لقرريههرللAutistic Childت سههاسلعلههتلذرهه لوس  ههللقر ا ثههالاىللحتا ههالقرريههرلقر   هها ل
ر   ههههاط لترا ههههبلدلهههه  ليفلقر ياعههههرلقرههههه لخلوشنلههههببلا لرا ههههبلقلههههر ق لقر   ههههالعههههتلو  ههههولمنبهههها لقرريههههرلق

قوج ماعللتعجبليفلقر  قهرلقرليغللتغه،لقرليغهللترا هبلسهل كبازلوك ق  هالتمن ر ها لتب ل غ ه لقولهر ق لرهاطل
لقرريرليفلفرت لل لم ك  .ل
 : Parental Attitudes اثنياا: اًلجتاهات الوالدية

مههتلقي لهه عازلقاامههاليفلمبههاق لقررت بههاللقر   هها  لقيعههاد لت اهههالقوويههال عههالم لهه جتلقوجتاتههازل هه لقوويههالل
ق اههها لتذرهه لرعهها لبسهه ا لبمه ههالقرع قمههرلقرههيتلبدزلاىللظ هه  لولهه لقوجتاتههازلسهه قس لتمههالنكههتلب لحتا ههبلتههههل

لقوجتاتازليالاالمتلأت ،لفعال.ل
نام قلملهههرللل(لمهههتلبتقرهههرلعلمهههاسلقرهههسيسلقرهههه تلقسههه 1989 لSpeencerت عهههالقريبل ههه فلقرسلبهههب لس س ههه ل

قرهيتلراجتاهلمتلبش  لقر ع  يازللا لفنالتلىلوع  يل)1158 لAllportقوجتاهليفلك ا القي ادئلقوتىل؛لبمالبر   زل
يفلقرن  لقرعش  تلتع فبلانبل ارالمتلقوس عاقدلبتلقر  به لتقر أتهالقرعنلهللتقرعلهيتلقرهيتلوك نهةلمهتلل غةلد  و ل

مهه لهبههالقريهه دلتقرههيتلوعمههرلعلههتلو جبههبلقسهه جا  بل هه لقي لهه عازلتقي قدههمللل ههاللقر جهها  لتق هههقزلقر هها نالقرههيت
قي علنالروجتاه لتوك  لذقزلأت ،لو جب للبتلد سامللعلتلقس جا القري دلجلمبىلقي له عازلتقي قدهمللقرهيتلو ه ث،ل

ل(.ل8 ل9009 لO'Keefeتههلقوس جا ا لتوك  لتههلقوس جا الري قفنالبتلقيعا لالبتلقحملا ا ل بتكبيتل
(لاىللقوجتاتازلقر قرا التوع ف الامالقرعملبازلقراقفعبالتقونيعاربالتقرد قكبهال51 ل9000توش،لفاومالقرك ا ل 

تقيع فبههالقرههيتلقن غمههةل لهه   لدقرمهها لتوعمههرلكم جههبلوسههاربالقر قرهها تليفلمعاملههالقرريههرليفلقي قدههمللقرب مبههالقرههيتل
ياعرلتقر  قههرلمهىلقرريهرلتعهتلو  ن هال ه ملقرسمه لقرسي هللتقوج مهاعللتمهال  تهمسبلجتمع م لف للتسبلالق رسلرل 

لذر لمتلقرنبملتقيعا ،لتقوتاقفلقريتلو ر ىلهبالب لبس  ليفلر مىلما.ل
(لاىللب لقوجتاتههههازلقر قرا ههههالتههههلل ارههههالمههههتل705 ل9010توشهههه،لكههههرلمههههتلمههههينلب هههه لشههههعبالتبسههههامالقر را سههههال 

وكه  لتههههلقوسهه جا الا ا بههالبتلتقرعلهيتلهتبههللقر قرهها تلراسه جا الالقسلويل مهها لتدههاللقوسه عاقدلقرعنلههللتقرسي ههل
لسل با لتوسشألمتل اللم ت لقر قرا تلخبهقزلمعبسا.ل

امهههالولههه للParental Attitudesتو  ههه لقر ا ثهههاليفلقرا قسهههالق اربهههالقر ع  هههمللقرج قرهههللراجتاتهههازلقر قرا هههال
  التقرهها لقرريههرلقر   ههاطلمههتل ههاللق هههقزلقرههيتلمهه تقلهبههاليفل بمهه  ملقرههيتل عبشهه  لقر سغبمههازلقرسي ههبالقرههيتلقك  هه
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فب ا لابتلحتادلاهملرسه م ق لبسهاربالوعهامل ملمهىلب سهار مليفلقي قدهمللق باوبهالقين ليهاال لتتهههلقوجتاتهازلأت ههل
ل(.ل9 ل1119 كة ل اللوعامل ملمىلب سار ملقر   ا  الل حممالشلرلقي قفنالبتلقر فهنلت غ  لذر شك

ن هههال ههه للقرههه فهنلوعهههينلب لقوجتهههاهلنثهههرلم لههها لكمهههالب لم قدهههمللتقسههه جارزلقر قرههها تلقرهههيتلأت ههههلشهههكرلقرن ههه للبتل
و ف لم نا ل لمهالقر أ بالقر املت عينلبدلتلد جازلقرن  للي له جتلقوجتهاه لتق  ه لته لقره فهنلقر هاملت عهينلبدلهتل

تههقلق هيل كه  لقر لهىلقرهه ل شه،لاىللق بهاد لتنكهتلقر ع ه،لعهتلتههقلد جازلقر فهن لتيفلمس لمللقي افالعلتل
لقي لرلكمال لل:ل

ل
 ( 6شكل )

لليبني درجات اًلجتاه على متصل
  :بعض اًلجتاهات الوالدية حنو الطفل التوحدى 

مهههتل هههالل (لب لقر ن هههرلتههه لمهههال غ ههه هلقر قرهههاق98 ل1119 ههه طلحممهههالشههه كةل ل:Acceptanceالتقبلللل  -1
(ل151 ل9009 لوههبلتقس ح هها لر لهه فاوبلتونهها  ل اجاوههبلتدا قوههبلتمب رههب لكمههال شهه،لا هه قتبملقرن  هه وترلريههرلرهق

لاىللب لقر ن رلت لب ل ساللقوف قدلقيعاد  لقر نا  لتقو رتقملمتلبم اهتملدت لب الش ت  لتمعامل بل افسلتحم ا.ل
(لاىللق ما هالقربقرها لامهال1119ل 98 شه،لحممهالشه كةل ل:Over Protectiveness. احلمايلة الاائلدة 9

مسىلقر قرهاق لقو سهاسلمهتلقر له فليفلشهم مملق اههالتقرنبهاملنبا هالعهس ملرر قج هازلتقي هم ربازلقرهيتلنكهس ملقرنبهامل
(لاىللبمهالقي ارمهاليفلقوت مهاملتقر عا هالتدهال عكهسلقجتهاهلق ما هال51 ل9000هبالمبي دتم لتوش،لفاومالقرك ها ل 

لشاع لق رسلقراشع   الر فهنلقرريرلتن هه لرهر لو اتلقجتاتاهتملم نل المال  لقر  اترلتقرن   .لقرشا ا لم
اىللب لقرمههاللته لعهاملقرعسا هالررريهرلقيعهاقلبتلل)78 ل1199وش،لمتلقرلحامتل ل:Neglect. اإلمهال 1  

اىلل فهههنلقومللا لللدههال كهه  ل قجعههقرمهههالوا   ههبلعلههتلكثهه لمههتلقي هها قزلقرههيتل ههالب ل  علم هها لتوشهه،لب ت ههالاىللب 
(لب لقرمهاللت لجتسالق رسلقر ياعرلمىلقرريرلتوه كلقرريهرلدت ل51 ل9000رلرير لكمالو طلفاومالقرك ا ل 

لو جببلاىللمال س مللب ل ن مل بلتاىللمال س مللجتس ب.ل
(ل1119 لل98 ل كةتيفلتهههقلقرلههادل شهه،لحممههالشهه: Equality Treatment. املسللاواة ا املعاملللة 1

 هاللقي قدهمللق باوبها لتوه طلمهينلب ه للد قوبالت ع ف الامهالمهسللقر قرهاق لقو سهاسلق   هالتقو هرتقملتقي هاتق  لاىللقران
(لب لقوجتههاهل هه لقر عامههرلمههىلقو سههاسلقر   هها  لتهه لوعامههرلقر قرهها تلمههىل719 ل9011شههعبالتبسههامالقر را سههال 

لىلم قعا لو  للقي اتق لتقرعالل  لقو ساسليفلقيعاملا.لب س ملقر   اطلمعاملالوب الم
ت شههه،لحممهههالشههه كةلل:Corporal Punishment and verbal. العقلللاا )البلللدف واللفظلللي( 5
(لاىللقرعنهها لقر هها لانههبلقسهه ناقملقر قرههاق لرلتهه  لبتلقر  ا ههال ههبل لههيالم هه م  لك سههبلالر ر بههىل98 ل1119 

 ل كلغ،لقي غ  لفببلتقرنباملرر هل كلقي غه  لفبهب لبمهالقرعنها لقرليغهللف ه لقسه ناقملقو ساسلرب جس  قلقروبا لرر
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تااث  لقومللقرسي هلللررههنالقر قراق لوساربالقر  ا هالتقر عبهالتقر هن  التقر نلبهرلمهتلقرشهأ لهبهافلاشهعا لقو سهاس
لرا  م.ل

 الدراسات السابقة: 
تقوجس بههههالقرههههيتلقسهههه نامةلمنهههها بسلراجتاتههههازلقر قرا ههههال هههه لدامههههةلقر ا ثههههالرروههههاجتلعلههههتلقرا قسههههازلقرع  بههههال

؛لفاومهههال1119قوويهههاللقيعههه د  لتمنههها بسلراجتاتهههازلقر قرا هههال ههه لقرريهههرلقر   هههاطلتمس هههال حممهههالشههه كة ل
ل؛ل  شههههرتلتنلمهههها لتوبيبس ههههت للجههههاد 9009؛لهتهههها لفهههه ق  لل9009 لSevberg؛لسههههبيه ل9000قرك هههها  ل

Richter, Schimmelmann, Tiefensee Jadi؛لمه لب ه لشهعبالتبسهامالقر را سها ل9010 ل9009 ل
ل(.ل9019 لObaid؛لع بال9011

 طريقة وإجراءات البحث: 
: الطريقة  أوًلا

قر  كبههههاطلينبههههها للبرعههههامللرل حنههههولمهههههتلقرلههههاقللسهههه نامةلقرا قسههههالقيهههههس  لقر هههههيللقر و ههههاوتقيههههس  :لقل-1
لقوجتاتازلقر قرا ال  لقرريرلقر   اط.ل

بم(ل هتلرها  ملويهرلل10+للبل 10(لبس  لدرب الويرلو  اطلب ل 10عبسا:لتوك نةلعبسالقرا قسالمتل قرل-9
(لعههههام لتخلق  بهههها تملمههههتلما سههههالقررت بههههال8,08عههههام لتق هههه قفلمعبهههها  ل ل)99,17و  ههههاط لمب  سههههيلعمهههه  ل 

(لعهام ل1948   ها  ل ه ل قريك  الررمساعبلبا لت عهنلقجلمعبازلقوتلبالرحملافغا لتو قت ةلبعمها لقوويهاللقر
(لعههام لكمههالقشهه ملةلعبسههالقوويههاللعلههتلقجلس هه لفنههالكهها لمههتل بههس مل70410تو قت ههةلبعمهها لقر قرهها تل هه ل 

ل(لترا.ل19(ل سةلت 19 
 : إعداد الصورة األولية للمقياس: أوًلا 
؛لحممهال1199قرلحهامت للدامةلقر ا ثالررواجتلعلتلقينا بسلقر ا ناليفلراللقرا قسالق اربالتمس هال مهلل-1

 ,Richter؛ل  شههرتلتنلمهها لتوبيبس ههتل9009؛لهتهها لفهه ق  ل9009 لSevberg؛لسههبيه ل1119شهه كة ل

Schimmelmann, Tiefensee؛لع بهههال9011؛لمهههينلب ههه لشهههعبالتبسهههامالقر را سههها ل9009 لObaidل 
ل(.ل9019

طلتذر لمتل اللقرواجتلعلهتلقروها لدامةلقر حا ال  حا المي  ملقوجتاتازلقر قرا ال  لقرريرلقر   ال-9
قرسغهه  لتقرا قسههازلقر هها نالتقي قجههىلقرع  بههالتقوجس بههالتتههللولهه لقر سغبمههازلقرسي ههبالقرههيتل ك  هه  القر قرههاق لمههتل

ل(.ل1119 اللق هقزلقريتلم تقلهبالابتل ادلاملرس م ق لبساربالوعامل ملمىلب سار مل حممالش كة ل
 :  ًلستطالعية: مرحلة الدراسة ااثنياا 

دامهههةلقر ا ثهههالدجههه قسلد قسهههالقسههه راعبالعلهههتلعبسهههال ثلهههال لهههارصلتم قههههيازلقرعبسهههالقرس اربههها لتوك نهههةلقرعبسهههال
(لبسهه  لرهها  الويههرلو  ههاط لابههتلهتههافلتههههلقرا قسههالقوسهه راعبالاىللحتا ههالقرع هها قزل17قوسهه راعبالمههتل 
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حت ههها لاىللوعههها ر لتيفللههه سلذرههه لبهههه للقينبههها ليفلمهههالقرهههيتلقرلهههع القرهههيتلحت ههها لاىللوي ههه،لبتلقرع ههها  لغههه،لقيي  ل
ل(لمي د لركرل عا.ل19(لمي د لمن مالعلتلمخ الب عاد ل  قدىل 50ه  وبلقوتربال  ك  لمتل 

 اثلثاا: صدق وثبات املقياس: 
 الصدق:  -0

 )أ( صدق احملكمني: 
نههولمههتلب لقينبها ل نههبسلمههالتلههىلرنباسههب ل عهالاعههاقدلقينبهها ليفلههه  وبلقوتربهها لخلقر حنهولمههتلهههادب لب لقر ح

لبتلماطلدبا لقو   ا ليالتلىلرنباسب.ل
تعلتلذره لدامهةلقر ا ثهالق اربهال عه القينبها ليفلهه  وبلقوتربهالعلهتلرم عهالمهتلقحملكمه لقي نلهب ليفلرهالل

ل يت:لقررت بالق اهالتعلملنيسلتقرلحالقرسي با لر اقسلقر ب  لتدالبسي ل ب لقحملكم لعتلق
تتهههللل%17 ل%91ب لبدهههرلن هههالراويهههاقل ههه لا قسلقر هههاد لقحملكمههه لعلهههتلع ههها قزلقينبههها لوهههرتقت لمهههال ههه لل-

(لفهههأكث ل%10ن هههالم ويعهههالوكيهههللرلثنهههاليفلتههههقلقينبههها  لتخلقر نهههاسلعلهههتلقرع ههها قزلقرهههيتلودهههةلن ههه القويهههاقل 
الخلوعا رلهبمال عهنلقرع ها قزلقرهيتلدهاملقر هاد لترر ا لخلقع  ا لن  القوياقلقر اد لقحملكم لمعبا لرللاق لكم

لقحملكم  ل  عا ل ا.ل
 : )ا( الصدق العاملي التوكيدى 

(لب ل10ل=(لر بهالزلقرعبسهالقوسه راعبال  MLخلاج قسلقر حلبرلقرعاملللقر  كبا ل ر  نالقو جحبالقرعغمهلل 
اللميه د لمعهال ر  نهال  سه    ل50 ل ه لالتبم لتدالبسي لقر حلبرلعهتلوعنبهالقرسمه ذ ل  ه التجه دلملهي فالق و ها

تتههقلبد لر جه دلق و اوههازلمسنيتهالوهه تللرللهي  لتدههالبسهي زلن ههار لقر حلبهرلقرعههاملللتقوس كشهايفلرلميهه دقزل
ل(.لل1عتلاعاد لو وبالمي دقزلقينبا لدق رلقرع قمرلقركامسالقو  عالكمالتللم لحالجباتلل 

 الثبات -1
دامهةلقر ا ثهالا ها لمعامهرلقرث هازلرسه ناقملو  نهالقر جبرهالقرسلهيبالل:Split half)أ( طريقلة التزائلة النصلفية 
 لكمههالدامههةلقر ا ثههالا هها لمعامههرلقرث ههازل ر  نههالقر جبرههالقرسلههيباللرلميهه دقزل03511رلمنبهها لككههرلت لمههةل

لقي  نبالعلتلكرل عالمتلقو عادلق م ا.ل
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 الدية بطريقة التزائة النصفية ( معامالت الثبات ألبعاد مقياس اًلجتاهات الو 0جدول )
 معامالت الثبات  األبعاد 
ل03997لقر ن رل

ل03111لق ما القربقرا ل
ل03117لقرمهالل

ل03519لقي اتق ليفلقيعاملال
ل03805لقرعنا 

دامهةلقر ا ثهالا ها لمعامهرلقرث هازلرسه ناقملبريهالرلمنبها لككهرلت لمهةلل:Alphaطريقة ألفا كرونباخ   (ل
لمالدامةلقر ا ثالا ا لمعامرل  ازلبريالرلمي دقزلقي  نبالعلتلكرل عالمتلقو عادلق م ا.ل لك0,519

 ( معامالت الثبات ألبعاد مقياس اًلجتاهات الوالدية بطريقة ألفا كرونباخ 1جدول )
 معامالت الثبات )قيم ألفا( األبعاد
ل0,551لقر ن ر

ل0,917لق ما القربقرا 
ل0,117لقرمهال

ل0,510لتق ليفلقيعاملاقي ا
ل0,595لقرعنا 

 :  الصورة النهائية للمقياس
قرريههرلقر   ههاطليفلههه  وبلقرس اربهها ل بههتلخلقسهه  عادلل هه ليفللهه سلمههالسهه ولخلتلههىلمنبهها لقوجتاتههازلقر قرا هها

لمهتل 97  لعهالل(لع ها  لم ل97(لع ا  ل عال  ا لهاقلت  ازلقينبها  لربله للقينبها ليفلهه  وبلقرس اربهالمكه ل 
لكمال لل:ل

 ل11 ل17 ل11 ل98 ل91 ل18 ل11 ل8 ل1تع ا قوبلتلل ل: البعد األول: اًلجتاه الذي يتسم ابلتقبل.) 

 :ل18 ل19 ل95 ل99 ل15 ل19 ل5 ل9تع ا قوهبلتهلل لالبعد الثاف: اًلجتاه الذي يتسلم ابحلمايلة الاائلدة 
 (.ل97 ل91 ل90

 :ل91 ل15 ل11 ل99 ل91 ل19 ل11 ل9 ل1ا قوهبلتهلل تع لالبعد الثالث: اًلجتاه الذي يتسم ابإلمهلال 
 (.ل99

  :ل91 ل99 ل11 ل19 ل1 ل9تع ا قوبلتلل البعد الرابع: اًلجتاه الذي يتسم ابملساواة ا املعاملة.) 

 :ل10 ل97 ل90 ل17 ل10 ل7تع ا قوهههبلتهههلل لالبعلللد اخللللامس: اًلجتلللاه اللللذي يتسلللم ابسلللت دا  العقلللاا 
 (.ل99 ل19 ل19
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لتخلو وبالقر س دل ر  نالدقر  ال ىتل  جسالقييح المع فالقجتاهلقر س دليفلقينبا .ل
 طريقة إجراء املقياس وتصحيحه: 

 ر ههولقينبهها ل ر  نههالف د ههالعلههتلقوملتقو لكههرلعلههتل ههاهلتعههةلقرجا ههالعلههتلقرع هها قزليفلنيههسلقر  دههال  لههىل
ل(لعلتلق انالقيساس الكمال لل:لعامال 
لا:لبتقفوللللللاىلل الماللللللللب فهنلقوس جا 

لل1للللللللللللللل9لللللللللللل1قر لحبل:لل
عسالقر لحبلل الم قعا لقرع ا قزل قي ج التقر ار ا( لتذر لهبافلكشمللقركه لبتلعاملقجلا ال بهتلدامهةل

ل :لمب قجع  مالقر ا ثالد رلقر لحبلليا غالمالدال ك  لمتلوسادهنليفلقرجا ا لت لحللكار ا
 عرللقريح القرا جالقيارمالرجا  بلعلتلكرلمي د لمتلمي دقزلقر عا.ل  

  تلههعةلركشههمللقركههه ل(لع هها قزلمههتلقينبهها لم لعههالعلههتلكههرل عههالع هها  لتق هها ل بههتل7قسهه  عادلد جههازل
 تتللقرع ا  لقو ، لمتلكرل عا.ل

 ب لحيلههرلعلب هالقريهه دلوههرتقت لتلجتمهىلد جههالكهرل عههالمهتلب عههادلقينبها  لتنكههتلحتا هالمههاطلقرها جازلقرههيتلنكه
 (لد جا.ل190(لت 90مال  ل لنغ ع ل

 :  نتائج الدراسة
 :  البنية العاملية ملقياس اًلجتاهات الوالدية حنو الطفل التوحدى

دامهةلقر ا ثهالا هها لقر حلبهرلقرعهاملللقر  كبههاطلر بهالزلقرا قسها لتفبمههالالصلدق العلاملي التوكيللدى للمقيلاس:  -0
ل:للزلقي  ناماليفلحتلبرلقيي دقز لللقرج قسق

 ل بسمههال لمههةل ر  نههالقر جبرههالقرسلههيبال0,519خل  هها ل  ههازلقينبهها لككههرل ر  نههالبريههالك تن هها لف لمههةلل-1
ل.ل0,511

 ل9 لتخلقسه  عادلقييه دقزلب دهامل 0,890   ةلمعامازل  ازلبريالك تن ا لرل عالقوتللف لغلمعامرلبريالل-9
ل.ل0,551معامرلقرث ازلاىلل(لفا ويىل10 ل5 ل9 ل1
 لتخلقسههه  عادلقييههه دقزلب دهههامل0,991  ههه ةلمعهههامازل  هههازلبريهههالك تن ههها لرل عهههالقرثههها لف لهههغلمعامهههرلبريهههالل-1
ل.ل0,917(لفا ويىلمعامرلقرث ازلاىلل99 ل91 ل90 
زلب دههامل لتخلقسهه  عادلقييهه دق03891  هه ةلمعههامازل  ههازلبريههالك تن هها لرل عههالقرثارههتلف لههغلمعامههرلبريههالل-9
ل.03915(لفا ويىلمعامرلقرث ازلاىلل90 ل17 ل11 ل10 
 لتخلقسهه  عادلقييههه دقزلب دهههامل03511  هه ةلمعهههامازل  ههازلبريهههالك تن ههها لقر ههبالقر ق هههىلف لههغلمعامهههرلبريهههالل-7
ل.ل03510(لفا ويىلمعامرلقرث ازلاىلل91 ل99 ل97 ل98 ل91 ل70 ل71 ل79 
 لتخلقسهه  عادلقييهه دقزلب دههامل03759الق ههامسلف لههغلمعامههرلبريههال.ل  هه ةلمعههامازل  ههازلبريههالك تن هها لرل عهه8
ل.ل03595(لفا ويىلمعامرلقرث ازلاىلل50 ل81 ل89 ل81 ل81 
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اجههه قسلقر حلبهههرلقرعهههاملللقوس كشهههايفلييههه دقزلكهههرل عهههالعلهههتل ههها ليفللههه سلو  نهههالقحملهههات لقوساسهههبالتو  نهههالل-5
لقر ات  لقيساس المتل بتلقور  قسلتقر ي ول.ل

ت  ها لمعامهرلقرث هازلبريهالركهرللParcelsلىلقرعساه لقرساجتالمتلقر حلبهرلقرعهاملللقوس كشهايفليفل هبملتلل-9
لال.ل035عامرلعلتل ا لابتلول نرلعتلال

خلاجهه قسلقر حلبهههرلقرعهههاملللقر  كبههها لقو هههاد لقر و هههالركهههرلمههتل هههبملقييههه دقزلعلهههتلع قمهههرلقينبههها لق م ههها لل-1
ل(:لل1رجلاتلل لا ل لعلتلقرع قمرلكمالت لم لحتفبمال لللوش عازلمي دقزلقينبا
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 ( التحليل العاملي اًلستكشاا ملقياس اًلجتاهات الوالدية حنو الطفل التوحدى1جدول )
 العامل اخلامس: العقاا العامل الثالث: اإلمهال العامل الثاف: احلماية الاائدة العامل األول: التقبل

 املالعو    العوامل   العوامل   العوامل  
0 1 1 0 1 0 1 0 1 

لل03597ل75للل91ل0,110لل17للل03918ل1
لل03919ل79لل03519ل19لل03999ل18للل03989ل7
لل03801ل71لل03995ل11لل03191ل15لل03997لل8
لل03710ل80لل03997ل19ل03595لل19ل13019للل9
ل03819ل-لل89ل0.895لل18ل03799لل11للل03889ل1
ل03919لل89لل0.819ل15ل03917لل91لل13017لل11
لل03879ل87لل03509ل19ل03180لل99للل03819ل19
ل03571لل88لل03917ل11ل03771لل99للل03915ل11
لل03558ل85لل03789ل91لل03571ل97ل03791للل19
ل-ل-ل-ل03791لل99لل03819ل98ل-ل-ل-ل-
ل-ل-ل-ل-ل-ل-لل0,897ل95ل-ل-ل-ل-

قجله ل
ل1301ل9318ل1351لقركامت

قجله ل
ل1,51ل7,79لقركامت

قجله ل
ل931ل9389لقركامت

قجله ل
ل1311ل1318لقركامت

ل%91391ل%15391قر  ا تلل%18398ل%91378قر  ا تلل%11395ل%99318قر  ا تلل%10359ل%11359ل%11318قر  ا تل
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لقيي  لقيي  لقيي  لقيي  
ل13009ل03911لقور  قسل1389ل03959لقور  قسل03879ل-ل-03579لقور  قسل13118ل-ل0355-ل13198لقور  قس
ل03181ل-ل03915ل-لقر ي ولل1311ل03719ل-لقر ي ولل03109ل-ل03599ل-لقر ي ولل03981ل03955ل-ل03791لقر ي ول
ل03518ل03905لقرث ازل03977ل03915لقرث ازل03590ل03981لقرث ازل03811ل03500ل03990لقرث از
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 حا  مفردات عامل التقبل: 
اللميههه دقزلرسههه ناقمل1لميههه دقزلقرساجتهههالمهههتلحتلبهههرلقييههه دقزلتعهههادتالالخلاجههه قسلقر حلبهههرلقرعهههاملللقوس كشهههايفلر

لPromaxر جهه دلدهها لمههتلقور هه قسليفلميهه دقزلقرعامههر لتقسهه ناقملقر ههات  لقيارههرل ر  نههال  تمههاكسللULSو  نههال
ل.ل031تعسالحم لكا ب =ل

 لبمههال03990ت  ههازلل"13198-اللميه دقزلرلعامههرلقوتللرر ه قسلال7خلوشه ىلقييهه دقزلعلهتل ا ههالع قمهرل  قدههىلال
 لتب ه، قلقرعامهرلقرثارهتلفبح ه  لعلهتلميه دو ل0,500اللت  ازل0,55-قرعامرلقرثا لفب ك  لمتلمي دو لرر  قسل

ال لخلتلههىلقييهه دقزلقرساجتههالمههتلكههرلعامههرلدق ههرل ههبملحت هه  لنيههسلع قمههرل03811اللت  ههازلال13118-رر هه قسلال
لال.لل035 عادلق بمالقرثارثالو ل  اهتالبدرلمتلالقرساجتالمتلقر حلبرلقرعاملللقوس كشايفلترس 

 حا  مفردات عامل احلماية الاائدة: 
اللميههه د لرسههه ناقمل11خلاجههه قسلقر حلبهههرلقرعهههاملللقوس كشهههايفلرلميههه دقزلقرساجتهههالمهههتلحتلبهههرلقييههه دقزلتعهههادتالال

تعسههالحمهه لللPromaxكسلييهه دقزلقرعامههرلتقسهه ناقملقر ههات  لقيارههرل ر  نههال  تمههاللPAFو  نههالقحملههات لقوساسههبال
ل.ل037كا ب =ل

تمعامههرلل03599ل-تويهه ولل03579ل-رر هه قسلR1اللميهه دقزلرلحبمههال7خلوشهه ىلقييهه دقزلعلههتل ههبم  ل  قدههىلال
تمعامهههرلل03109-تويههه وللل03879-اللميههه دقزلرر ههه قسل8تو كههه  لمهههتلالل2R لتق بمهههالقرثانبهههال03981  هههازل
ل.ل03590  ازل

ل بملمي دقزلعامرلقرمهال:ل
اللميهه دقزلرسهه ناقمل11قسلقر حلبههرلقرعههاملللقوس كشههايفلرلميهه دقزلقرساجتههالمههتلحتلبههرلقييهه دقزلتعههادتالالخلاجهه ل
ل.ل037تعسالحم لكا ب =للDirect Obliminيي دقزلقرعامر لتقس ناقملقر ات  لقياررل ر  ناللULSو  نال

تلعهامل لابهتلوعهازلجههت تالبسي زلن ار لقر حلبهرلقرعهاملللقوس كشهايفلعهتلوشه ىلميه دقزلعامهرلقرمههاللعله
 لتخلتلىلقيي دقزلدق رلقرعامهرلقر ق هاليفل هبمليفلله سلقر حلبهرل931 ل9389قركامسالقر ق ا لقرلحبللتتل:ل

قرعههاملللقوس كشههايفلتذرهه لا هها لقجملمهه جتلقركلههللرلميهه دقزلقيك نههالركههرلعامههرلعلههتل هها لكل  هها لمعامههرل
 ل03959علهههتلقررتوبههها لرر هههه قسلل03977 ل03915وبهههال  هههازلبريهههالركهههرل بمههههالعلهههتل ههها لفكانهههةلعلههههتلقررتل

لال.لل035تذر لر ا لمعامرل  اهتالعتلالل2Sعلتلقررتوبا لتخلقس  عادلق بمالل1389
 حا  مفردات عامل املساواة ا املعاملة: 
قرعههامللللاللميه دقزللجتهالعههتلحتلبهرلقييه دقزلتنغه  قلر عهه لاجه قسلقر حلبهر8ت  كه  لعامهرلقي هاتق ليفلقيعاملهالمهتلال

قوس كشههايفلتذرهه لر  ههات لومهها  قزلقييهه دقز لترر هها لخلتلههىلمجبههىلقييهه دقزليفل بمههالميهه دقزلتق هها ل ث ههازل
لال.ل1371اللت  ي وللال1371-اللترر  قسلال03510ال
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 حا  مفردات عامل اًلجتاه املتسم ابلعقاا: 
اللميههه دقزلرسههه ناقمل1 دقزلتعهههادتالالخلاجههه قسلقر حلبهههرلقرعهههاملللقوس كشهههايفلرلميههه دقزلقرساجتهههالمهههتلحتلبهههرلقييههه

تعسههالحمهه لللDirect obliminييهه دقزلقرعامههر لتقسهه ناقملقر ههات  لقيارههرل ر  نههاللPCو  نههالقحملههات لقوساسههبال
ل.ل037كا ب =ل

تبسهههي زلن هههار لقر حلبهههرلقرعهههاملللقوس كشهههايفلعهههتلتجههه دلعهههامل ل  شههه ىلعلهههب ملقييههه دقزلابهههتلوعهههازلجههههت تال
مههههتلو هههها تلل%91391 ل%15391علههههتلقررتوبههههالتف هههه زلل1311 ل1318ف لمههههةللقركامسههههالقر ق ههههالقرلههههحبل

لقرغات  .ل
قوس كشايفليفل بملابهتل ه ملا هادلدبمهالقرا جهالقركلبهالركهرلعامهرللقرعاملللخلتلىلقيي دقزلقرساجتالمتلقر حلبر

ل13009 ل03911علهتلقررتوبهالرر ه قسلل03518ههل ل03905متلقرع قمرلقرساجتالمتلقر حلبرلف لمةل  هازلق هبمل
لعلتلقررتوبا.لل03181- ل03915ل-علتلقررتوبالتوي ول

الل ههبملكمهها ازلرهههلم لربههب لل9تدههالدامههةلقر ا ثههالا هها لمعههامازلقو و هها ل هه ل ههبملقييهه دقزلتعههادتالال
لتدالكانةلم ش قزل  تلقيرا ناليفلقياطلقيثا لاالتفبمال لللدبملتههلقي ش قز:لل9371

 .داتاات حا  املفر ( قيم مؤشر 1جدول )
 AGFI GFI IFI CFI NFI NNFI RMSEA X2لقي ش ل

 0.24 0,00 0,904 0,996 0,997 0,997 0,998 0,928لقرنبما

( لت ا هههنلمهههتل نبهههالP=ل0.626(لتتهههللدبمهههالغههه،لدقرهههالا لهههارب ال 2X=ل0.24 لمهههةلدبمهههالم شههه لم  هههىلكههها ل 
 لCFI=لIFI=ل0,997تبوتهللذره لمهتل هاللقي شه قزلقي ش قزلبوياقلقرسم ذ لمىل بالزلقرعبسال ا جالاتمال

 لتكانههههههههههههههههههههههههةلAGFI=ل0,928 لGFI=ل0,998 لNFI=ل0,996 لNNFI=ل0,904 لREMSA=ل0,00
ل:للمجبىلم ش قزل  تلقيرا ناليفلقياطلقيثا لاا.لتفبمال لللوش عازلق بملعلتلقرع قمرلق م ا

 لتوكيدي على العوامل الكامنة:(: تشبعات احلا  الناجتة من التحليل العاملي ا5جدول )
 ت اخلطأ املعياري التشبع احلا 
F1 0389ل *(11311ل0308ل
F2ل *(19371ل007ل0389ل
F3 0391ل *(ل5311ل0319ل
F4 0359ل *(ل5399ل0310ل
F5 13011ل *(ل99379ل0309ل
F6 13108ل *(ل19311ل0301ل
F7 0389ل *(ل10397ل0308ل
F8 0399ل *(ل8355ل0309ل
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ل.ل0301دقللعسالم   طلدورالا لاربالل *(لوش ى
 ثبات مقياس اًلجتاهات الوالدية حنو الطفل التوحدى:  -1

( ل بسمهال0,551دامةلقر ا ثالا ا لمعامرل  ازلبريالركرلعامهرلرلمنبها لت لهغلمعامهرلقرث هازلرلعامهرلقوتلل 
( ل0,510  ههازلقرعامههرلقر ق ههىل ل(لرلعامههرلقرثارههت لت لههغ0,915( ل بسمههال لههغل 0,917 لههغل  ههازلقرعامههرلقرثهها ل 

(لرلعامههههرلق ههههامس لتفبمههههال لههههللمعههههامازلبريههههالركههههرلميهههه د لتمعههههامازلقو و هههها لقيلههههحلل0,595تب هههه، قل لههههغل 
لقيساظ  :ل

 ( معامالت ثبات واًلرتباط املصحح ملفردات مقياس اًلجتاهات الوالدية6جدول )
 البعد الثالث البعد الثاف البعد األول

 الثبات  
رتباط اًل

 املصحح
 الثبات  

اًلرتباط 
 املصحح

 الثبات  
اًلرتباط 
 املصحح

ل0,711ل03997ل91ل0,879ل03100ل17ل03901ل03559ل1
ل03871ل03911ل19ل03999ل03951ل18ل03595ل03590ل7
ل03955ل03591ل11ل03719ل03999ل15ل03991ل03589ل8
ل03519ل03909ل19ل03815ل03998ل19ل0,595ل0,590ل9
ل0,891ل03979ل18ل03811ل03995ل11ل03901ل03559ل1
ل03997ل03998ل15ل03818ل03999ل91ل0,858ل03511ل11
ل03508ل03911ل19ل0,859ل03101ل99ل03909ل03819ل19
ل03919ل03511ل11ل03199ل03988ل99ل03589ل03508ل11
ل03781ل03911ل91ل03807ل03995ل97ل0,991ل0,589ل19
ل0,710ل03981ل99ل03897ل03998ل98ل-ل-ل-
ل-ل-ل-ل03881ل03999ل95ل-ل-ل-
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 البعد اخلامس - - - البعد الرابع
اًلرتباط  الثبات  

 املصحح
اًلرتباط  الثبات   - - -

 املصحح
ل03819ل03899ل75ل-ل-ل-ل03890ل03519ل95
ل03719ل03811ل79ل-ل-ل-ل03508ل03589ل99
ل03995ل03591ل71ل-ل-ل-ل0,801ل03991ل71
ل03977ل03595ل80ل-ل-ل-ل03819ل03517ل79
ل0,898ل03587ل89ل-ل-ل-ل03801ل03597ل77
ل0,899ل03511ل89ل-ل-ل-ل03910ل03819ل78
ل03759ل03815ل87ل-ل-ل-ل-ل-ل-
ل03710ل03501ل88ل-ل-ل-ل-ل-ل-
ل03797ل03818ل85ل-ل-ل-ل-ل-ل-

 و هها ل(لكمهالو قت هةلمعهامازلقو0,511ل-0,819و قت هةلمعهامازل  هازلبريهالرلعامهرلقوتللالقر ن هرالل ه ل 
(؛ل بسمالو قت ةلمعامازل  هازلبريهالرلعامهرلقرثها لالق ما هالقربقرها الل ه ل0,909ل-0,901قيلحلل  لقرنبمل 

ل(؛ل بسمال0,199ل-0,807(لكمالو قت ةلمعامازلقو و ا لقيلحلل  لقرنبمل 0,101ل-0,988 
(لكمههههالو قت ههههةلمعههههامازل0,981ل-0,591و قت ههههةلمعههههامازل  ههههازلبريههههالرلعامههههرلقرثارههههتلالقرمهههههالالل هههه ل 

رلعامهرلقر ق هىلالقي هاتق ليفل(؛ل بسمالو قت هةلمعهامازل  هازلبريهال0,955ل-0,997قو و ا لقيلحلل  لقرنبمل 
(؛ل0,910ل-0,801(لكمالو قت هةلمعهامازلقو و ها لقيلهحلل ه لقرنهبمل 0,991ل-0,819قيعاملاالل  ل 

(لكمههالو قت ههةلمعههامازل0,511ل-0,899قرعنهها الل هه ل  بسمههالو قت ههةلمعههامازل  ههازلبريههالرل عههالق ههامسلال
ل(.ل0,819ل-0,995قو و ا لقيلحلل  لقرنبمل 

( ل بسمهال لمهةلقر جبرهالقرسلهيبال0,997 لمةلمعامازلقرث هازلرسه ناقملو  نهالقر جبرهالقرسلهيبالرلعامهرلقوتلل 
 بسمال لمةلقر جبرهالقرسلهيبالرلعامهرلل( 0,117( لت لمةلقر جبرالقرسليبالرلعامرلقرثارتل 0,111رلعامرلقرثا ل 

ل(.ل0,805( لتب ، قل لمةلقر جبرالقرسليبالرلعامرلق امسل 0,519قر ق ىل 
 مؤشرات اإلحصاء الوصفي ملقياس اًلجتاهات الوالدية حنو الطفل التوحدى:  -1

لتفبمال لللدبملم ش قزلقرسبعالقي كب التقر ش ةلينبا لقوجتاتازلا عادهلقري عبا:ل
 ( مؤشرات اإلحصاء الوصفي ملقياس اًلجتاهات الوالدية7دول )ج

 التقبلل
احلماية 
 الاائدة

 اإلمهال
املساواة ا 
 املعاملة

 العقاا
اجملموع 
 الكلي

ل11389ل11391ل11389ل15359ل9938ل19319لقي  سي
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 التقبلل
احلماية 
 الاائدة

 اإلمهال
املساواة ا 
 املعاملة

 العقاا
اجملموع 
 الكلي

ل9387ل7397ل1317ل9317ل9311ل7380لقو  قفلقيعبا  
ل03195ل03071ل-ل03991ل-ل03897ل03981ل-ل03918-لقور  قس
ل13158ل13891ل-ل13080ل-ل13051ل-ل93101ل13911ل-لقر ي ول

ل10ل11ل10ل11ل99ل17لقو رعللقودىن
ل10ل91ل17ل18ل99ل19لقو رعللقوتسي
ل11ل99ل15ل91ل99ل97لقو رعللقوعلت

قرريههههرلقر   ههههاط لتكهههها لعههههادلخل  هههها لم شهههه قزلقر لههههاسلقر هههههيللو عههههادلمنبهههها لقوجتاتههههازلقر قرا ههههال هههه ل
ل10(لبسههه  لمهههتلبسههه لقوويهههاللقر   ههها  لب ل  قدهههىل 10قي ههه جب  لعلهههتلميههه دقزلقينبههها ليفلكهههرل عهههال  قدهههىل 

بم(لرههها  ملويهههرلو  هههاطلمهههتلما سهههالقررت بهههالقريك  هههالمبحافغهههالقرمساعبلبهههالت عههههنلقجلمعبهههازلقي جههه د لل10ب +
لرحملافغا.ل

قينبههها لا ههها لمعهههامازل  هههازلبريههها لتقسههه  عادللItem analysisل دقزقييهههتعلهههتلتههههقلفنهههالخلاجههه قسلحتلبهههرل
( لكل  ا لمعامازلقور  قسلتقس  عادلقيي قدقزلقرهيتل ب هال0,1قيي دقزلذقزلمعامرلق و ا لملحلل  اىنلعتل 

تدجه قسل(لمي د لمتلمي دقزلقينبها لا عهادهلق م ها ل97( لتقوتللمتلن ار لقر حلبرلقس  عادل 1±قر  قر العتل 
قر حلبههرلقرعههاملللقر  كبههاطلو هههلةلقرا قسههالاىلل  ههتلمرا نههالعاربههالر سبههالمنبهها لقوجتاتههازلقر قرا ههال هه لقرريههرل

لاللمي د لذقزل لارصلسبك مرت العاربالوللللر ر بولقينبا .ل97قر   اط لربل للقينبا لحي  طلعلتلال
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 توصيات الدراسة: 

 قرعاملبهههالينبههها لقوجتاتهههازلقر قرا هههالعلهههتلعبسهههازل  ليهههالمهههتلبسههه للو ههههتلقرا قسهههال تههه ت  لاعهههاد لد قسهههالقر سبههها

 قووياللقر   ا  لرل أكالمتلتههلقر سبالتقس ن ق تال ت اهاليفلقر عا تلقو ، ت(.ل

 كمههالو هههللقرا قسههال تهه ت  لاجهه قسلد قسههازلب هه طلوسهه ناقملبسههاربالا لههاربالوع مههالعلههتلقيههاق رلق ا ثههال

 لGeneralized Theoryتمهتلبمثلهالتهههلقيهاق رلمها رلقرسغ  هالقيعممهاللرا قسالملاقدبالقينا بس 

 .لItem Response Theoryتنغ  القوس جا الرلمي د ل
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 املراجع 

(.لون هههرلقوم هههازلقو دنبهههازلو سهههار تلقيعهههاد .لقجمللهههالقو دنبهههاليفلقرعلههه ملقررت   ههها ل9009ا ههه قتبملقرن  ههه وت.ل ل-
ل.ل155ل-185( ل1 ل 9جامعالقر،م ك ل

غ قفبها.ل سههارال ل(.لقوجتاتهازلقر قرا ههال ه لقرريهرلقر   هاطلتعاد  ههال ه عهنلقي مه،قزلقران9009هتها لفه ق .ل ل-
لماج  ،لغ،لمسش    لكلبالقررت با لجامعالبملقرن ط.ل

(.لقوجتاتهههههازلقر قرا هههههاليفلقر سشهههههمالقوج ماعبهههههالتعاد  هههههالمبنهههههاتفلقرههههههقزلرهههههاطل9000فاومهههههالقرك ههههها .ل ل-
ليال.لعما :لدق لقرش تقلرلسش لتقر  ل ى.لقوو

ل(.لقر   ا.لر سا :لش كالقير  عازلرلسش لتقر  ل ى.ل9001ك     لنلا  لجانبةل  نس.ل لل-

تقرعههههاد  لقررت بههههاللا ليفلوسشههههمالقوويههههاللقي نليهههه لعنلبهههه(.لقوجتاتههههازلقر قرا ههههال1119حممههههالحممههههالشهههه كة.ل ل-
لبالرلسش لتقر  ل ى.لقيعاه  .لقر عا:لمك  القرليحازلقرهت 

(.لب ه ل ه لم لوها  يتليفلوعها رلقجتاتهازلتقرها لقوويهاللقر   ها  ل9011م لب ه لشهعبا لبسهامالقر را سها.ل ل-
ل.ل797ل-709( ل9 ل 19  لبوياام.لقجمللالقو دنباليفلقرعل ملقررت   ا لجامعالقر،م ك لقو د  ل

قرعادههالقرعنلبههالتعاد  ههال كههرلمههتلقرعادههازلدق ههرلقوسهه  لل(.لقوجتاتههازلقر قرا ههال هه 1199مههللقرلحههامت.ل ل-
.ل سهارالدك ه  قهلغه،لمسشه    لكلبهالقرا قسهازلقرن هانبا لجامعههالتقر هل كلقر كبيهللرهاطلقي نليه لعنلبها ل

لقولت .ل

(.لدربههرلا شههاد لمس ثههولمههتلد قسههالقجتاتههازلقوم ههازلتدت تههتل هه لبويههااتل9005نبيهه لملههريتل ههافن.ل ل-
ل د قسالمنا نا(.لرلالد قسهازلقرري رها لمع هالقرا قسهازلقرعلبهالرلري رها لجامعهالعه لنهس لقر   ا  

ل.ل910ل-955( ل10 
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 امللخص: 
لهتافلتههلقرا قسالاىللقر حنولمتلقر سبالقرعاملبالينبا لقوجتاتازلقر قرا ال  لقرريرلقر   اط.ل

بم(ل ههتلرهها  ملويههرلو  ههاطلل10ب +لل10طلب ل (لبسهه  لرهها  الويههرلو  هها10توك نههةلعبسههالقرا قسههالمههتل 
قررت بالقريك  الررمساعبلبا لت عهنلقجلمعبازلقوتلبالرحملافغها لتو قت هةلبعمها لقوويهالللما سالتخلق  با تملمت
(لعهام ل99,17(لعهام لمب  سهيلعمه  ل 70:ل10(لعهام لتو قت هةلبعمها لقر قرها تل ه ل 1948قر   ا  ل ه ل 

(لعههام لكمههالحتننههةلقرا قسههالمههتلهههاقلقينبهها لرسهه ناقملهههاقلقحملكمهه  لتقرلههاقل8,08تق هه قفلمعبهها  ل 
(ل بسمههال لمههةل0,519قرعههاملللقر  كبهها  لتقر حنههولمههتل  ههازلقينبهها لد ههادلمعههامازلبرياك تن هها لتقرههيتل لمههةل 

ل(.ل0,511 ر  نالقر جبرالقرسليبال 

لجتاتازلقر قرا ال  لقرريرلقر   اط.لتو هلةلقرا قسالاىلل  تلمرا نالعاربالر سبالمنبا لقو

لقرريرلقر   اط.لل-قوجتاتازل-ونس لالكلمات املفتاحية:

Constructing and Rationing for Parental Attitudes Scale towards the 

Autistic Children 

By: 

Donia Selim Housain 

Abstract: 

This Study aimed to Constructing and Rationing for Parental Attitudes 

Scale towards the Autistic Children, This Study is Limited by (30) families of 

autistic children (30 Father + 30 Mother) who having Autistic children in the 

intellectual education school , the Association of Intellectual Education and the 

National Unity Association for the development of society in Ismailia; the ages 

of parents ranged from 30 to 50 years old, and the ages of children ranges from 

6 to 14 years old. 

The Result of the Study revealed that good match for high-scale structure 

of the attitudes towards parenting autistic child. 

Keywords: Rationing - Attitudes - Autistic children 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

