ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ:

ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺇﺧﻮﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻃﻴﻒ
ﺍﻟﺘﻮﺣﺪ )ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺭﻛﻬﺎ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ( ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:

ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺍﻟﻤؤﻟﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ:

ﻣﺘﻮﻟﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ/ﺍﻟﻌﺪﺩ:

ﻉ18

ﻣﺤﻜﻤﺔ:

ﻧﻌﻢ

2017
لدى �إخوة الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ:ال�سلوكية
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦامل�شكالت
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ:
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﻗﺎﺯﻳﻖ  -ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ )1(-
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔبحاجاتهم النف�سية
وعالقتها
أمهات)
ل
ا
تدركها
(كما
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺮ:

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ:

45 - 90
أ�ستاذ ال�صحة النف�سية امل�ساعد
�
796119الرتبية – جامعة الأمري �سطام
كلية

ﺭﻗﻢ :MD

د /حممد عبد القادر على متويل

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ:

ﺑﺤﻮﺙ ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ:

EduSearch

ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ:

ﺍﻟﺘﻮﺣﺪ

ﺭﺍﺑﻂ:

https://search.mandumah.com/Record/796119

(� )1شكر وتقدير :يتقدم الباحث بجزيل ال�شكر وعظيم التقدير �إىل
عمادة الباحث العلمي بجامعة الأمري �سطام على متويلها
لهذا امل�شروع البحثي رقم ()2015/02/ 3966

©  2018ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ .ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻋﺒﺮ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ( ﺩﻭﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.

امل�شكالت ال�سلوكية لدى �إخوة الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
()1
(كما تدركها الأمهات) وعالقتها بحاجاتهم النف�سية
د /حممد عبد القادر على متويل

�أ�ستاذ ال�صحة النف�سية امل�ساعد
كلية الرتبية – جامعة الأمري �سطام

(� )1شكر وتقدير :يتقدم الباحث بجزيل ال�شكر وعظيم التقدير �إىل
عمادة الباحث العلمي بجامعة الأمري �سطام على متويلها
لهذا امل�شروع البحثي رقم ()2015/02/ 3966

املجلد اخلام�س  -العدد ()18ج 1يناير 2017

جملة الرتبية اخلا�صة
ملخ�ص البحث

هدف هذا البحث �إىل التعرف على العالقة بني امل�شكالت ال�سلوكية ال�شائعة
لدى �إخوة و�أخوات الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد -كما تدركها �أمهاتهم -وبني
حاجاته ��م النف�س ��ية ،كم ��ا ه ��دف �إىل التعرف على �أث ��ر متغريي الن ��وع ،العمر الزمني
للأخوة والأخوات غري ذوي الإعاقة يف اختالف احلاجات النف�س ��ية لديهم ،كذا بحث
�إمكانية التنب�ؤ بامل�ش ��كالت ال�س ��لوكية لدى الإخوة غري ذوي الإعاقة من خالل بع�ض
احلاجات النف�س ��ية غري امل�ش ��بعة لديهم .وتكونت عينة الدرا�سة من الأمهات والإخوة
والأخوات الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد خالل العام  ،1438/1437وبلغ حجم
العين ��ة( )127منه ��م (� )50أم (ً � )77أخا و�أخ ًتا ،وا�س ��تخدم الباحث مقيا�س ��ي امل�ش ��كالت
ال�سلوكية ،احلاجات النف�سية ،وا�ستمارة بيانات .وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفى
التحليل ��ى وع ��ددًا من الأ�س ��اليب الإح�ص ��ائية للتحقق من �ص ��حة الفرو�ض .وتو�ص ��ل
البحث �إىل وجود عالقة ارتباطية �سالبة بني امل�شكالت ال�سلوكية (عدا �سوء التوافق
الدرا�س ��ي) واحلاجات النف�س ��ية لدى عينة الدرا�س ��ة ،كذلك وجد ت�أثري دال �إح�ص ��ائيا
ملتغريى النوع والعمر الزمني والتفاعل بينهما على احلاجات النف�س ��ية ،كما خل�ص ��ت
الدرا�سة �إىل امكانية التنب�ؤ بامل�شكالت من خالل احلاجة للأمن.
الكلمات املفتاحية :امل�ش ��كالت ال�س ��لوكية� -إخوة الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
 -احلاجات النف�سية.
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 حممد عبد القادر على. د

Behavioral Problems of the Autistic Siblings (as mothers
perceived) and its Relation to their Psychological Needs
Abstract
The current study aimed to investigate the relationship between
Behavioral problems of the autistic siblings (as mothers perceived),
and their psychological needs. Moreover, it also investigated the
impact of sex, chronological age in the difference of psychological
needs for the autistic siblings. sample consisted of (50) of mothers
,(77) brothers of males - females. The researcher used the following
scales: (1) Behavioral problems Scale (2) Psychological needs
Scale.(3)The public data form. The researcher used also a number
of statistical methods to test research hypothesises. The findings
showed that there were a negative co-efficient relationship between
Behavioral Problems except dimension academic maladjustment
and psychological needs, There were significant effect of the two
variables Sex, age and the interaction between them on the scores of
psychological needs of the sample and also The Behavioral Problems
could be predicted through dimension of security need.

Key words: Behavioral problems, The autistic siblings,
psychological needs.
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الأ�س ��رة كنظ ��ام اجتماع ��ي متكامل ت� ��ؤدي �أدوا ًرا ووظائف من �ش� ��أنها �أن حتقق
االن�س ��جام واال�س ��تقرار ب�ي�ن جميع �أفرادها ،غري �أن �إ�ص ��ابة احد �أفراده ��ا ب�إعاقة رمبا
ي�ش ��كل حتد ًيا جديدًا لدورها فيجعلها غري قادرة على �أداء وظائفها ،وذلك ملا يرتتب
عل ��ى الإ�ص ��ابة بالإعاق ��ة من �أعباء اجتماعية ونف�س ��ية واقت�ص ��ادية ت�ض ��اف �إىل كاهل
�أعباء الأ�سرة و�أدوارها الطبيعية املتعارف عليها.
وال�شك �أن هذه الأعباء تلقي بظاللها ال�سلبية على كل فرد من �أفراد الأ�سرة
وبخا�ص ��ة الإخوة غري ذوي الإعاقة� ،إذا ت�ؤثر هذه الإعاقة ب�ش ��كل� ،أو ب�آخر على فر�ص
النم ��و الطبيعي لهم ،حيث �إن النمو النف�س ��ي للطفل ال�س ��وي ع ��ادة ما يقرتن ب�إخوته
يف نف� ��س الأ�س ��رة كونه يتفاعل معه ��م ويحتك بهم ،وي�ؤثر ويت�أث ��ر بهم ،لذلك فهناك
الكثري من ال�سلوكيات التي يكت�سبها الطفل من �أخيه بنف�س املرحلة العمرية� ،أو �أكرب.
و�إذا كان الطف ��ل ذي ا�ض ��طراب طي ��ف التوح ��د يت�س ��م بخل ��ل يف التفاع ��ل
االجتماع ��ي ،حي ��ث يف�ش ��ل يف تكوي ��ن عالق ��ات اجتماعي ��ة م ��ع الأ�ش ��خا�ص ،ونق�ص يف
اال�س ��تجابة للآخري ��ن واالهتم ��ام به ��م ،كما يالحظ وجود ف�ش ��ل ثاب ��ت يف منو اللعب
اجلماعي واللعب اخليايل وال�ص ��داقة (حمودة� ،1998 ،ص  )144وقد يت�س ��بب ذلك يف
تعر�ض الإخوة والأخوات غري ذوي الإعاقة مل�شكالت تكيفية.
ولقد اتفقت نتائج عدد من الدرا�سات ال�سابقة Tomeny, Barry, Bader
) (2012); Shivers, Deisenroth, & Lounds (2012؛ وال�ش�ي�ن ()2005

على وجود ت�أثري �س ��الب لطفل م�ص ��اب با�ض ��طراب التوحد على بقية �أفراد �أ�سرته� ،إذ
ي�ض ��اعف من امل�شكالت النف�س ��ي ًة ،واالجتماعية ،واالقت�صادية لها ،فالوالدان ينتابهم
القل ��ق الزائ ��د من م�س ��تقبل ابنهم ذي ا�ض ��طراب التوحد املجهول ،والإخوة ت�ص ��يبهم
اال�ض ��طرابات ال�شخ�ص ��ية وامل�ش ��كالت النف�س ��ية كاخل ��وف م ��ن الإ�ص ��ابة با�ض ��طراب
التوحد ،وامليل �إىل االن�سحاب والعزلة االجتماعية ،وال�شعور بالقلق واالكتئاب ،ولهذا
�آثاره ال�سلبية على تكيفهم.
وق ��د ج ��ذب ه ��ذا اال�ض ��طراب اهتمام وانتب ��اه املتخ�ص�ص�ي�ن ملا يت�ص ��ف به من
ظواهر �س ��لوكية غري مالئمة مثل ال�ضحك غري املربر ،وعدم تقدير الأخطار ،وعدم
50
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التعبري عن ال�شعور بالأمل ،والبقاء وحيدا� ،إىل جانب ال�صراخ امل�ستمر والبكاء الدائم
والتعجل يف تلبية االحتياجات ،مع نق�ص يف التوا�صل االجتماعي وانخفا�ض امل�شاركة
االجتماعية (القريوتي وال�سرطاوي ال�صمادي� ،١٩٩٥ ،ص  .)122وان�سحاب ذلك على
تربية وتن�شئة الأبناء غري ذوي الإعاقة بالأ�سرة .وما ّ
يعظم من خطورة هذه الظواهر
ال�سلوكية �أن يكون �إخوة ذي ا�ضطراب طيف التوحد يف مرحلة الطفولة ،تلك املرحلة
التي تعد من �أخطر املراحل يف حياة الفرد ،حيث متثل حمور بناء ال�شخ�صية ،وحجر
الأ�سا�س لبنائهم النف�سي.
على اعتبار �أن الإن�سان ال يفكر ،وال يتعلم وال يفعل �أي �شئ �إال �إذا كان مدفو ًعا
بحاجة ما حتركه �إىل حتقيق ما ي�ش ��بعه ،فقد تكون امل�ش ��كالت ال�سلوكية لدى الإخوة
والأخوات غري ذوي الإعاقة والناجتة عن وجود �إعاقة التوحد عند �شقيق لهم �سببها
املطالب واحلاجات النمائية غري امل�ش ��بعة ،والتي غالبا ما يعوق �إ�ش ��باعها عجز وعدم
ق ��درة م ��ن قب ��ل الوالدين نظرا لت�س ��خري �أغلب �إمكان ��ات الأ�س ��رة ومقدراتها يف تلببة
مطال ��ب ابنهم امل�ص ��اب بطيف التوح ��د وتوفري احتياجاته ،الأم ��ر الذي يرتتب عليه
�إعاق ��ة حتقي ��ق مطال ��ب ه ��ذه املرحل ��ة ،فتظه ��ر اال�ض ��طرابات النف�س ��ية ل ��دى الإخوة
غ�ي�ر ذوي الإعاق ��ة م ��ن قبي ��ل الغ�ي�رة واخل ��وف لوج ��ود �ش ��قيق توح ��دي بينه ��م ينال
ق ��در م ��ن اهتمام الوالدي ��ن على ح�س ��اب الرعاية واالهتم ��ام ببقية الإخوة ،وال�ش ��عور
بالكراهي ��ة وع ��دم التقبل،بل والهروب من حتمل �أية م�س ��ئولية ت�س ��ند �إليهم لرعايته
(الأ�شول� ،1993 ،ص .)23
وم ��ن هن ��ا ميكن القول ب�أن مواجهة هذه امل�ش ��كالت� ،أو للح ��د من �آثارها على
الإخ ��وة والأخ ��وات غ�ي�ر ذوي الإعاقة يك ��ون ب�إ�ش ��باع ومقابلة احلاجات غري امل�ش ��بعة،
ومن خالل الإ�ش ��باع يتحقق التوافق ،وتنخف�ض اال�ضطرابات ،ويتم ا�ستعادة االتزان،
حيث �إن من �شروط حتقيق التوافق ا�شباع دوافع ال�سلوك واحلاجات.
ويتفق ذلك مع ر�أي الكثري من الباحثني الذين حتدثوا عن مو�ضوع الدوافع،
�أو احلاج ��ات� ،إذ يع ��د ال�س ��لوك ّنتاج عملي ��ة تتفاعل فيها العوام ��ل احليوية كاحلاجات
الع�ض ��وية و�إ�ش ��باعها �ض ��روري حلياة الف ��رد ،والعوامل النف�س ��يةكاحلاجات النف�س ��ية
واالجتماعية والتي يعد �أي�ضا �إ�شباعها �ضروري لتحقيق التوافق النف�سي.
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وج ��اء الداف ��ع له ��ذا البح ��ث الك�ش ��ف ع ��ن احلاج ��ات النف�س ��ية ل ��دى الإخ ��وة
والأخوات غري ذوي الإعاقة ،بق�ص ��د ت�س ��ليط ال�ض ��وء عليها لإ�ش ��باعها ،ومن ثم احلد
من امل�شكالت ال�سلوكية واالنفعالية� ،أو على الأقل التخفيف من حجم �آثارها البدنية
والنف�س ��ية على الآباء والإخوة غري ذوي الإعاقة ،وذلك عرب مد مظلة اهتمام برامج
الإر�ش ��اد والتوجي ��ه الأ�س ��ري والع�ل�اج النف�س ��ي لي�ش ��مل �إخ ��وة ذوي ا�ض ��طراب طي ��ف
التوح ��د� ،إىل جان ��ب اهتمامه ��ا الرئي�س بالأخ ذي ا�ض ��طراب طيف التوح ��د والأبوين،
فكلم ��ا كان الإخ ��وة غ�ي�ر ذوو الإعاق ��ة �أقل ا�ض ��طرا ًبا و�أك�ث�ر تواف ًقا ،كان ��وا �أكرث عونا
لوالديهم على حتمل م�سئولية �شقيقهم ذي ا�ضطراب طيف التوحد.
م�شكلة البحث:

ال�ش ��ك �أن �أي بحث علمي يقوم �أوال وقبل كل �ش ��يء على ال�شعور مب�شكلة تثري
عدة ت�سا�ؤالت تتطلب الإجابة عليها ،وقد نبع ال�شعور بهذه امل�شكلة من خالل �إطالع
الباحث على العديد من الدرا�س ��ات ال�س ��ابقة املتعلقة بالعالقات الأخوية لدى الأ�س ��ر
التي لديها �أطفال ذوي الإعاقة ،فتبني �أن �أطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد لديهم
جمموع ��ة من ال�س ��لوكيات ت�ؤثر عل ��ى العالقات الأخوية� ،إذ �أنهم حمدودون الن�ش ��اط
واللعب و�س ��لوكياتهم االجتماعية والعاطفية حمدودة وتوا�ص ��لهم الب�ص ��ري �ضعيف،
ولديهم ا�ضطرابات يف التوا�صل وغري من�سجمني اجتماع ًيا ولديهم م�شكالت �سلوكية
كالع ��دوان ويظه ��روا ث ��ورات من الغ�ض ��ب والإزع ��اج لأ�ش ��قائهم .و�أن هذه ال�س ��لوكيات
ترتك �آثا ًرا �س ��لبية على �س ��لوك الأ�ش ��قاء غ�ي�ر ذوي الإعاقة ومفهومه ��م نحو ذواتهم،
حيث يعانون من الوحدة وامل�ش ��احنات معه ويتعر�ض ��ون مل�ش ��كالت �س ��لوكية ووجدانية
مثل االكتئاب والقلق واالغرتاب ،و�ضعف التوا�صل و التفاعالت االجتماعية.
و�إذا كان ��ت �أغل ��ب الدرا�س ��ات والبح ��وث ال�س ��ابقة ق ��د اتفق ��ت عل ��ى الت�أث�ي�ر
ال�س ��لبي لوج ��ود طف ��ل توح ��دي �أو�أكرث على �أ�ش ��قائه غ�ي�ر ذوي الإعاقة ف�إن الدرا�س ��ة
احلالية مل تقف فقط عند حد الك�ش ��ف عن هذه الآثار ،بل متتد لتو�ض ��ح عالقة هذه
اال�ض ��طرابات بحاجات الإخوة غري ذوي الإعاقة النف�س ��ية التي مل يتم �إ�شباعها ،ومن
هنا جاء البحث احلايل لي�س ��لط ال�ض ��وء على امل�شكالت ال�سلوكية واحلاجات النف�سية
لهذه الفئة ،لعلنا نلفت �أنظار الباحثني واملخت�ص�ي�ن وغريهم �إىل �ضرورة بناء برامج
�إر�ش ��ادية ودورات تدريبية تخفف عن الآباء والإخوة الأعباء والآثار ال�س ��لبية املرتتبة
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عل ��ى �إعاق ��ة �أحد �أفراد الأ�سرة.وال�س� ��ؤال الرئي�س لهذا البحث ه ��و :هل توجد عالقة
�إرتباطية دالة �إح�صائ ًيا بني درجات �أبعاد امل�شكالت ال�سلوكية لدى �إخوة الأطفال ذوي
ا�ض ��طراب طيف التوحد كما تدركها �أمهاتهم وبني حاجاتهم النف�س ��ية ؟ ويتفرع من
ال�س�ؤال الرئي�س ال�سابق الأ�سئلة الفرعية التالية:
((1
((2
((3
((4

(ه ��ل توجد فروق دالة �إح�ص ��ائيا بني متو�س ��طى درجات (الذك ��ور والإناث) فى
�أبعاد احلاجات النف�سية؟
(ه ��ل توج ��د فروق دال ��ة �إح�ص ��ائيا بني متو�س ��طى درج ��ات �إخوة الأطف ��ال ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد (الأ�صغر �س ًنا من ال�شقيق ذي ا�ضطراب طيف التوحد
والأكرب منه �س ًنا) فى �أبعاد احلاجات النف�سية؟.
(ه ��ل يوج ��د ت�أث�ي�ر دال ملتغ�ي�ري النوع والعم ��ر الزمن ��ي والتفاع ��ل بينهما على
درج ��ات �أبع ��اد احلاج ��ات النف�س ��ية لدى �إخ ��وة الأطف ��ال ذوي ا�ض ��طراب طيف
التوحد؟
(هل ميكن التنب�ؤ بامل�شكالت ال�سلوكية لدى �إخوة و�أخوات �أطفال ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد من خالل بع�ض احلاجات النف�سية غري امل�شبعة؟

�أهداف البحث:

يهدف البحث احلايل �إىل:
((( 1الك�ش ��ف عن وجود عالقة ارتباطية بني امل�شكالت ال�سلوكية للأخوة غري ذوي
الإعاق ��ة لأطفال ذوي ا�ض ��طراب طي ��ف التوحد -كما تدركه ��ا �أمهاتهم -وبني
حاجاتهم النف�سية.
((( 2التع ��رف عل ��ى �أث ��ر متغ�ي�رات اجلن� ��س والعمر الزمن ��ي والتفاع ��ل بينهما لدى
الإخ ��وة غ�ي�ر ذوي الإعاق ��ة لأطفال ذوي ا�ض ��طراب طي ��ف التوحد يف اختالف
احلاجات النف�سية.
((�( 3إمكانية التنب�ؤ بامل�شكالت ال�سلوكية لدى �إخوة الأطفال امل�صابني بالتوحد من
خالل نق�ص الإ�شباع بع�ض احلاجات النف�سية لديهم.
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�أهمية البحث:

تت�ضح �أهمية البحث احلايل فيما يلى:
((�( 1إنها �إحدى الأبحاث القليلة -يف حدود علم الباحث -التي اهتمت ببيان عالقة
امل�ش ��كالت ال�سلوكية باحلاجات النف�س ��ية لدى الإخوة الأطفال ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد.
((( 2توج ��ه االهتم ��ام نح ��و م�ش ��كالت وا�ض ��طرابات �إخ ��وة الأطفال ذوي ا�ض ��طراب
طي ��ف التوحد ،حي ��ث تركز الكثري من الربامج على تعلي ��م� ،أو تدريب الطفل
ذي ا�ض ��طراب طيف التوحد دون االهتمام مبن يحيطون به وبخا�ص ��ة الإخوة
والأخوات غري ذوي الإعاقة.
((( 3تن ��اول البح ��ث للحاجات النف�س ��ية لدى �إخوة ذي ا�ض ��طراب طي ��ف التوحدين
تلك الفئة التي مل تنل ً
حظا كاف ًيا من الدرا�سة.
((( 4ق ��د تفي ��د النتائ ��ج التى يتو�ص ��ل �إليه ��ا البحث احل ��ايل الباحثني وااملر�ش ��دين
الرتبويني واالخ�ص ��ائيني النف�س ��يني ،ومقدمى اخلدمات النف�س ��ية للأطفال
واملراهق�ي�ن ،والعامل�ي�ن ف ��ى مراك ��ز الإر�ش ��اد النف�س ��ى والرتب ��وى احلكومي ��ة
واخلا�ص ��ة ف ��ى تخطي ��ط وتنفي ��ذ برام ��ج �إمنائي ��ة ووقائي ��ة وعالجي ��ة لإخ ��وة
واخوات غري ذوي الإعاقة
�إطار نظرى ودرا�سات �سابقة:
�أوالً :امل�شكالت ال�سلوكية:
 -1مفهوم امل�شكالت ال�سلوكية:

توج ��د اختالفات بني املتخ�ص�ص�ي�ن حول التعريف والأ�س ��باب وطرق املعاجلة
للم�ش ��كالت ال�س ��لوكية ،حي ��ث ينظ ��ر �إىل امل�ش ��كالت ال�س ��لوكية يف معجم م�ص ��طلحات
العلوم االجتماعية ب�أنها “ظاهرة تتكون من عدة �أحداث ووقائع مت�شابكة وممتزجة
ببع�ضها البع�ض لفرتة من الوقت ويكتنفها الغمو�ض واللب�س لتوجه الفرد واجلماعة
وي�صعب حلها قبل معرفة �أ�سبابها والظروف املحيطة بها (بدوي� ،1998 ،ص .)211
�أم ��ا ك�ي�رك وجاالج ��ر ) Kirk & Gallagher (2003فق ��د ع ّرفا امل�ش ��كالت
ال�س ��لوكية ب�أنه ��ا« :انحراف ��ات ال�س ��لوك املالئ ��م للعمر وال ��ذي يتدخل يف من ��و وتطور
وحياة الآخرين».
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وي�ص ��ف الفقيه ��ي (�� � ،2006ص  )23امل�ش ��كلة ال�س ��لوكية ب�أنه ��ا�« :س ��لوك متكرر
احل ��دوث غ�ي�ر مرغوب فيه يثري ا�س ��تهجان البيئة االجتماعي ��ة املحيطة بالفرد ملا له
م ��ن �آث ��ار تنعك�س على قبول الفرد اجتماع ًيا ويظهر يف �ص ��ورة عر�ض� ،أو عدة �أعرا�ض
�س ��لوكية مت�ص ��لة ظاه ��رة ميك ��ن مالحظتها مث ��ل العنف والتم ��رد وال�س ��رقة والكذب
وغريها .ويف �ضوء ما �سبق خ ّل�ص الباحث للتعريف الإجرائي للم�شكالت ال�سلوكية».
مظاه�ر امل�شكالت ال�سلوكية ل�دى الإخوة غري ذوي الإعاقة ل�ذوي ا�ضطراب طيف
التوحد:

م ��ن خ�ل�ال مراجع ��ة الباح ��ث لنتائ ��ج البحوث والدرا�س ��ات ال�س ��ابقة ،تو�ص ��ل
�إىل جمموعة من امل�ش ��كالت ال�س ��لوكية لدى الإخوة والأخوات يف �أ�ش ��كال متعددة على
النحو التايل:
�أ -ال�سلوك العدواين:

ت�ؤث ��ر الإعاق ��ة �س ��ل ًبا على منو الإخوة غ�ي�ر ذوي الإعاقة ،حي ��ث تفر�ض قيودًا
كث�ي�رة عل ��ى جمرى حياتهم من حتم ��ل �أعباء زائدة تفوق الطاقة ،و�ش ��عور بالإهمال،
وعزلة اجتماعية وجتنب �إقامة عالقات مع الغري ،كما تظهر لدى الأخوات �صعوبات
�أكادميية وم�ش ��كالت انفعالية ت�ؤثر على توافقهن و�ص ��حتهن النف�س ��ية .وقد تو�ص ��ل
) Breslau,Weitaman & Messenger (1981م ��ن خ�ل�ال مقاب�ل�ات الت ��ي مت
�إجرائه ��ا م ��ع (� )٢٣٩أ�س ��رة �إىل وج ��ود نزعة قوية نحو ال�س ��لوك الع ��دواين لدى �إخوة
الأطفال ذوي الإعاقة.
ب� -ضعف االنتباه.

تذك ��ر الأدبي ��ات املتعلق ��ة بت�أث�ي�ر وجود طف ��ل ذي الإعاق ��ة داخل الأ�س ��رة على
الإخ ��وة والأخوات غري ذوي الإعاقة �أن الأ�س ��ر التي لديها �أطفال ذوي �إعاقة يتعر�ض
�أفراده ��ا �إىل اال�ض ��طراب والتده ��ور يف االنتب ��اه والرتكي ��ز ،وزي ��ادة الإخف ��اق و�س ��وء
التخطيط ،وت�شتت االنتباه وقلة الدافعية؛ مما يرتتب عليه �صعوبات ال ميكن حلها
يف جمال القراءة والكتابة والتهجئة ،ومن ّثم ت�أثر حت�ص ��يلهم الدرا�س ��ي ب�شكل �سلبي
(الإمام  ٢٠٠٤،؛ القريوتي وال�صمادي وال�سرطاوي 1995؛ يحيي.)٢٠٠٣ ،
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ج -ال�سلوك االن�سحابي:

يع ��اين بع� ��ض الإخ ��وة غري ذوي الإعاق ��ة من التمركز حول ال ��ذات ،وامليل �إىل
العزل ��ة ،وجتن ��ب امل�ش ��اركة والتفاعل االجتماعي نظ ًرا لعدم الر�ض ��ا ع ��ن الواقع الذي
ميثل م�ص ��د ًرا لل�ض ��غط النف�س ��ي واال�ض ��طراب ال�س ��لوكي ،وقد تن�ش� ��أ هذه الت�أثريات
نتيج ��ة التواج ��د م ��ع �إخوة معاق�ي�ن والت�أثر ب�س ��لوكياتهم غ�ي�ر االجتماعي ��ة ،وظهور
دفاعات الأنا يف �ص ��ورة �س ��لوكيات ان�سحابية� ،أو عدائية� ،إ�ضافة كون ا�ضطراب التوحد
�إعاق ��ة غام�ض ��ة ،تتمي ��ز عن بقية الإعاقات الأخرى ،ب�ض ��عف التوا�ص ��ل على م�س ��توى
اللفظ ��ي� ،أو غ�ي�ر اللفظي� ،إيذاء الذات ،ال�س ��لوكيات النمطي ��ة املتكررة ...وغريها من
ال�س ��لوكيات الغريب ��ة الت ��ي جتعل الإخوة غ�ي�ر ذوي الإعاقة يرف�ض ��ون �إقامة عالقات
اجتماعي ��ة مع الآخرين واحلديث عن �إعاقة �أخيهم ،وجتنب الزيارات املتبادلة تفاد ًيا
لظهور هذه ال�سلوكيات الغريبة.
د -ال�سلوك الع�صابي:

غال ًب ��ا م ��ا يظه ��ر �أخ ��وة الأطفال امل�ص ��ابون ب�إعاقة � ً
أعرا�ض ��ا ج�س ��مية �أ�س ��بابها
نف�سية (نف�سج�سمية) على النحو التايل:
((�( 1أن �إخ ��وة امل�ص ��ابون بالإعاق ��ة يظه ��رون ردود فعل نف�سج�س ��مية تختلف  -ردود
الفع ��ل -خ�ل�ال ف�ت�رة املر� ��ض ويعتم ��د ذل ��ك عل ��ى الف�ت�رة الزمني ��ة التي متر
بهااحلالة بعد الت�شخي�ص.
((( 2يق ��ع �إخ ��وة ذي الإعاق ��ة يف حال ��ة تناق� ��ض ،فف ��ي الوق ��ت ال ��ذي ي�ش ��عرون مع ��ه
بالغ�ض ��ب ج ��راء االمتي ��ازات الت ��ي يح�ص ��ل عليه ��ا �أخيه ��م ذي الإعاق ��ة ،ف�إنهم
ي�شعرون بذات الوقت بالذنب؛ لأنهم يتمتعون ب�صحة جيدة.
((( 3من بني �أبرز ما ي�ص ��ابون به من �أمرا�ض ج�س ��مية� :آالم الر�أ�س و�أوجاع الظهر،
بالإ�ض ��افة لع ��دم القدرة عل ��ى الرتكيز ،وا�ض ��طرابات النوم ،وت�أثر التح�ص ��يل
الدرا�س ��ي ،وزيادة ال�س ��لوك املعار� ��ض ،وتناول الأدوية ،واالبتع ��اد عن الوالدين
وا�صطحاب الرفاق ). (Powell & Gallagher, 1993, p. 221
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هـ� -سوء التوافق الدرا�سي

�إن وجود طفل ذي الإعاقة ي�ش ��كل خربة �ص ��دمية لكل فرد من �أفراد الأ�س ��رة
وبخا�صة الإخوة غري ذوي الإعاقة� ،إذ ت�ؤثر ب�شكل� ،أو ب�أخر على فر�ص النمو االعتيادي
لهم ،فاحلياة مع �أخت� ،أو �أخ ذي الإعاقة لبع�ض الأ�شقاء قد يت�سبب مب�شكالت تكيفيه
ت�ؤثر على حت�صيلهم الدرا�سي؛ فيظهر لديهم �صعوبات �أكادميية وتعليمية ت�ؤثر على
توافقهم و�صحتهم النف�سية.
وق ��د اظهرت نتائج عدد من الدرا�س ��ات �أثر انعكا�س تعر� ��ض الإخوة والأخوات
غري ذوي الإعاقة لل�ضغوط النف�سية واال�ضطرابات ال�سلوكية الناجت عن وجود طفل
م�ص ��اب بالتوحد يف الأ�س ��رة يف تباطئ منوهم املعريف ،و�إنخفا�ض التح�صيل الدرا�سي،
وت�أث ��ر القدرات العقلية كاالنتباه والإدراك والتذكر بال�س ��لب (Meyer, Ingersoll
)& Hambrick, 2011; Shivers, et al., 2012

م�صادر امل�شكالت ال�سلوكية لدى �إخوة الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد:

يري �ص ��ادق (� ،1982ص �ص � )349- 348أن االنحرافات وامل�ش ��كالت ال�س ��لوكية
له ��ا �أ�س ��باب تتعل ��ق بالبيئة الت ��ي يرتبى فيه ��ا الف ��رد� ،إىل جانب انخفا�ض م�س ��تويات
الرعاي ��ة واخلدم ��ات الت ��ي يج ��ب �أن يقدمه ��ا املجتمع لأ�س ��ر ذوي الإعاق ��ة تهيئ بيئة
خ�ص ��بة تعمل علي تفريخ �أمناط �س ��لوكية م�ض ��ادة للمجتمع .يف �ض ��وء ما�أ�ش ��ارت �إليه
ادبي ��ات ذوي الإعاقة تتعدد العوامل املرتبطة باال�ض ��طراب ال�س ��لوكي و�س ��وء التوافق
ل ��دى الإخ ��وة غ�ي�ر ذوي الإعاقة منها م ��ا يتعلق بحالة الأمهات النف�س ��ية ،وم�س ��توى
االكتئ ��اب لديه ��ن ،و�س ��وء تواف ��ق الآب ��اء ،والتقب ��ل والرف� ��ض الوالدي ،ومدى و�ض ��وح
�أعرا� ��ض ا�ض ��طراب التوح ��د عل ��ى الأخ ذي ا�ض ��طراب التوحد ،نق�ص خدم ��ات وبرامج
الت�أهيل والإر�ش ��ادي النف�س ��ي املقدمة للأ�س ��ر التي لديها طفل ذو ا�ضطراب التوحد.
)Meyer, et al., (2011); Shivers, et al., (2012

العوام�ل الت�ي ت�ؤثر يف امل�ش�كالت ال�سلوكية ل�دى �إخوة الطف�ل ذي ا�ضطراب طيف
التوحد:

�إن حدوث الإعاقة يف الأ�س ��رة قد ينجم عنه نتائج متباينة ،فقد يكون الت�أثري
حم ��دودا� ،أو وا�س� � ًعا النطاق و قد يكون �س ��لب ًيا ورمب ��ا ايجاب ًيا على التكي ��ف والتعاي�ش
امل�س ��تقبلي للأ�س ��رة ؛ �إذ يتباين ت�أثري وجود طفل ذو حاجات خا�ص ��ة على �إخوانه تبعا
لعدة عوامل منها:
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((1

((2

((3

((4

((5

(الأ�س ��اليب الوالدي ��ة غ�ي�ر ال�س ��وية :مث ��ل الرعاي ��ة واالهتم ��ام املف ��رط
والتدلي ��ل الزائ ��د للطف ��ل ذي ا�ض ��طراب طي ��ف التوح ��د ،وارتب ��اط ذل ��ك
ب�ش ��كوى الإخ ��وة غ�ي�ر ذوي الإعاق ��ة م ��ن �ض ��غوط وا�ض ��طرابات �س ��لوكية
). (Miao- chunchou.et al., 2012
(عم ��ر �أخ الطفل ذي ا�ض ��طراب طي ��ف التوحد :انتهت بع�ض الدرا�س ��ات املهتمة
بهذا ال�ش ��ان �أن الأ�ش ��قاء الأ�ص ��غر �س ��نا ًمن الطفل امل�ص ��اب بالتوحد كانوا �أقل
�إ�س ��تيا ًءا واكرث تعاط ًفا مع �ش ��قيقهم ذي ا�ض ��طراب طيف التوحد باملقارنة مع
الإخوة غري ذوي الإعاقة الأكرب �س� � ًنا من ال�شقيق ذي ا�ضطراب طيف التوحد
(العتيبي وال�سرطاوي ()2009؛ ال�شني ( )2005؛ (Waldman, Perlman,
).& Garey, (2015
(جن�س �أخ الطفل ذي ا�ض ��طراب طيف التوحد :اظهرت عدداُ من الدرا�س ��ات �أن
الإناث كن اكرث قل ًقا وا�س ��تيا ُء و�شعو ًرا بالغ�ض ��ب عن �أ�شقائهم الذكور لإ�صابة
�ش ��قيقهم� ،أو �ش ��قيقتهم با�ض ��طراب طي ��ف التوح ��د ،نظ� � ًرا لتحملن م�س ��ئولية
الرعاي ��ة واالهتم ��ام ب ��ه مبفرده ��ن (العتيب ��ي وال�س ��رطاوي ()2009؛ ال�ش�ي�ن
()2005؛ .(Shivers, et al., 2012
(الرتتي ��ب املي�ل�ادي لأخ الطف ��ل ذي ا�ض ��طراب طي ��ف التوح ��د :ي�ؤث ��ر متغ�ي�ر
الرتتيب امليالدي لإخوة الطفل ذي ا�ض ��طراب طيف التوحد يف حجم الت�أثري
النف�سي واالجتماعي الناجت عن وجود فرد ذي الإعاقة داخل الأ�سرة ،فالإخوة
الكب ��ار يرتب ��ط م�س ��توى تكيفهم بامل�س ��افة الزمني ��ة بينهم وب�ي�ن �إخوتهم ذوي
الإعاقة ) ، Shivers, et al. (2012العتيبي وال�سرطاوي ()2009
(التوا�صل الأ�سري :يعد التوا�صل الأ�سري من �أقوى املنبئات لتكيف الإخوة مع
�أخ� ،أو �أخت م�ص ��ابة با�ض ��طراب طيف التوحد ،لأنه يحمل ت�ضمينات دالة على
�إيجابي ��ة عالقة الإباء بالأبناء؛ مثل :درا�س ��ات العتيبي وال�س ��رطاوي (،)2009
وغرايبه ( ،Kaminsky & Dewey (2001) ،)2012وعلى عك�س من ذلك
فقد ت�ؤدي اخلالفات الزوجية �إىل الت�أثري ال�سلبي على املناخ العاطفي واالنفعايل
للأ�سرة فيرتتب على ذلك ن�شوب ال�صراعات بني الإخوة و�سيطرة روح العداء
والغ�ض ��ب عل ��ى العالقات الأخوية .مثل درا�س ��ات العم ��ودي (Bashir, )2009
)Bashir, Lone., & Ahmed, (2014); Meyer, et al., (2011
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ثان ًيا :احلاجات النف�سية:
 -1مفهوم احلاجات:

احلاج ��ات م�ص ��طلح �أدخل ��ه ليفني فى عل ��م النف�س احلدي ��ث بالثالثينات من
ه ��ذا الق ��رن ،وقد تنوع ��ت التعريفات بتنوع املجاالت امل�س ��تخدمة فيه ��ا ،فمن الناحية
احلاج� � َة بعد احلاج ِة
(ح ْو ًج ��ا)� :أي افتق ��ر (،تحَ َ � � ّو َج)َ :طلَ َب
َ
(ح ��ا َج) – َ
اللغوي ��ة يق ��ال َ
(،احلا َئجِ ُة) :ما يفتقر �إليه الإن�سان ويطلبه(جممع اللغة العربية� ،2005 ،ص .)176
�أم ��ا ع ��ن احلاج ��ة يف جمال علم النف� ��س فتع ّرف ب�أنه ��ا افتقار ل�ش ��يء تكون به
ا�س ��تقامة احلياة ع�ض ��و ًيا� ،أو نف�س� � ًيا .ومن ثم تتمايز احلاجات فبع�ض ��ها ع�ض ��وي� ،أو
بيولوجي� ،أو ف�سيولوجي يلزم حلياة الإن�سان (احلنفي� ،2003 ،ص.)397كذلك احلاجة
حالة داخلية من التوتر تتولد عن رغبة غري م�شبعة� ،أو حالة ع�ضوية من احلرمان ,
ومن �أمثلتها احلاجة للحب والتواد والرعاية والطعام واملاء (�سليمان� ،2004,ص .)91
ي ّع ��رف دي� ��س وري ��ان ) Dice & Ryan (2000, p. 231احلاج ��ات النف�س ��ية “ �أنها
مطالب نف�سية فطرية و�أ�سا�سية للو�صول �إىل ال�سعادة والتكامل والنمو النف�سي وهي
تتمثل يف احلاجة لال�ستقالل واحلاجة �إىل الكفاءة واحلاجة لالنتماء.
ويذك ��ر حنف ��ي (� ،2007ص � )98أن احلاجات ه ��ي الرغبات التي يعرب عنها ذوو
االحتياجات اخلا�صة و�أ�سرهم واملرتبطة باخلدمات املالئمة لذوي الإعاقة و�أ�سرهم،
والتي ت�ساعدهم على التغلب على ما يواجههم من �أزمات.
وم ��ن خ�ل�ال ما�س ��بق ي ��رى الباح ��ث �أن احلاجات النف�س ��ية للإخ ��وة غري ذوي
الإعاقة «حالة من عدم االتزان النف�س ��ي ناجمة عن ال�ش ��عور بالنق�ص ل�ش ��ئ ما تدفع
الإخ ��وة العادي ��ون ل�ش ��قيق م�ص ��اب با�ض ��طراب طيف التوحد للقيام ب�س ��لوك ون�ش ��اط
م�ستمر �إىل �أن يتم الإ�شباع وا�ستعادة االتزان وخف�ض التوتر».
 -2احلاجات النف�سية لإخوة و�أخوات اطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد:

�إن امل�ش ��كالت ال�س ��لوكية التي تعرت�ض حياة بع�ض الإخوة والأخوات غري ذوي
الإعاقة لطفل ذي ا�ضطراب طيف التوحد قد ي�ؤدي �إىل بع�ض اال�ضطرابات النف�سية
كالقل ��ق واخل ��وف والتوتر...ال ��خ ،الأم ��ر ال ��ذي ي�س ��تلزم مع ��ه الك�ش ��ف ع ��ن الدواف ��ع
واحلاج ��ات الت ��ي تخل�ص ��هم منه ��ا ،على �إعتب ��ار ان �أي فعل� ،أو �س ��لوك يقوم ب ��ه الكائن
احلي غال ًبا ما يكون مدفوع بدوافع� ،أو حاجات غري م�شبعة.
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وال�ش ��ك �أن �إ�ش ��باع هذه احلاجات مت ّكن هذه الفئة من التغلب على م�شكالتها
�،أو احل ��د م ��ن �آثاره ��ا النف�س ��ية واالجتماعية والع�ض ��وية احيا ًن ��ا ،وعلي ��ه ف�إننا نلم�س
ان ل ��دى ه ��ذه الفئة� ،أو عند بع�ض ��ها نق�ص يف �إ�ش ��باع عددًا من احلاج ��ات التي اختلف
ب�ش� ��أنها درا�س ��ات و�أبحاث �س ��ابقة اهتمت بدرا�س ��تها �س ��واء من حيث عددها� ،أو �أنواعها
ومن هذه الدرا�سات
درا�س ��ة الع ��ودة ( )2015الت ��ي �أ�ش ��ارت نتائجه ��ا �إىل �أ ن احلاج ��ات االجتماعي ��ة
واحلاج ��ة للمعلوم ��ات واحلاج ��ات التكيفي ��ة ه ��ي �أك�ث�ر احلاجات �ش ��يو ًعا .كما ات�ض ��ح
�أي�ض ��ا �أن كلم ��ا زاد عم ��ر الطفل ذي ا�ض ��طراب طيف التوحد زاد امل�ش ��كالت واحلاجات
االجتماعية �،أن هذه احلاجات �أكرث انت�شارا بني الإناث عن الذكور ذي ا�ضطراب طيف
التوحدي ��ن .كما ق ��ام ط�ش ��طو�ش وال�ش ��ديفات ( )2013بفح�ص احلاجات التوا�ص ��لية،
االجتماعي ��ة ،الأكادميي ��ة وال�س ��لوكية والتكيفي ��ة ل ��دى �أطف ��ال ذوي ا�ض ��طراب طيف
التوح ��د وم ��ن وجه ��ة نظر �أمهاته ��م ،و�أ�ش ��ارت النتائ ��ج �إىل وجود ف ��روق ذات داللة يف
حاج ��ات طف ��ل التوح ��د من وجهة نظ ��ر �أمهاتهم تعزى لدرجة اال�ض ��طراب ول�ص ��الح
ا�ض ��طراب طي ��ف التوح ��د التقليدي ،كما وج ��دت فروق دالة يف احلاج ��ات بني الذكور
والإن ��اث ذي ا�ض ��طراب طي ��ف التوحدي ��ن ل�ص ��الح الإن ��اث ،كذل ��ك وجدت ف ��روق دالة
يف احلاج ��ات ب�ي�ن الأكرب والأقل عم ًرا ل�ص ��الح الأك�ب�ر عمر خم�س �س ��نوات ف�أقل .كما
�أج ��رى الدو و�ش ��فالري ) Ladew & Chevalier (2009درا�س ��ة ا�س ��تهدفت بح ��ث
احتياجات الأطفال امل�ص ��ابني با�ضطراب التوحد و�أ�شقائهم غري ذوي الإعاقة برعاية
معه ��د ماي ��و بوالي ��ة كولومب�س لأبح ��اث التوحد .وك�ش ��فت نتائج الدرا�س ��ة عن حاجة
الأطفال ذو ا�ض ��طراب التوحد �إىل حت�س�ي�ن مهارات االت�ص ��ال ،واحلاجة �إىل التدريب
عل ��ى مه ��ارات حياتي ��ة كمه ��ارة ا�س ��تخدام املرحا� ��ض ومه ��ارات اللع ��ب الأ�سا�س ��ية� ،أما
�أ�ش ��قائهم غ�ي�ر ذوي الإعاق ��ة فت ��م توجيه �أ�س ��رهم على تلبي ��ة احلاج ��ات التالية لهم:
وهي احلاجة �إىل �إك�سابهم طرق وا�سرتاتيجيات فعالة مل�ضاعفة التفاعالت الإيجابية
مع �أ�ش ��قائهم امل�ص ��ابني بالتوحد ،كذلك احلاجة �إىل حت�س�ي�ن �شعورهم بتقدير الذات
بتوفري فر�ص وجتارب حقيقية ،كذلك احلاجة �إىل الرتكيز على اجلوانب االيجابية
لديهم ومناق�شة ما يعن �أمامهم من حتديات ،تقدير ما لديهم من خ�صائ�ص متفردة
و�أدوار وم�ش ��اركات حقيقية للأ�س ��رة .احلاجة �إىل التعريف بخ�صائ�ص الطفل امل�صاب
بالتوحد.
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كم ��ا تو�ص�ل�ا لوك وفان�ش ��تني ) Lock & Finstein (2009من درا�س ��تهما
�إىل حاج ��ة الأ�ش ��قاء غري ذوي الإعاقة لتعلم طرق و�أ�س ��اليب دعم امل�س ��اندة لإخوانهم
امل�ص ��ابني با�ض ��طراب طيف التوحد ،وكذلك احلاجة �إىل بناء عالقات �أخوية م�ساندة
من خالل �أن�ش ��طة متمركزة حول الطفل ذي ا�ض ��طراب طيف التوحد وتهيئة فر�ص
تعلم �آمنة لأ�شقاء غري ذوي الإعاقة بوا�سطة جماعة م�ساندة ال�شقيق.
كذلك تو�ص ��لت درا�س ��ة التباع ( )2003التي ا�س ��تهدفت التع ��رف على التنظيم
الهرمي للحاجات النف�سية يف �ضوء نظرية ما�سلو لإخوة ذوي الإعاقة �إىل عدة نتائج،
�أن ��ه ال يختل ��ف التنظي ��م الهرم ��ي للحاجات النف�س ��ية يف �ض ��وء نظرية ما�س ��لو لإخوة
ذوي الإعاق ��ة باختالف جن�س املع ��اق (ذكور – �إناث) ،لكن يختلف طبقا لنوع الإعاقة
(عقلي ��ة – ب�ص ��رية – �س ��معية).كما ال يختل ��ف التنظيم الهرمي للحاجات النف�س ��ية
يف �ض ��وء نظري ��ة ما�س ��لو لإخ ��وة ذوي الإعاقة(عقل ًي ��ا – ب�ص ��ر ًيا – �س ��مع ًيا) باختالف
اجلن� ��س (ذك ��ور – �إن ��اث) .كم ��ا ال توجد فروق ذات داللة بني اجلن� ��س (ذكور – �إناث)
ونوع الإعاقة والتفاعل بينهم يف احلاجات النف�سية لإخوة ذوي الإعاقة.
كم ��ا ك�ش ��فت نتائ ��ج درا�س ��ة هانل ��ي و�آخ ��رون ) (Hanley, et,al., 2003ع ��ن
وج ��ود نق� ��ص ح ��اد يف احلاجات االقت�ص ��ادية ،احلاج ��ات الرتفيهية ،حاجات اخلا�ص ��ة
بالتن�ش ��ئة االجتماعية ،احلاجات اخلا�صة بالهوية ،احلاجة للمودة والألفة ،احلاجات
العائلية والأ�سرية ،احلاجات الرتبوية واملهنية
اما درا �س ��ة و�س ��تلنج ) Westling (1997فقد تو�صلت �إىل �أن احتياجات �أ�سر
ذوي احلاجات الأكرث �إحلاحا هي املتطلبات املعلوماتية فيما يتعلق باحلاالت الطبية،
واملميزات اجل�سمية ،وكيف ُيعلم الطفل يف املنزل.
ويف �ض ��وء نتائج هذه الدرا�س ��ات ح�ص ��ر الباحث �أبرز احلاجات النف�سية لإخوة
و�أخ ��وات �أطف ��ال ذوى ا�ض ��طراب التوح ��د وه ��ي احلاج ��ة �إىل الأم ��نSafety Need
،احلاج ��ات املادي ��ة ،Material Needs :احلاج ��ات االجتماعي ��ة ،Social Needs
احلاج ��ة لتحقي ��ق ال ��ذات  ،Self actualization Needاحلاج ��ات املعرفي ��ة.
 Cognitive Needs،احلاجات االنفعالية Emotional Needs.والتي يف �ضوئها
مت بناء مقيا�س الدرا�سة احلايل للحاجات النف�سية.
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ثال ًثا :امل�شكالت ال�سلوكية واحلاجات النف�سية:

للحاجات �ص ��لة وثيقة بال�ص ��حة النف�س ��ية فهى املوجه الأ�سا�سى ل�سلوك الفرد
فى خمتلف املواقف �س ��واء على م�س ��توى ال�س ��وى وغري ال�س ��وى ،و�إذا ف�ش ��ل الفرد فى
�إ�شباع حاجاته بطريقة متوازنة يتعر�ض ل�ضغوط �شديدة ت�صل لدرجة تهدد �صحته
النف�س ��ية والع�ض ��وية ،وت�ؤث ��ر عل ��ى توازنه النف�س ��ي وهذه ال�ض ��غوط الت ��ي نتجت من
ع ��دم �إ�ش ��باع حاجات ��ه قد تكون �ش ��عورية� ،أو ال�ش ��عورية (كفافى�� � ،1990،ص � .)295إذن
اال�ض ��طراب واخللل النف�سي يرتبطان مبدى الإ�شباع للحاجات والتي تبدو يف �صورة
�أهداف وتطلعات تنتظر الإ�شباع.
وي�ؤك ��د من�ص ��ور و�آخ ��رون (� )١٩٨٩أن حتقيق هدف من الأهداف يعني �إ�ش ��باع
حاج ��ة بذاته ��ا ،مما ي� ��ؤدي �إىل خف�ض التوتر ومن ثم ظه ��ور حاجة� ،أو حاجات �أخرى
وراء هدف �أخر ،وهكذا احلياة �سل�سلة �أهداف متتابعة والتي تكمن ورائها الكثري من
احلاج ��ات والدوافع ،والتي ي�س ��عى الفرد با�س ��تمرار ملحاولة �إ�ش ��باعها لإع ��ادة التوافق
والإتزان.
ي ��رى الباح ��ث بن ��اء على ما�س ��بق �أن هن ��اك تفاع ً
ال وا�ض � ً�حا بني اال�ض ��طرابات
ال�س ��لوكية ل ��دى �إخ ��وة و�أخ ��وات �أطف ��ال ذوي احلاجات اخلا�ص ��ة وب�ي�ن احلاجات غري
امل�ش ��بعة ،وذلك من خالل تف�س�ي�ر �أن عدم الإ�شباع لهذه احلاجات له ت�أثري �سلبي على
�س ��لوك الإخوة غري ذوي الإعاقة وعلى اجتاهاتهم ،وانه عادة ما ترتكز جمموعة من
احلاجات الأ�سا�س ��ية لدى الأبناء الأ�س ��وياء يجب �أن ت�شبع يف مرحلتهم العمرية ،ف�إذا
مت �إ�ش ��باعها يف وقتها �س ��وف يتطورون تطورا �س ��ليما و�ص ��حيا وتكون لهم �شخ�صيتهم
النا�ضجة واملتزنة ،و�سيكون من ذوى النف�سيات امل�ستقرة املتزنة وال�سوية.
وعل ��ى العك� ��س �إن مل يت ��م الإ�ش ��باع �س ��وف ت�ص ��بح طاقاته ��م طاق ��ة �س ��لبية لها
عواقب وخيمة على �أنف�سهم وعلى �أ�سرهم وجمتمعهم ،فقد تكون عبارة عن انحراف
وع ��دوان وتط ��رف وانتق ��ام و�ض ��غط وحرم ��ان ،و�إذا مل ي�س ��تطع املجتمع �أن ي�س ��اعد يف
�إ�ش ��باع حاجاته ��م يف العل ��ن و�ض ��من برنام ��ج ر�س ��مي ،قد يلجئ ��وا �إىل الإ�ش ��باع اخلفي
وال�س ��ري ويف الأغلب �س ��يكون همجيا و�س ��لبيا وغري �س ��وى.وبد ًال من �أن يكون ه�ؤالء
طاق ��ة فعالة ومنتجة لأنف�س ��هم وملجتمعهم ،ي�ص ��بحون معول ه ��دم وتدمري لذواتهم
وجمتمعهم ،لين�ش�أ بذلك �صراعا طاحنا ي�ؤدي بهم ومبجتمعهم �إىل االنهيار.
62

د  .حممد عبد القادر على

امل�شكالت ال�سلوكية لدى �إخوة الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد

فرو�ض البحث:

((1
((2
((3
((4
((5

(توج ��د عالق ��ة �إرتباطية دالة �إح�ص ��ائ ًيا بني درجات �أبعاد امل�ش ��كالت ال�س ��لوكية
ل ��دى �أخوة الأطفال ذوي ا�ض ��طراب طيف التوحد كم ��ا تدركها �أمهاتهم وبني
حاجاتهم النف�سية.
(توجد فروق دالة �إح�صائ ًيا بني متو�سطى درجات (الذكور والإناث) لدى �أخوة
الأطف ��ال ذوي ا�ض ��طراب طي ��ف التوح ��د فى �أبعاد احلاجات النف�س ��ية ل�ص ��الح
الإناث.
(توجد فروق دالة �إح�صائ ًيا بني متو�سطى درجات �إخوة الأطفال ذوي ا�ضطراب
طيف التوحد (الأقل �س� � ًنا والأكرب �س� � ًنا) فى �أبعاد احلاجات النف�س ��ية ل�ص ��الح
الإخوة ال�صغار.
(يوج ��د ت�أثري دال ملتغريي النوع والعم ��ر الزمني والتفاعل بينهما على درجات
�أبعاد احلاجات النف�سية لدى �أخوة الأطفال ذوى ا�ضطراب طيف التوحد.
(ميكن التنب�ؤ بامل�ش ��كالت ال�س ��لوكية لدى �إخوة و�أخوات �أطفال ذوي ا�ض ��طراب
طيف التوحد من خالل بع�ض احلاجات النف�سية غري امل�شبعة.

�إجراءات البحث:
منهج البحث:

للإجابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة والتحقق من �صحة فرو�ضها وتف�سري وحتليل
نتائجها مت ا�ستخدام املنهج الو�صفى التحليلى ،و�أ�سلوب حتليل االنحدار املتعدد الذى
يو�ضح �إىل �أى حد يرتبط متغريان� ،أو �أكرث ببع�ضهما� ،أو اكت�شاف �أف�ضل املتغريات تنب�ؤءا.
عينة البحث:

مت اختيار عينة البحث اال�ستطالعية بهدف التحقق من كفاءة �أدوات الدرا�سة،
وقد تكونت عينة الدرا�س ��ة اال�س ��تطالعية من ( )95فردا ًمنهم (� )37أ ًماً � )58( ،أخا و�أ
خ ًتا ومبتو�س ��ط عم ��رى ( )12.23وانح ��راف معيارى ( ،)0.622وبلغت عينة الدرا�س ��ة
الأ�سا�س ��ية (� )50أ ًم ��اً � )77( ،أخ ��ا و�أخ ًت ��ا مبتو�س ��ط عمرى ( )12.27وانح ��راف معيارى
( )0.619وقد مت اختيار العينة اال�س ��تطالعية واال�سا�سية من املركز ال�سويدي لذوى
الإحتياج ��ات اخلا�ص ��ة والتوح ��د ) (ssc4specialneedsنظ ًرا لتواف ��ر �إعداد كبرية
م ��ن �أف ��راد العين ��ة بهذا املرك ��ز عالوة على توافر �ش ��روط اختي ��ار العينة كما �س ��يذكر
الح ًقا .اجلدول التايل ّ
يو�ضح
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جدول ()1

توزيع �أعداد العينة بح�سب متغريي النوع والعمر الزمني لأخوة الطفل ذي
ا�ضطراب طيف التوحد
املتغري

الذكور

الإناث

الأ�صغر �س ًنا

الأكرب �س ًنا

املجموع

النوع

35

42

-

-

77

العمر

-

-

40

37

77

�أدوات البحث:
( )1مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية:

لإع ��داد ه ��ذا املقيا�س قام الباحث باالط�ل�اع على الأدب ال�س ��يكولوجي املتعلق
باال�ض ��طرابات ال�سلوكية وكذلك البحوث والدرا�سات ال�سابقة املرتبطة بذات املجال،
وبتطبيق ا�س ��تبيان يتناول التعرف على �أبرز ال�س ��لوكيات امل�ضطربة لدى الإخوة غري
ذوي الإعاقة لذوي الإعاقة� ،إىل جانب اال�س ��تفادة من املقايي�س واال�ستبيانات وقوائم
اال�ضطرابات ال�سلوكية املطروحة حاليا باملكتبات
وق ��د تك ��ون املقيا�س يف �ص ��ورته الأولية من خم�س ��ة �أبعاد ،ويلي كل بعد ع�ش ��رة
عبارات ،وبعر�ض املقيا�س على عدداّ من املتخ�ص�ص�ي�ن يف الرتبية اخلا�ص ��ة وال�ص ��حة
النف�س ��ية وعل ��م النف�س ،مت ا�س ��تبعاد العبارات التي مل تلق ن�س ��بة اتف ��اق يتجاوز .%80
�أ�ص ��بح املقيا� ��س مكون من (40عبارة) و�أمام كل عب ��ارة خم�س اختيارات (دائما ،كثريا،
�أحيان ��ا ،قلي�ل�ا ،ن ��ادرا) ويطل ��ب م ��ن �أف ��راد العينة  -وه ��ي �أمه ��ات الأطفال امل�ص ��ابني
با�ض ��طراب طي ��ف التوح ��د � -أن تختار ا�س ��تجابة واحدة ل ��كل عبارة تتفق م ��ع ما تراه
من �س ��لوكيات وت�ص ��رفات ت�ص ��در من �أبنائها جتاه �أخيهم امل�ض ��طرب بالتوحد خالل
مواقف احلياة.
ويت ��م ت�ص ��حيح املقيا� ��س وفق ��ا ملقيا� ��س ليك ��رت اخلما�س ��ي بح�س ��ب التقديرات
التالي ��ة يف العبارات ذات االجتاه املوج ��ب ( )5دائما)4( ،كثريا � )3(،أحيانا)2( ،قليال،
( )1ن ��ادرا) ،بينم ��ا تك ��ون التقديرات يف العب ��ارات ذات االجتاه ال�س ��الب ( )1دائما)2( ،
كث�ي�را � )3(،أحيان ��ا)4( ،قلي�ل�ا )5( ،نادرا .وه ��ذه العب ��ارات (،28، 22 ،20 ،14، 12 ،8 ،6
)39 ،36 ،34
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وبذل ��ك ي�ص ��بح احل ��د الأدين لدرج ��ات املقيا� ��س ( 40درج ��ة) وهي �إ�ش ��ارة �إىل
انخفا� ��ض م�س ��توى اال�ض ��طرابات بينما احلد الأق�ص ��ى لعبارات املقيا� ��س (200درجة)
لي�ش�ي�ر �إىل ارتف ��اع م�س ��توى اال�ض ��طراب ،وق ��د مت ترتي ��ب عب ��ارات املقيا� ��س بطريقة
دائرية .وفيما يلي توزيع عبارات املقيا�س على �أبعاده وهي:
جدول ()2

توزيع عبارات املقيا�س على �أبعاده
العبارات
39، 36، 31، 26، 21 ،16، 11، 6 ،1
32 ،27 ،22 ،17 ،12 ،7 ،2
40 ،37، 33 ،28 ،23 ،18 ،13، 8 ،3
34 ،29 ،24 ،19، 14 ،9 ،4
35 ،30 ،25 ،20 ،15، 10 ،5

البعد
ال�سلوك العدواين
�ضعف االنتباه
االن�سحاب
ال�سلوك الع�صابي
�سوء التوافق الدرا�سي

اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية ملقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية:
�أ -الثبات :Relability

للتحقق من ثبات مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية قام الباحث با�ستخدام-:
ا -طريقة �إعادة االختبار-:

ق ��ام الباح ��ث ب�إع ��ادة تطبي ��ق املقيا� ��س بفا�ص ��ل زمن ��ي ق ��دره �أ�س ��بوعني ب�ي�ن
التطبيق�ي�ن الأول والث ��اين ،،وقد بلغت قيمة معامل الثب ��ات ( )0.820وهى قيمة دالة
عند م�ستوى داللة  0.01مما يدل على ثبات املقيا�س.
ب -طريقة �ألفا – كرونباخ

بل ��غ قيم ��ة معامل ثبات املقيا�س با�س ��تخدام طريقة �ألف ��ا – كرونباخ ()0.823
وهى قيمة دالة عند م�ستوى داللة  0.01مما يدل على ثبات املقيا�س.

ب -ال�صدق Validity
� -1صدق املحكمني:

مت عر�ض املقيا�س يف �صورته الأولية على عدد من املحكمني يف جمال الرتبية
اخلا�ص ��ة ،وعلم النف�س وال�ص ��حة النف�س ��ية ،وبع�ض العاملني يف جم ��ال ذوي الإعاقة،
ملعرف ��ة �آرائه ��م ح ��ول مدى ارتب ��اط العب ��ارات بالأبع ��اد التى تنتم ��ي �إليه ��ا وارتباطها
65

املجلد اخلام�س  -العدد ()18ج 1يناير 2017

جملة الرتبية اخلا�صة

باملقيا� ��س ككل ،وحتدي ��د اجت ��اه كل مف ��ردة للبع ��د ال ��ذي و�ض ��عت �أ�س ��فله موجب ��ة� ،أو
�س ��البة ،و�إبداء �آرائهم فى ح�س ��ن �ص ��ياغتها بح�س ��ب عمر عينة الدرا�س ��ة ،ومت ح�س ��اب
الن�سبة املئوية التي تو�ضح ن�سبة اتفاق املحكمني على كل مفردة من مفردات مقيا�س
اال�ضطرابات ال�سلوكية
-2ال�صدق الداخلى (�صدق املفردات)

مت ح�س ��اب �ص ��دق مفردات االبعاد الفرعية ملقيا�س اال�ضطرابات ال�سلوكية عن
طري ��ق ح�س ��اب معامالت االرتب ��اط بني درجة كل مف ��ردة ودرجة البع ��د الذى تنتمى
�إلي ��ه وذلك بعد حذف املفردة من الدرج ��ة الكلية لهذا البعد باعتبار�أن بقية املفردات
حم ًكا لهذه املفردة وي�سمى هذا بال�صدق الداخلى(البهى� ،1979،ص .)457
بالن�سبة ل�صدق مفردات مقيا�س اال�ضطرابات ال�سلوكية وهو مو�ضح باجلدول
التاىل:
جدول ()3

دالالت قيم معامالت ارتباط درجة املفردة بالدرجة الكلية للبعد بعد حذف املفردة
من درجة البعد مقيا�س اال�ضطرابات ال�سلوكية
ال�سلوك
العدوانى
م معامل
االرتباط
**0.563 1
**0.632 6
**0.500 11
**0.632 16
**0.742 21
**0.320 26
**0.546 31
**0.634 36
**0.324 39

�ضعف االنتباه
م
2
7
12
17
22
27
32

معامل
االرتباط م
3 **0.652
8 **0.502
13 **0.563
18 **0.632
23 **0.638
28 **0.635
33 **0.536
37
40

االن�سحاب
معامل
االرتباط
**0.637
**0.549
**0.639
**0.509
**0.500
** 0.502
**0.532
**0.532
**0.521

ال�سلوك
الع�صابى
م معامل
االرتباط
**0.621 4
**0.325 9
**0.602 14
**0.736 19
**0.523 24
**0.556 29
**0.532 34

** معامل االرتباط دال �إح�صائ ًياعند م�ستوى ()0.01
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�سوء التوافق
الدرا�سي
م معامل
االرتباط
**0.500 5
**0.412 10
**0.450 15
**0.542 20
**0.622 25
**0.450 30
**0.542 35
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ويت�ض ��ح م ��ن جدول رقم (� )3أن جميع معام�ل�ات االرتباط لدرجات مفردات
املقيا�س بالدرجات الكلية البعاده دالة �إح�ص ��ائ ًيا مما يدل على �أن املقيا�س ككل يتميز
بال�ص ��دق الداخلى .وبالتاىل �أ�ص ��بح مقيا�س اال�ضطرابات ال�س ��لوكية مكون من ()40
مفردة كما فى ال�صورة النهائية.
(ج) االت�ساق الداخلى:

قام الباحث بالتحقق من جتان�س املقيا�س داخل ًيا با�ستخدام طريقة االت�ساق
الداخلى عن طريق ح�س ��اب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات املقيا�س
والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه ،ويو�ضح ذلك جدول رقم (.)2
جدول ()4

قيم معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد (ن=)50
ال�سلوك
العدوانى
معامل
م االرتباط
**0.536 1
**0.563 6
**0.632 11
**0.524 16
**0.563 21
**0.523 26
**0.564 31
**0.512 36
**0.501 39

�ضعف االنتباه
م
2
7
12
17
22
27
32

معامل
ارتباط
**0.852
**0.567
**0.841
**0.638
**0.700
**0.523
**0.633

االن�سحاب
م
3
8
13
18
23
28
33
37
40

معامل
االرتباط
**0.632
**0.601
**0.726
**0.639
**0.766
**0.659
**0.735
**0.669
**0.638

ال�سلوك
الع�صابى
معامل
م االرتباط
**0.563 4
**0.634 9
**0.743 14
**0.560 19
**0.538 24
**0.562 29
**0.569 34

دالة عند ( 05,ت <  )1, ٩٦دالة عند ( 001,ت < )٢, ٦٣
** معامل االرتباط دال �إح�صائ ًياعند م�ستوى ()0.01
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�سوء التوافق
الدرا�سي
معامل
م االرتباط
**0.736 5
**0.679 10
**0.763 15
**0.535 20
**0.725 25
**0.650 30
**0.721 35
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ويت�ض ��ح م ��ن جدول ( )3ما يلى� :أن جميع معام�ل�ات االرتباط بني درجة كل
مف ��ردة والدرج ��ة الكلي ��ة للبع ��د الذي تنتم ��ي �إليه تكون دالة �إح�ص ��ائيا عند م�س ��توى
( ،)0.01وهذا يدل على ات�ساق البناء الداخلي ملقيا�س اال�ضطرابات ال�سلوكية وثباته
املرتفع.
ث ��م ق ��ام الباح ��ث ب�إيجاد معام ��ل االرتب ��اط بني درج ��ات الأفراد عل ��ى الدرجة
الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقيا�س .وفيما يلى عر�ض ملعامالت االت�ساق الداخلى
لأبعاد املقيا�س مع الدرجة الكلية.
جدول ()5

معامالت االت�ساق الداخلى لأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية
الأبعاد

�سلوك
عدواين

�ضعف الأن�سحاب ال�سلوك �سوء التوافق الدرجة الكلية
للمقيا�س
الع�صابي الدرا�سي
االنتباه

معامل
االرتباط **0.508 **0.750 **0.858 **0.566

** 0.785

** 0.859

يت�ض ��ح يف اجل ��دول (� )5أن جمي ��ع قيم معامالت االرتباط دالة �إح�ص ��ائيا عند
م�ستوى داللة (.)0.01
( )2مقيا�س احلاجات النف�سية:

للتع ��رف عل ��ى احلاج ��ات النف�س ��ية للإخ ��وة غ�ي�ر ذوي الإعاق ��ة لأطف ��ال ذوي
احلاج ��ات اخلا�ص ��ة ،قام الباح ��ث بتطبيق ا�س ��تطالع ر�أي �أولياء الأم ��ور والإخوة غري
ذوي الإعاق ��ة وذوي الإعاق ��ة �إعاق ��ات خمتلف ��ة عقلية� ،أو ب�ص ��رية� ،أو �س ��معية ،وكذلك
الأخ�ص ��ائيني النف�س ��يني� ،إىل جان ��ب ذل ��ك مت الإط�ل�اع عل ��ى ع ��دد م ��ن املقايي� ��س
واالختبارات التي تقي�س احلاجات النف�سية لدى غري ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة.
وق ��د تك ��ون املقيا� ��س يف �ص ��ورته الأولي ��ة من �س ��تة �أبعاد ،ويلي كل بعد خم�س ��ة
ع�شر عبارة ،وبعر�ض املقيا�س على عدد من املتخ�ص�صني يف الرتبية اخلا�صة وال�صحة
النف�سية وعلم النف�س ،مت ا�ستبعاد العبارات التي مل تلق ن�سبة اتفاق تتجاوز  %80بني
املحكمني ،و�أ�صبح املقيا�س مكون من(51عبارة) و�أمام كل عبارة ثالث اختيارات (دائما،
�أحيان ��ا ،ن ��ادرا) ويطلب من �أف ��راد العينة -وهم الإخوة غ�ي�ر ذوي الإعاقة ذكور و�إنا ًثا
 �أن تخت ��ار ا�س ��تجابة واح ��دة لكل عبارة تعك�س احلاجات النف�س ��ية الت ��ي تفتقر �إليها.68
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يتم ت�ص ��حيح املقيا�س وفقا ملقيا�س ليكرت الثالثي بح�سب التقديرات التالية
يف العب ��ارات ذات االجت ��اه املوجب ( )3دائم ��ا� )2( ،أحيانا )1( ،نادرا ،هي دالة على عدم
الإ�شباع ،بينما تكون التقديرات يف العبارات ذات االجتاه ال�سالب ( )1دائما�)2( ،أحيانا
( )3نادرا.وهي دالة على الإ�شباع وهي ()49 ،39، 37 ،29 ،26، 25 ،18 ،16، 13 ،10 ،6 ،3
وبذل ��ك ي�ص ��بح احل ��د الأدن ��ى لدرج ��ات املقيا� ��س ( 51درج ��ة) وهي �إ�ش ��ارة �إىل
الإ�ش ��باع للحاجات النف�س ��ية بينما احلد الأق�صى لعبارات املقيا�س (153درجة) لي�شري
�إىل عدم الإ�شباع للحاجات النف�سية ،وقد مت ترتيب عبارات املقيا�س بطريقة دائرية.
وفيما يلي توزيع عبارات املقيا�س على �أبعاده وهي:
جدول ()6

توزيع عبارات املقيا�س على �أبعاده
البعد
حاجات الأمن
حاجات مادية
حاجات حتقيق الذات
حاجات اجتماعية
حاجات معرفية
حاجات انفعالية

العبارات
50 ،48 ،45 ،41 ،37 ،31، 25 ،19، 13، 7 ،1
32 ،26 ،20 ،14 ،8 ،2.
46 ،42 ،38 ،33 ،27 ،21 ،15، 9 ،3
34 ،28 ،22، 16 ،10 ،4
43 ،39 ،35 ،29 ،23 ،17، 11 ،5
51 ،49 ،47 ،44 ،40 ،36 ،30 ،24، 18، 12 ،6

اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية ملقيا�س احلاجات النف�سية:
�أ -الثبات:

للتحقق من ثبات مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية قام الباحث با�ستخدام
ا -طريقة �إعادة االختبار-:

ق ��ام الباح ��ث ب�إع ��ادة تطبي ��ق املقيا�س بفا�ص ��ل زمني قدره �أ�س ��بوعني ب�ي�ن التطبيقني
الأول والث ��اين ،،وق ��د بلغت قيمة معامل الثبات ( ),703وهى قيمة دالة عند م�س ��توى
داللة  0.01مما يدل على الثبات
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ب -طريقة �ألفا – كرونباخ

بلغ قيمة معامل ثبات املقيا�س با�ستخدام طريقة �ألفا – كرونباخ ( ),629وهى قيمة
دالة عند م�ستوى داللة  0.01مما يدل على ثبات املقيا�س.
ب -ال�صدق:
( )1ال�صدق املنطقي-:

يهدف ال�ص ��دق املنطقي (�ص ��دق التكوين الفر�ضي) �إىل احلكم على مدى متثيل
مفردات املقيا�س للميدان الذي تقي�سه� .أي �أن فكرة ال�صدق املنطقي تقوم يف جوهرها
عل ��ى اختي ��ار مف ��ردات املقيا� ��س بالطريق ��ة الطبقي ��ة الع�ش ��وائية الت ��ي متث ��ل مي ��دان
�صحيحا (زايد .)149 ،2004 ،وقد قام الباحث ببناء مقيا�س احلاجات
القيا�س متثيال
ً
النف�س ��ية بابعاده ال�س ��ت ،وو�ضع مفردات منا�س ��بة لقيا�س كل بعد على حده من خالل
ح�س ��اب املتو�س ��ط الهند�سي والوزن الن�سبي لكل بعد ،بالإ�ض ��افة �إىل ا�ستخدام طريقة
ليكرت الثالثي لتحديد نوعية اال�ستجابة.
� -2صدق املحكمني-:

مت عر� ��ض املقيا� ��س يف �ص ��ورته الأولي ��ة عل ��ى ع ��دد م ��ن املحكم�ي�ن يف جم ��ال الرتبية
اخلا�ص ��ة ،وال�ص ��حة النف�س ��ية ،وبع�ض العاملني يف جمال ذوي الإعاقة ،ملعرفة �آرائهم
ح ��ول م ��دى ارتباط العب ��ارات بالأبع ��اد التى تنتم ��ي �إليه ��ا وارتباطه ��ا باملقيا�س ككل،
وحتديد اجتاه كل مفردة للبعد الذي و�ضعت �أ�سفله موجبة� ،أو �سالبة ،و�إبداء �آرائهم
فى ح�سن �صياغتها بح�سب عمر عينة الدرا�سة ،ومت ح�ساب الن�سبة املئوية التي تو�ضح
ن�سبة اتفاق املحكمني على كل مفردة من مفردات املقيا�س
-3ال�صدق الداخلى (�صدق املفردات)

مت ح�س ��اب �ص ��دق مفردات االبعاد الفرعي ��ة ملقيا�س احلاجات النف�س ��ية عن طريق
ح�ساب معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة ودرجة البعد الذى تنتمى �إليه وذلك
بع ��د ح ��ذف املف ��ردة م ��ن الدرجة الكلي ��ة لهذا البع ��د باعتب ��ار �أن بقية املف ��ردات حم ًكا
(ميزا ًن ��ا داخل ًي ��ا) لهذه املفردة وي�س ��مى هذا بال�ص ��دق الداخلى(البه ��ى .)457 ،1979،
بالن�سبة ل�صدق مفردات مقيا�س احلاجات النف�سية وهو مو�ضح باجلدول التاىل:
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جدول ()7

دالالت قيم معامالت ارتباط درجات املفردات بالدرجات الكلية البعاد مقيا�س احلاجات النف�سية
مفردات
حاجات
معرفية

مفردات
مفردات
مفردات حاجات مفردات
حاجات
مادية حاجات
حاجات
الأمن
حتقيق الذات اجتماعية
معامل
االرتباط م معامل م معامل م معامل م معامل م معامل
م
االرتباط
االرتباط
االرتباط االرتباط
االرتباط
1
8
13
19
25
31
37
41
45
48
50

**0.512
**0.490
**0.503
**0.556
**0.556
**0.410
**0.542
**0.460
**0.502
**0.650
**0.563

2
8
14
20
26
32

**0.550
**0.500
**0.652
**0.523
**0.526
**0.563

3
9
15
21
27
33
38
42
46

**0.520
**0.362
**0.556
**0.632
**0.562
**0.623
**0.603
**0.531
**0.621

4
10
16
22
28
34

**0.333
**0.632
**0.430
**0.436
**0.651
**0.663

5
11
17
23
29
35
39
43

**0.632
**0.633
**0.623
**0.621
**0.603
**0.523
**0.526
**0.636

مفردات
حاجات
انفعالية

6
12
18
24
30
36
40
44
47
49
51

**0.523
**0.623
**0.420
**0.412
**0.256
**0.363
**0.369
**0.600
**0.523
**0.743
**0.624

** معامل االرتباط دال �إح�صائ ًياعند م�ستوى ()0.01
ويت�ض ��ح م ��ن جدول رقم (� )7أن جميع معام�ل�ات االرتباط لدرجات مفردات
املقيا�س بالدرجات الكلية البعاده دالة �إح�ص ��ائ ًيا مما يدل على �أن املقيا�س ككل يتميز
بال�صدق الداخلى و�أ�صبح املقيا�س مكون()51
(ج) االت�ساق الداخلى:

قام الباحث بالتحقق من جتان�س املقيا�س داخل ًيا با�س ��تخدام طريقة االت�س ��اق
الداخلى عن طريق ح�س ��اب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات املقيا�س
والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه العبارة ،ويو�ضح ذلك اجلدول التايل
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جدول ()8

قيم معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له املفرده (ن=)77
مفردات
حاجات
الأمن

مفردات
احلاجات
املادية

مفردات
مفردات
مفردات
احلاجات
حاجات
االجتماعية حاجات معرفية
حتقيق الذات

معامل
معامل
معامل
معامل
ارتباط
ارتباط
ارتباط
ارتباط م
م املفردة م املفردة م املفردة م املفردة
بالبعد
بالبعد
بالبعد
بالبعد
1
7
13
19
25
31
37
41
45
48

**0.424
**0.463
**0.555
**0.500
**0.502
**0.501
**0.556
**0.460
**0.580
**0.459

2
8
14
20
26
32

**0.650
**0.525
**0.632
**0.630
**0.625
**0.510

3
9
15
21
27
33
38
42
46

**0.402
**0.416
**0.520
**0.441
**0.514
**0.523
**0.652
**0.561
**0.451

4
10
16
22
28
34

**0.432 50

5 **0.521
11 **0.620
17 **0.415
23 **0.412
29 **0.608
35 **0.662
39
43
49
**0.425
51
**0.573

مفردات
حاجات
انفعالية

معامل
ارتباط
املفردة
بالبع

معامل
م ارتباط
املفردة
بالبعد

**0.542
**0.563
**0.623
**0.521
**0.452
**0.514
**0.503
**0.603

**0.526
**0.523
**0.415
**0.412
**0.514
**0.423
**0.524
**0.743
**0.602

6
12
18
24
30
36
40
44
47

** معامل االرتباط دال �إح�صائ ًياعند م�ستوى ()0.01
ويت�ضح من جدول ( )8ما يلى� :أن جميع معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة
والدرج ��ة الكلي ��ة للبع ��د الذي تنتمي �إلي ��ه املفردة تكون دالة �إح�ص ��ائيا عند م�س ��توى
( ،)0.01وهذا يدل على ات�ساق البناء الداخلي ملقيا�س اال�ضطرابات ال�سلوكية وثباته
املرتف ��ع .ث ��م ق ��ام الباحث ب�إيج ��اد معامل االرتباط ب�ي�ن درجات الأف ��راد على الدرجة
الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقيا�س .وفيما يلى عر�ض ملعامالت االت�ساق الداخلى
لأبعاد املقيا�س مع الدرجة الكلية للمقيا�س.
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جدول ()9

معامالت االت�ساق الداخلى لأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية
حاجات حاجات
الأبعاد حاجات احلاجات
حتقيق اجتماعية
الأمن املادية
الذات
معامل
االرتباط **0.521 **0.635 **0.632 **0.529 **0.584 **0.523 **0.635
حاجات حاجات الدرجة
معرفية انفعالية الكلية

** معامل االرتباط دال �إح�صائ ًياعند م�ستوى ()0.01
يت�ضح من القيمة اجلدوليه بجدول (� )9أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة
�إح�صائيا عند(.)0.01
خطوات البحث:

((1

((2
((3
((4
((5

(�إعداد مقيا�س اال�ضطرابات ال�سلوكية الذي يطبق على االمهات االطفال ذوى
ا�ضطراب طيف التوحد ،ومقيا�س احلاجات النف�سية الذي يطبق على الإخوة
والأخ ��وات غ�ي�ر ذوي الإعاق ��ة لأطف ��ال م�ص ��ابني بالتوح ��د ،وذل ��ك من خالل
الإط�ل�اع عل ��ى الإطار النظ ��ري ومقايي�س االبحاث والدرا�س ��ات ال�س ��ابقة� ،إىل
جانب الزيارة امليدانية ملراكز ذوي الإعاقة والتوحد.
(عر� ��ض املقيا�س ��ان وا�س ��تمارة عامة على جمموع ��ة من املحكمني للتو�ص ��ل �إىل
ال�صورة النهائية للمقايي�س قبل القيام بعمليات التطبيق.
(تطبيق املقيا�سان على عينة ا�ستطالعية للتحقق من �صالحية املقيا�سني قبل
التطبيق النهائي وح�ساب ال�صدق والثبات لهذه الأدوات.
(بتقنني املقيا�سان يتم تطبيقهما على العينة النهائية يف املركز ال�سويدي لذوي
الإعاق ��ة والتوح ��د مبدين ��ة القاهرة لتواف ��ر عين ��ة الدرا�سة،وتوافرال�ش ��روط
املطلوبة بها
(حتليل النتائج والتو�ص ��ل �إىل �إجابات عن �أ�س ��ئلة البحث وتقدمي تف�سري لهذه
النتائج.

الأ�ساليب الإح�صائية:

ا�س ��تخدم الباحث الأ�س ��اليب الإح�صائية من خالل اال�س ��تعانة بربامج احلزم
الإح�صائية  SPSSوهي
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((1
((2
((3
((4

(معامل االرتباط لبري�سون
(اختبار” ت ” لداللة الفروق بني متو�سطات املجموعات
(حتليل التباين الثنائي ()2×2
(حتليل االنحدار املتعدد ()Stepwise

نتائج البحث وتف�سريها:
نتائج الفر�ض الأول وتف�سريها:

وين� ��ص عل ��ى �أن ��ه “ توجد عالقة �إرتباطية دالة �إح�ص ��ائيا ب�ي�ن درجات �أبعاد
امل�ش ��كالت ال�س ��لوكية ل ��دى �إخوة الأطف ��ال ذوي ا�ض ��طراب طيف التوحد كم ��ا تدركها
�أمهاتهم وبني حاجاتهم النف�سية”
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ا�ستخدم الباحث معامل الإرتباط لبري�سون
لدرجات �إخوة الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد على مقيا�سي امل�شكالت ال�سلوكية
واحلاجات النف�سية ،واجلدول الآتى يو�ضح ذلك
جدول ()10

قيم معامالت الإرتباط بني درجات �أبعاد مقيا�س امل�شكالت ال�سلوكية لدى �أخوة الأطفال ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد -كما تدركها �أمهاتهم -وبني درجاتهم على مقيا�س حاجاتهم النف�سية
ن= 127
امل�شكالت ال�سلوكية
الدرجة
�أبعاد
الكلية
امل�شكالت ال�سلوكية
�سوء
�أبعاد احلاجات العدوان �ضعف االن�سحاب الع�صابية التوافق للم�شكالت
االنتباه
الدرا�سي ال�سلوكية
النف�سية
حاجات االمن **-,806 -,751 **-,295 **-,575 **-,495 **-,706
حاجات مادية **-,815 -,140 **-,835 **-,445 **-,145 **-,625
حاجات الذات **-,774 -,830 **-,505 **-,984 **-,205 **-,184
حاجات اجتماعية **-,554 -,190 **-,805 **-,205 **-,615 **-,045
حاجات معرفية **-,424 -,831 **-,204 **-,714 **-,204 **-,193
حاجات انفعالية **-,806 -,340 **-,246 **-,926 **-,636 **-,226
الدرجة
الكلية **-,885 -,070 **-,506 **-,895 **-,506 **-,995
للحاجات

** دال عند امل�ستوى ( )0.01يت�ضح من اجلدول ال�سابق مايلي:
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 .أوجود عالقة ارتباطية �س ��البة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى ( )0.01بني درجات
كل �أ ُبع ��اد احلاجات النف�س ��ية والدرجة الكلية ودرج ��ات ُبعد كال من (العدوان،
�ضعف االنتباه ،االن�سحاب ،الع�صابية) والدرجة الكلية للم�شكالت ال�سلوكية.
 .بعدم وجود عالقة �إرتباطية بني درجات كل �أ ُبعاد احلاجات النف�س ��ية والدرجة
الكلية ودرجات ُبعد �سوء التوافق الدرا�سي.
وقد اتفقت نتيجة هذا الفر�ض مع نتائج درا�س ��ة)Shivers, et al. (2012

وتعني �أنه كلما انخف�ض درجة الإ�ش ��باع للحاجات النف�س ��ية لدى �إخوة و�أخوات اطفال
ذوي ا�ض ��طراب طيف التوحد ،كلما زادت امل�ش ��كالت ال�سلوكية لد يهم كما وكي ًفا .هذه
النتيج ��ة تتف ��ق مع املنط ��ق والواقع� ،إذ يبدو وا�ض � ً�حا �أن هناك تفاع�ل ً�ا ديناميك ًيا بني
اال�ض ��طرابات ال�س ��لوكية ونق�ص احلاجات النف�س ��ية ،وذلك من خالل تف�سري �أن عدم
الإ�ش ��باع له ��ذه احلاج ��ات له ت�أثري �س ��لبي على �س ��لوك الأف ��راد وعل ��ى اجتاهاتهم ،وان
الإخ ��وة العاديون لأطفال ذوي ا�ض ��طراب طي ��ف التوحد عادة ما ترتكز جمموعة من
احلاج ��ات الأ�سا�س ��ية لديه ��م يجب �أن ت�ش ��بع يف مرحلته ��م العمرية ،ف�إذا مت �إ�ش ��باعها
يف وقتها �س ��وف يتطورون تطورا �س ��ليما و�ص ��حيا وتكون لهم �شخ�ص ��يتهم النا�ض ��جة
واملتزنة ،و�س ��يكون من ذوى النف�س ��يات امل�ستقرة املتزنة وال�س ��وية ،وعلى العك�س �إن مل
يت ��م الإ�ش ��باع �س ��وف ت�ص ��بح طاقاتهم طاقة �س ��لبية لها عواق ��ب وخيمة على �أنف�س ��هم
وعلى �أ�سرهم وجمتمعهم ،فقد تكون عبارة عن انحراف وعدوان
وي�ؤك ��د عل ��ى ذل ��ك ما �أ�ش ��ارت �إليه م�ص ��طفى (�� � ،2006ص � )115أن النق�ص فى
�إ�ش ��باع احلاجات ي�ؤدى �إىل حالة مر�ض ��ية تتفق مع احلاجة نف�سها ،فتهديد الأمن� ،أو
عدم ال�ش ��عور بالأمن ي�ؤدى بال�ض ��رورة للخوف والقلق والفو�ض ��ى وهى من امل�شكالت
النف�س ��ية اخلط�ي�رة الت ��ي ت�ؤث ��ر عل ��ى الف ��رد ،وعندما يح ��رم الفرد من احلب ي�ص ��بح
دفاعي ��ا وميي ��ل للعدواني ��ة وي ��زداد لديه ال�ش ��عور باخلج ��ل واالنطواء .وع ��دم حتقيق
الذات قد ي�ؤدى للطرد املجتمعي في�صبح لدى الفرد �سلوك موجه ب�شكل انحرايف �إىل
حتقيق الإ�شباع ب�أى �شكل.
ويدعم �ص ��حة نتيجة هذا الفر�ض ت�أكيد نظرية حمددات الذات “ب�أنه �إذا مت
�إ�ش ��باع احلاجات النف�س ��ية ب�ش ��كل دائم ف�إن ال�ش ��خ�ص �س ��وف ينمو ويعمل ب�ش ��كل فعال
و�س ��وف ينعم بال�ص ��حة والرفاهية� ،أما �إذا ‘�أحبطت ف�إن ذلك �س ��وف ي�ؤثر على �ص ��حة
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الف ��رد ومدى فعاليت ��ه الوظيفية ،كما ترى �أن اجلوانب ال�س ��وداء (اال�ض ��طرابات) يف
�س ��لوك الف ��رد مثل بع� ��ض الأمرا�ض النف�س ��ية ميكن فهمه ��ا على �إنه ��ا ردود فعل على
�إحباط احلاجات النف�سية الأ�سا�سية
وهك ��ذا ميك ��ن الق ��ول �أن هن ��اك عالق ��ة ارتباطي ��ة دال ��ة بني ال�س ��لوك ّ
امل�ش ��كل
واحلاج ��ات النف�س ��ية غري امل�ش ��بعة ،حي ��ث �أن مظاهر اال�ض ��طراب تظهر ل ��دى الكائن
احل ��ي عندم ��ا يواجه �ص ��عوبات حتول دون قدرته على �إ�ش ��باع حاجات ��ه .وهذا هو حال
الإخوة العاديون لذوي ا�ضطراب طيف التوحد ،حيث تت�أثر �أغلب حاجاتهم النف�سية
بالنق�ص يف الإ�شباع نتيجة الآثار ال�سالبة التي تركها ا�ضطراب التوحد يف �أ�سرهم.
بينم ��ا اختلف ��ت نتيج ��ة هذه الفر� ��ض مع درا�س ��ة )Tomeny, et al. (2015

التي انتهت �إىل عدم وجود ت�أثري للطفل ذي ا�ض ��طراب طيف التوحد يف �س ��وء توافق
�أ�شقائه غري ذوي الإعاقة ونق�صان الإ�شباع للحاجات .ويرى الباحث ان هذا االختالف
مردوه ا�س ��تخدام ادوات درا�س ��ية خمتلفة عن امل�ستخدمة بالدرا�سة احلالية �إىل جانب
اختالف املنهجية يف البحث.
�أم ��ا ع ��ن ع ��دم وج ��ود عالق ��ة �إرتباطي ��ة بني درج ��ات �أبع ��اد مقيا� ��س احلاجات
النف�س ��ية وبني درجات ‘بعد مقيا�س �س ��وء التوافق الدرا�س ��ي ،فريى الباحث �أنه يعود
�إىل �إرتباط �إخوة الأطفال ذوي ا�ض ��طراب طيف التوحد يف تلبية حاجاتهم النف�س ��ية
ب�ص ��ورة اكرب بجماعة الرفاق وب�أ�س ��رهم اكرث من ارتباطهم باملدر�س ��ة ،حيث يق�ض ��ي
�إخوة الأطفال ذوي ا�ض ��طراب طيف التوحد معظم اوقاتهم مع �أفراد الأ�س ��رة� ،أو مع
الأ�صدقاء مبا ي�شبع حلجتهم �إىل تقدير الذات ،و�إيل االمن واحلب ومن ثم توافقهم
ال�شخ�صي وا�ستقرارهم النف�سي.
نتائج الفر�ض الثانى وتف�سريها:

ين� ��ص الفر� ��ض الثانى عل ��ى �أنه“:توجد فروق دالة �إح�ص ��ائيا بني متو�س ��طى
درجات (الذكور والإناث) فى �أبعاد احلاجات النف�سية ل�صالح الإناث”.
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض �إ�ستخدم الباحث �إختبار (ت) لتو�ضيح داللة
الفروق بني متو�س ��طات درجات(الذكور والإناث) لدى �أخوة الأطفال ذوي ا�ض ��طراب
طيف التوحد فى �أبعاد مقيا�س احلاجات النف�سية وجدول ( )8الآتى يو�ضح ذلك
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جدول ()11

قيم��ة (ت) لدالل��ة الفروق ب�ين متو�سطات درجات الن��وع (ذكور – �إناث) لإخ��وة الأطفال ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد فى �أبعاد مقيا�س احلاجات النف�سية الذكور ( ،)35الإناث ()42
نتائج �إختبار (ت)
�أبعاد احلاجات النف�سية
حاجات االمن
حاجات مادية
حاجات الذات
حاجات اجتماعية
حاجات معرفية
حاجات انفعالية
الدرجة الكلية

النوع

املتو�سط

( )1ذكور
(� )2إناث
( )1ذكور
(� )2إناث
( )1ذكور
(� )2إناث
( )1ذكور
(� )2إناث
( )1ذكور
(� )2إناث
( )1ذكور
(� )2إناث
( )1ذكور
(� )2إناث

15,53
24,55
8,33
13,73
13,08
20,85
9,97
12,63
12,25
17,70
16,81
24,73
75,97
114,18

الإنحراف
املعيارى
4,21
1,69
2.91
1,49
4,53
2,65
3,95
1,46
3,95
2,10
4,78
1,87
17,42
6,83

قيمة ت
وداللتها
**12,49
**10,33
**9,23
**3,96
**7,61
**9,68
**12,83

** دال عند امل�ستوى ( * )0.01دال عند امل�ستوى ()0.05
يت�ض ��ح م ��ن نتائج اجلدول ال�س ��ابق وج ��ود فروق دالة �إح�ص ��ائيا عند م�س ��توى
( )0.01ب�ي�ن متو�س ��طى درج ��ات �أخ ��وة الأطف ��ال ذوي ا�ض ��طراب طي ��ف التوح ��د
(ذك ��ور – �إن ��اث) فى حاجات االمن ،وحاجات مادية ،وحاجات حتقيق الذات ،وحاجات
اجتماعي ��ة ،وحاج ��ات معرفية ،وحاج ��ات انفعالية ،والدرجة الكلي ��ة ملقيا�س احلاجات
النف�سية ل�صالح الإناث .وبهذه النتيجة ميكن القول �أن هذا الفر�ض قد حتقق
ويتف ��ق نتيجت ��ه م ��ع درا�س ��ة الع ��ودة ( ،)2015العتيب ��ي ،ال�س ��رطاوي (،)2009
بينم ��ا اختلف ��ت مع ما انتهت �إليه درا�س ��ة التباع ( )2008التي تو�ص ��لت �إىل عدم وجود
فروق ،و‘يف�سر هذا االختالف ب�سبب طبيعة �أدوات الدرا�سة ومنهجية البحث يف هذه
الدرا�سات عن ادوات ومنهج البحث احلايل.
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ويعتق ��د الباح ��ث �أن ه ��ذه النتيج ��ة ت�أت ��ي متوافقة م ��ع واقع الأنثى يف الأ�س ��ر
التي لديها طفل ذوي احتياجات خا�ص ��ة ،فالأنثى حتتاج �إىل ال�ش ��عور بالأمن ،احلب،
وحتقي ��ق ال ��ذات والتواف ��ق م ��ع النف� ��س ،وكل ذل ��ك ميك ��ن �أن نطل ��ق علي ��ه باحلاج ��ات
النف�س ��ية .كما ي ��رى الباحث �أن الأخوات الإناث �أقل �إ�ش ��باعا حلاجاتهم النف�س ��ية من
الذك ��ور نظ� � ًرا حلج ��م الأعب ��اء وطبيع ��ة الأدوار الالتي يقم ��ن بها ،فالإناث ميار�س ��ن
عناية �أكرث من الذكور يف ظل ثقافتنا ال�شرقية التي تعطي للإناث م�سئولية اكرب يف
رعاية �أخواتهن �صغارا كانوا �أم كبارا� .أما الإخوة الذكور للطفل امل�صاب بالتوحد فهم
�أكرث �إ�ش ��باعا حلاجاتهم النف�س ��ية وذلك لتعدد م�ص ��ادر الإ�ش ��باع حلاجاتهم النف�سية،
ومن هذه امل�ص ��ادر جماعة الأقران ،و�أ�س ��رة الطفل ذي ا�ض ��طراب طي ��ف التوحد التي
بحك ��م الثقاف ��ة الذكوري ��ة حتر� ��ص عل ��ى تلبي ��ة حاجاتهم للأم ��ن ،واحل ��ب ،وحتقيق
الذات ،واحلاجات االجتماعية واملعرفية باملقارنة �إىل تلبية حاجات �أبنائهن الإناث.
كم ��ا ي ��رى الباح ��ث �أن الأنثى بحك ��م تكوينهن النف�س ��ي والعاطف ��ي يكن �أكرث
تعب�ي�را عن حاجاتهن وم�ش ��كالتهن النف�س ��ية والع�ض ��وية عن �أ�ش ��قائهن الذكور غري
ذوي الإعاقة.وم ��ن خ�ل�ال م ��ا �س ��بق ج ��اءت الفروق ب�ي�ن الذكور والإن ��اث يف احلاجات
النف�سية يف اجتاه الإناث.
نتائج الفر�ض الثالث وتف�سريه:

وين� ��ص عل ��ى �أن ��ه “توجد فروق دالة �إح�ص ��ائيا بني متو�س ��طى درجات �أخوة
الأطفال ذوي ا�ض ��طراب طيف التوحد (الأ�صغر �س ًنا من ال�شقيق ذي ا�ضطراب طيف
التوحد والأكرب منه �س ًنا) فى �أبعاد احلاجات النف�سية ل�صالح الإخوة الأ�صغر �س ًنا”
وللتحق ��ق م ��ن �ص ��حة ه ��ذا الفر� ��ض ا�س ��تخدم الباح ��ث �إختبار (ت) لتو�ض ��يح
دالل ��ة الف ��روق بني متو�س ��طات درجات �إخ ��وة الأطفال ذوي ا�ض ��طراب طي ��ف التوحد
(�صغري و كبري ال�سن) فى �أبعاد احلاجات النف�سية .وجدول ( )10الآتى يو�ضح ذلك
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جدول ()10

قيم��ة (ت) لدالل��ة الفروق ب�ين متو�سطات درجات �إخ��وة الأطفال ذوي ا�ضط��راب طيف التوحد
(الأ�صغ��ر �س ًن��ا لل�شقيق ذي ا�ضطراب طيف التوحد والأكرب منه �س ًن��ا) فى �أبعاد احلاجات النف�سية
�صغري ال�سن( ،)40كبريال�سن()37
نتائج �إختبار (ت)
�أبعاد احلاجات النف�سية
حاجات االمن
حاجات مادية
حاجات حتقيق الذات
حاجات اجتماعية
حاجات معرفية
حاجات انفعالية
الدرجة الكلية

العمر

املتو�سط

(� )1صغري
( )2كبري
(� )1صغري
( )2كبري
(� )1صغري
( )2كبري
(� )1صغري
( )2كبري
(� )1صغري
( )2كبري
(� )1صغري
( )2كبري
(� )1صغري
( )2كبري

24,46
15,86
13,59
8,62
20,90
13,24
12,69
9,97
17,72
12,38
24,69
17,05
114,05
77,14

الإنحراف
املعيارى
1,62
4,63
1,42
3,28
2,58
4,62
1,49
3,86
2,11
3,98
1,88
4,96
6,77
18,61

قيمة ت
وداللتها
**10,62
**8,64
**8,97
**4,11
**7,35
**8,97
**11,61

** دال عند امل�ستوى ( * )0.01دال عند امل�ستوى ()0.05
يت�ض ��ح من اجلدول ال�س ��ابق وجود فروق دالة �إح�ص ��ائيا عند م�ستوى ()0,01
بني متو�س ��طى درجات �إخوة الأطفال ذوي ا�ض ��طراب طيف التوحد (�صغري – كبري)
فى حاجات االمن ،واحلاجات املادية ،وحاجات حتقيق الذات ،واحلاجات االجتماعية،
واحلاجات املعرفية ،واحلاجات االنفعالية ،والدرجة الكلية ملقيا�س احلاجات النف�سية
ل�صالح الإخوة ال�صغار .وهذه النتيجة حتقق �صحة الفر�ض الثالث كل ًيا.
وق ��د اتفق ��ت نتيجة هذا الفر�ض مع درا�س ��ة ط�ش ��طو�ش و ال�ش ��ديفات ()2013
و يرجع الباحث ال�س ��بب يف ذلك �إىل �أن الإخوة الأ�ص ��غر �س� � ًنا بحاجة �أكرث �إىل �إ�ش ��باع
حاجاتهم من الأمن واالنتماء والعاطفة واحلب عن الإخوة الأكرب �س ��نا ،لكن اهتمام
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الوالدان بال�شقيق ذي ا�ضطراب طيف التوحد وق�ضاء وقت طويل يف رعايته والعناية
ب ��ه ،يقل ��ل من �إ�ش ��باعهم له ��ذه احلاج ��ات ،بينما الإخ ��وة العاديون الأكرب �س ��نا ،نتيجة
الن�ض ��ج العقل ��ي واجل�س ��مي والنف�س ��ي ال ��ذي يتمتعون به م ��ع مرور الزم ��ن ،وبالتايل
التكيف مع ا�ض ��طراب �أخيهم ذي ا�ض ��طراب طيف التوحد داخل الأ�س ��رة ،والتوا�ص ��ل
اجلي ��د م ��ع املجتم ��ع اخلارجي جعلهم �أكرث �إ�ش ��با ًعا حلاجاتهم النف�س ��ية باملقارنة �إىل
الإخوة الأ�صغر �سنا.
نتائج الفر�ض الرابع وتف�سريها:

وين� ��ص عل ��ى �أنه “يوج ��د ت�أثري دال ملتغ�ي�ري النوع والعمر الزمن ��ي والتفاعل
بينهما على درجات �أبعاد احلاجات النف�س ��ية لدى �إخوة الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف
التوحد”
جدول ()11

يو�ضح متو�سطات درجات �إخوة �أطفال ذي ا�ضطراب طيف التوحد من حيث ت�أثري النوع
(ذكر� /أنثى) ،والعمر (�صغري  /كبري ال�سن) والتفاعل بينهما على احلاجات النف�سية لديهم
املجموعات
الذكور
الإناث
ال�صغار
الكبار

املتو�سط
94.4
115.27
114.03
95.69

املتو�سط
114
74.88
114.05
116.65

املجموعات
ذكور �صغار
ذكور كبار
اناث �صغار
�إناث كبار

وللتحق ��ق من �ص ��حة ه ��ذا الفر�ض �إ�س ��تخدم الباحث حتليل التباي ��ن الثنائى
الإجتاه ()2×2
جدول ()12

نتائج حتليل التباين ثنائى الإجتاه ( )2 × 2لتفاعل كل من النوع (ذكور – �إناث)،
والعمر (�صغري – كبري) وت�أثريها فى الدرجة الكلية للحاجات النف�سية
لأخوة الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
جمموع املربعات درجة
م�صدر
احلرية متو�سط املربعات
التباين
864.669
1
864.669
العمر
1116.565
1
1116.565
النوع
1110,934
1
1110,934
العمر×النوع
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م�ستوى
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ويت�ضح من اجلدول ال�سابق ما يلى:
• •وج ��ود �أث ��ر دال �إح�ص ��ائ ًيا ملتغ�ي�ر العم ��ر (�ص ��غري – كبري ال�س ��ن) يف احلاجات
النف�س ��ية ل ��دى �أخ ��وة االطف ��ال ذوى ا�ض ��طراب التوح ��د ،حيث بلغ ��ت قيمة ف
( )5.693وه ��ى قيم ��ة دالة �إح�ص ��ائ ًيا عند م�س ��توى  ]0.05وللتعرف على اجتاه
الفروق ،مت ح�س ��اب املتو�س ��طات احل�س ��ابية للمجموعتني ،ف�أظهرت النتائج �أن
الأ�ش ��قاء الأ�ص ��غر �س ��نا م ��ن الطفل ذي ا�ض ��طراب طيف التوح ��د (م = 114.03
درجة) �أقل �إ�شباعا للحاجات النف�سية عن الأ�شقاء الكبار (م = .)95.69
• •وجود �أثر دال �إح�صائ ًيا ملتغري النوع (ذكور – �إناث) يف احلاجات النف�سية لدى
�أخ ��وة االطف ��ال ذوى ا�ض ��طراب طيف التوح ��د ،حيث بلغت قيم ��ة ف ()7.351
دال ��ة �إح�ص ��ائ ًيا عن ��د م�س ��توى  0.01وللتع ��رف على اجت ��اه الفروق ،مت ح�س ��اب
املتو�سطات احل�سابية للمجموعتني ،ف�أظهرت النتائج �أن الإناث (م = )115.27
�أقل �إ�شبا ًعا للحاجات النف�سية عن الذكور (م =  94.4درجة).
• •وج ��ود �أث ��ر دال �إح�ص ��ائ ًيا لتفاع ��ل العم ��ر م ��ع الن ��وع (�ص ��غري ذك ��ر – �ص ��غري
انث ��ى -كب�ي�ر ذك ��ر – كب�ي�ر �أنث ��ى) يف احلاجات النف�س ��ية ل ��دى �أخ ��وة الأطفال
ذوى ا�ض ��طراب طي ��ف التوح ��د ،حي ��ث بلغ ��ت قيم ��ة ف ([ )7.314د.ح = ،1
دال ��ة �إح�ص ��ائ ًيا عند م�س ��توى  .]0.05وللك�ش ��ف ع ��ن اجتاه الفروق ،مت ح�س ��اب
املتو�سطات احل�سابية للمجموعات ،ف�أظهرت النتائج �أن الإخوة الذكور ال�صغار
(م =  114درج ��ة) متقارب�ي�ن م ��ن االن ��اث ال�ص ��غار (م = 114.05درجة).بينم ��ا
االناث الكبار (م = 116.65درجة)� .أقل �إ�ش ��باعا للحاجات النف�س ��ية عن الذكور
الكبار (م =  74.88درجة)
وه ��ذه النتائ ��ج ّ
تو�ض ��ح حتق ��ق الفر� ��ض الراب ��ع .مم ��ا ال�ش ��ك في ��ه �أن نتيج ��ة
الفر�ض الرابع جاءت متطابقة مع نتائج الفرو�ض ال�س ��ابقة مبا ي�ؤكد �أت�س ��اق النتائج
،فق ��د تب�ي�ن ت�أثريمتغريي الن ��وع والعمر الزمني على درجات �أبع ��اد مقيا�س احلاجات
النف�س ��ية لدى �أخوة الأطفال ذوى ا�ض ��طراب طيف التوحد ،ومن حيث التفاعل فقد
تب�ي�ن �أن الإخ ��وة ال�ص ��غار كان ��وا �أقل حظ� � ٌا من الإخوة الأكرب �س ��نا يف ا�ش ��باع احلاجات
النف�س ��ية وهي نتيج ��ة منطقية توافق الواق ��ع العملي فاملرحلة العمري ��ة التي ينتمي
�إليه ��ا �أف ��راد العينة -وهي مرحلة الطفولة  -مرحلة بناء تتطلب الإ�ش ��باع لكثري من
احلاج ��ات النمائي ��ة ويف مقدمتها احلاجات التعليمي ��ة واملعرفية� ،إىل جانب احلاجات
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التنموية الأخرى كاحلاجة �إىل الأمن واحلاجة �إىل ت�أكيد الذات ،واحلاجة لالنتماء
وال ��والء للجماعة .وهذه احلاجات التي يتم ال�س ��عي �إىل �إ�ش ��باعها تعد حمركا ودافعا
ل�س ��لوكهم ،فما ي�ش ��عر به الإخوة الأ�صغر �س ��نا من الطفل ذي ا�ضطراب طيف التوحد
من م�ش ��كالت �س ��لوكية وانفعالية �أمنا مرجعه �إىل عدم �إ�ش ��باع حاجاتهم �إىل االهتمام
والرعاية ومبادلة م�شاعر احلب والتعاون.
كذل ��ك تب�ي�ن م ��ن خ�ل�ال نتيجة ه ��ذا الفر� ��ض �أن الإن ��اث الأكرب �س ��نا كن �أقل
�إ�ش ��با ًعا عن الذكور الأكرب �س ��نا حلاجاتهم النف�س ��ية وتف�س�ي�ر ذلك يف ر�أي الباحث �أن
حج ��م الأعب ��اء الت ��ي يتح ّملنها يف رعاية �أخيهم ذي ا�ض ��طراب طيف التوحد �أكرث من
الذك ��ور ،مم ��ا يقل ��ل الوق ��ت �أمامهن للقيام مبهام �شخ�ص ��ية� ،أو امل�ش ��اركة يف ن�ش ��اطات
اجتماعي ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي يزيد م ��ن �إحباطهن وعجزه ��ن و�ش ��عورهن باالختالف عن
قرينته ��ن الالت ��ي لديهن �إخوة عاديني ومن ثم تزداد لديهن عدد احلاجات النف�س ��ية
غري امل�ش ��بعة على عك�س احلال بالن�س ��بة للذكور الأكرب �س ��نا الذين يجدون وقتا �أوفر
ملمار�سة الأن�شطة االجتماعية وتكوين �صداقات وحتقيق جناحات مبا ي�شبع كثري من
حاجاتهم النف�س ��ية ،عالوة على ما يتمتعون به من احلرية يف ق�ض ��اء �أوقاتهم بالنظر
حلرية الإناث.
نتائج الفر�ض اخلام�س وتف�سريها:

وين�ص على �أنه« :ميكن التنب�ؤ بامل�شكالت ال�سلوكية لدى �إخوة و�أخوات �أطفال
ذوي ا�ضطراب طيف التوحد من خالل بع�ض احلاجات النف�سية غري امل�شبعة”.
للتحقق من �ص ��حة هذا الفر�ض مت ا�س ��تخدام حتليل االنحدار املتعدد املتدرج
( )Stepwiseللتع ��رف عل ��ى احلاج ��ات النف�س ��ية ل ��دى �إخ ��وة و�أخ ��وات �أطف ��ال ذوي
ا�ض ��طراب طي ��ف التوح ��د التي تتنب� ��أ بدرجاتهم يف امل�ش ��كالت ال�س ��لوكية .وقد �أ�س ��فر
حتلي ��ل االنح ��دار املتعدد املتدرج عن �إدراج العوامل ال�س ��تة املمثلة للحاجات النف�س ��ية
ل ��دى �إخ ��وة و�أخ ��وات �أطف ��ال ذوي ا�ض ��طراب طي ��ف التوح ��د (حاجات االم ��ن حاجات
مادي ��ة -حاج ��ات حتقي ��ق ال ��ذات -حاج ��ات اجتماعي ��ة – حاج ��ات معرفي ��ة – حاجات
انفعالي ��ة -الدرج ��ة الكلي ��ة) ،واجل ��دوالن التالي ��ان ( )14,13يو�ض ��حان نتائ ��ج حتليل
االنح ��دار املتع ��دد للتعرف على املتغريات التي تتنب�أ بدرجات �إخوة و�أخوات �أطفال ذي
ا�ضطراب طيف التوحدين يف امل�شكالت ال�سلوكية.
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حتليل تباين االنحدار املتعدد املتدرج (اخلطوة الثالثة) للتعرف على احلاجات النف�سية لدى �إخوة
و�أخوات �أطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد التي تتنب�أ بدرجات امل�شكالت ال�سلوكية لديهم
م�صدر جموع املربعات درجات
احلرية
التباين
1
االنحدار 6760.176
البواقي

11527.704

48

معامل
قيمة ف
التحديد R2

متو�سط
املربعات
6769.176

28.186

240.161

0.370

الداللة
0.001

يت�ض ��ح م ��ن اجل ��دول ( )15وج ��ود ت�أث�ي�ر دال �إح�ص ��ائ ًيا (عن ��د م�س ��توى ),001
لعامل حاجات االمن على درجات �إخوة و�أخوات �أطفال ذوي ا�ض ��طراب طيف التوحد
يف امل�شكالت ال�سلوكية.
ُي�ش�ي�ر معام ��ل التحدي ��د� ،أو مرب ��ع معام ��ل االرتب ��اط املتع ��دد( )R2الذي بلغ
(� ),37إىل �أن عام ��ل حاج ��ات االم ��ن يف�س ��ر ( )٪37من التباين الكل ��ى يف درجات �إخوة
و�أخوات �أطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد يف التنب�ؤ بامل�شكالت ال�سلوكية.
جدول ()14

حتليل تباين االنحدار املتعدد املتدرج (اخلطوة الثالثة) لتحديد احلاجات النف�سية لدى �إخوة
و�أخوات �أطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد التي تتنب�أ بدرجات امل�شكالت ال�سلوكية لدى �إخوة
و�أخوات �أطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
املتغري التابع

املتغريات معامل اخلط أ�
امل�ستقلة االنحدار املعياري
ثابت
االنحدار 12.11 164.65

---

13.58

0.001

.522

.608

5.309

0.001

الدرجة الكلية
للم�شكالت ال�سلوكية
عند �إخوة الأطفال ذوي حاجات
ا�ضطراب طيف التوحد االمن

.608

معامل قيمة ت الداللة
بيتا B

يت�ضح من اجلدول ( )14وجود ت�أثري �إيجابي دال �إح�صائ ًيا (عند م�ستوى)0.01
لعام ��ل حاج ��ات االم ��ن على درج ��ات �إخ ��وة الأطفال ذوي ا�ض ��طراب طي ��ف التوحد يف
امل�شكالت ال�سلوكية .من اجلدول ال�سابق ميكن �صياغة معادلة االنحدار املتعدد التي
ُت�سهم يف التنب�ؤ مب�شكالت �إخوة الأطفال ذي ا�ضطراب طيف التوحد
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امل�ش ��كالت ال�س ��لوكية لإخ ��وة الأطف ��ال ذوي ا�ض ��طراب طي ��ف التوح ��د =,608
(حاجات االمن) 65,164 +
وتتف ��ق ه ��ذه النتيجة مع درا�س ��ة Deisenroth, et al. (2012); Meyer,
) et al. (2011يف امكاني ��ة التنب� ��ؤ باال�ض ��طراب ال�س ��لوكي ل ��دى �أ�ش ��قاء اطفال ذوي

ا�ض ��طراب طيف التوحد ،وان اختلفت املتغريات امل�س ��تقلة التي تنب�أ باال�ض ��طراببهذه
الدرا�سات ،كما تتفق نتيجة هذا الفر�ض مع ت�صنيف �إبراهام ما�سلو الهرمي للحاجات
النف�سية� ،إذ تعد احلاجة للأمن �أهم احلاجات النف�سية بعد احلاجات الف�سيولوجية،
نظ ًرا ملا يرتتب على عدم ال�ش ��عور بالأمن من �إ�ص ��ابة الفرد باخلوف الذي هو م�صدر
لكثري من الأمرا�ض النف�سية ،كما يعد وجها �آخ ًرا لل�شعور بالنق�ص �سواء عند الكبار،
�أو الأطفال ،فالإخوة والأخوات �إذا �ش ��عروا ب�أنهم مهددون بعدم الأمان واخلوف تولد
لديه �شعور بالكراهية ملن يهدد �أمنهم.

ويرى الباحث �أن مت ّيز احلاجة للأمن عن بقية احلاجات النف�س ��ية من حيث
الإ�سهام يف التنب�ؤ بامل�شكالت االنفعالية وال�سلوكية جاء من تعدد م�صادر اخلوف لدى
�أخوة و�أخوات الطفل ذي ا�ضطراب طيف التوحد ومنها :خوفهم بان يكون لديهم يف
امل�ستقب ًل مثل هذا املر�ض� ،أو ينتقل �إىل �أبنائهم م�ستقب ً
ال مبا ميثل م�صد ًرا �آخر يهدد
�شعورهم بالأمن.
اخل ��وف م ��ن معرف ��ة الآخري ��ن ب�إ�ص ��ابة الأخ بالتوح ��د واخل ��وف من �س ��خرية
الأ�صدقاء وو�صف الطفل ذي ا�ضطراب طيف التوحد بالغباء� ،أو التخلف.
اخل ��وف من ف�ش ��ل حتمل م�س ��ئولية رعاي ��ة �أخيهم� ،أو حتمل م�س ��ئوليات �أكرب
م ��ن �إمكانياته ��م من هنا ميكن القول �أن الطفل ذي ا�ض ��طراب طي ��ف التوحد �إذا كان
�س ��يظل دائ ًم ��ا يف حاجة �إىل ال�ش ��عور بالأم ��ن واحلب مدى احلياة من قب ��ل الوالدين،
ف�إنه �إخوته ذكو ًرا كانوا� ،أو �إنا ًثا �س ��يبقون عر�ض ��ة ملخاطر ال�ش ��عور بعدم الأمن ما مل
ينتبه الوالدان لذلك.
كم ��ا ي ��رى الباح ��ث ان نتيج ��ة ه ��ذا الفر� ��ض تتف ��ق اي�ض ��ا م ��ع م ��ا �أ�ش ��ارت �إليه
النظري ��ات النف�س ��ية ب�أن الفرد حني ي�ش ��بع حاجاته البيولوجي ��ة تظهر لديه الدوافع
لإ�ش ��باع حاجات مت�ص ��لة بتوافقه وتكيفه مع نف�س ��ه والآخرين ،فت�ش ��عر بحاجاته �إىل
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الأم ��ن داخ ��ل الأ�س ��رة الت ��ي يعي� ��ش فيه ��ا ،وتربط بين ��ه وب�ي�ن �أفرادها �ص�ل�ات الوالء
واالنتماء واحلب واملتبادل ،حينئذ يتولد لديه �شعور بالقبول وتقدير الذات.
وهذا يف�سر تف ّرد احلاجة �إىل الأمن عن غريها من بقية احلاجات النف�سية يف
التنب�ؤ بال�س ��لوك امل�ضطرب لدى �إخوة و�أخوات الأطفال ذوي ا�ضطراب طيف التوحد
يف حال عدم �إ�شباعها.
ت�ضمنيات البحث والتو�صيات-:

يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج البحث احلايل ،يقدم الباحث بع�ض الت�ضمنيات
الرتبوية:
((�( 1أن يتقبل الوالدين �إعاقة �إبنهم وي�ش ��عروا بالر�ض ��ا بق�ضاء اهلل حتى ينقلوا هذا
ال�شعور �إىل �أبنائهم غري ذوي الإعاقة في�ستطيعون �أن يعي�شوا حياة طبيعية.
((�( 2أن يراع ��ي الوال ��دان احتياج ��ات الإخ ��وة غ�ي�ر ذوي الإعاق ��ة واالهتم ��ام به ��م
وت�ش ��جيعهم عل ��ى االندم ��اج يف املجتم ��ع وامل�ش ��اركة يف الرح�ل�ات واحلف�ل�ات
والتخل� ��ص من حالة العزلة واالنطواء ،والعمل على �إ�ش ��باع احلاجات النف�س ��ية
لإخوة ذوي الإعاقة من غري ذوي الإعاقة حتى ال ي�شعرون ب�أن وجود �أخ (�أخت)
ذي الإعاق ��ة ق ��د �أث ��ر على احتياجاته ��م ت�أثريا �س ��لبيا ،فتت�أزم حالتهم النف�س ��ية
وي�شعرون بال�ضيق.
((�( 3أن ينم ��ي الوالدي ��ن روح احل ��ب والتع ��اون بني الإخ ��وة ذوي الإعاق ��ة وغري ذوي
الإعاق ��ة وع ��دم الإلقاء مب�س ��ئولية رعاية الأخ ذي ا�ض ��طراب طيف التوحد على
�إخوته غري ذوي الإعاقة
((�( 4أن ترك ��ز الربام ��ج الإر�ش ��ادية املقدم ��ة �إىل �أ�س ��ر الأطف ��ال ذوي الإعاق ��ة عل ��ى
العالقات الأخوية داخل الأ�سرة وكيفية تعامل الآباء والأمهات مع الأبناء غري
ذوي الإعاق ��ة وذوي الإعاق ��ة ،تف ��دمي املعلوم ��ات الالزم ��ة لأخ ��وة االطفال ذوي
ا�ضطراب طيف التوحد مبا يتنا�سب مع اعمارهم.
((( 5العم ��ل على �إن�ش ��اء مواقع عل ��ى الإنرتنت خا�ص ��ة ب�إخوة الأطف ��ال ذوي الإعاقة
لتبادل املعلومات واخلربات بني الإخوة وامل�ؤ�س�سات العلمية والبحثية ،والإطالع
على جتارب وخربات البع�ض
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