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ملخ�ص البحث 
 هدف هذ� �لبحث �إىل �لتعرف على �لعالقة بني �مل�سكالت �ل�سلوكية �ل�سائعة 
لدى �إخوة و�أخو�ت �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد- كما تدركها �أمهاتهم- وبني 
حاجاته���م �لنف�س���ية، كم���ا ه���دف �إىل �لتعرف على �أث���ر متغريي �لن���وع، �لعمر �لزمني 
لالأخوة و�لأخو�ت غري ذوي �لإعاقة يف �ختالف �حلاجات �لنف�س���ية لديهم، كذ� بحث 
�إمكانية �لتنبوؤ بامل�س���كالت �ل�س���لوكية لدى �لإخوة غري ذوي �لإعاقة من خالل بع�س 
�حلاجات �لنف�س���ية غري �مل�س���بعة لديهم. وتكونت عينة �لدر��سة من �لأمهات و�لإخوة 
و�لأخو�ت �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد خالل �لعام 1438/1437، وبلغ حجم 
�لعين���ة)127( منه���م )50( �أم )77( �أًخا و�أخًتا، و��س���تخدم �لباحث مقيا�س���ي �مل�س���كالت 
�ل�سلوكية، �حلاجات �لنف�سية، و��ستمارة بيانات. وقد ��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفى 
�لتحليل���ى وع���دًد� من �لأ�س���اليب �لإح�س���ائية للتحقق من �س���حة �لفرو�س. وتو�س���ل 
�لبحث �إىل وجود عالقة �رتباطية �سالبة بني �مل�سكالت �ل�سلوكية )عد� �سوء �لتو�فق 
�لدر��س���ي( و�حلاجات �لنف�س���ية لدى عينة �لدر��س���ة، كذلك وجد تاأثري د�ل �إح�س���ائيا 
ملتغريى �لنوع و�لعمر �لزمني و�لتفاعل بينهما على �حلاجات �لنف�س���ية، كما خل�س���ت 

�لدر��سة �إىل �مكانية �لتنبوؤ بامل�سكالت من خالل �حلاجة لالأمن.

 الكلمات املفتاحية: �مل�س���كالت �ل�س���لوكية- �إخوة �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
- �حلاجات �لنف�سية.
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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. 



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج1 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 50 

مقدمة:
�لأ�س���رة كنظ���ام �جتماع���ي متكامل ت���وؤدي �أدو�ًر� ووظائف من �س���اأنها �أن حتقق 
�لن�س���جام و�ل�س���تقر�ر ب���ني جميع �أفر�دها، غري �أن �إ�س���ابة �حد �أفر�ده���ا باإعاقة رمبا 
ي�س���كل حتدًيا جديًد� لدورها فيجعلها غري قادرة على �أد�ء وظائفها، وذلك ملا يرتتب 
عل���ى �لإ�س���ابة بالإعاق���ة من �أعباء �جتماعية ونف�س���ية و�قت�س���ادية ت�س���اف �إىل كاهل 

�أعباء �لأ�سرة و�أدو�رها �لطبيعية �ملتعارف عليها. 

 ول�سك �أن هذه �لأعباء تلقي بظاللها �ل�سلبية على كل فرد من �أفر�د �لأ�سرة 
وبخا�س���ة �لإخوة غري ذوي �لإعاقة، �إذ� توؤثر هذه �لإعاقة ب�س���كل، �أو باآخر على فر�س 
�لنم���و �لطبيعي لهم، حيث �إن �لنمو �لنف�س���ي للطفل �ل�س���وي ع���ادة ما يقرتن باإخوته 
يف نف����س �لأ�س���رة كونه يتفاعل معه���م ويحتك بهم، ويوؤثر ويتاأث���ر بهم، لذلك فهناك 
�لكثري من �ل�سلوكيات �لتي يكت�سبها �لطفل من �أخيه بنف�س �ملرحلة �لعمرية، �أو �أكرب.

�لتفاع���ل  يف  بخل���ل  يت�س���م  �لتوح���د  طي���ف  ��س���طر�ب  ذي  �لطف���ل  كان  و�إذ�   
�لجتماع���ي، حي���ث يف�س���ل يف تكوي���ن عالق���ات �جتماعي���ة م���ع �لأ�س���خا�س، ونق�س يف 
�ل�س���تجابة لالآخري���ن و�لهتم���ام به���م، كما يالحظ وجود ف�س���ل ثاب���ت يف منو �للعب 
�جلماعي و�للعب �خليايل و�ل�س���د�قة )حمودة، 1998، �س 144( وقد يت�س���بب ذلك يف 

تعر�س �لإخوة و�لأخو�ت غري ذوي �لإعاقة مل�سكالت تكيفية.

 Tomeny, Barry, Bader ولقد �تفقت نتائج عدد من �لدر��سات �ل�سابقة 
؛ ول�س���ني )2005(   (2012); Shivers, Deisenroth, & Lounds (2012)
على وجود تاأثري �س���الب لطفل م�س���اب با�س���طر�ب �لتوحد على بقية �أفر�د �أ�سرته، �إذ 
ي�س���اعف من �مل�سكالت �لنف�س���يًة، و�لجتماعية، و�لقت�سادية لها ،فالو�لد�ن ينتابهم 
�لقل���ق �لز�ئ���د من م�س���تقبل �بنهم ذي ��س���طر�ب �لتوحد �ملجهول، و�لإخوة ت�س���يبهم 
�ل�س���طر�بات �ل�سخ�س���ية و�مل�س���كالت �لنف�س���ية كاخل���وف م���ن �لإ�س���ابة با�س���طر�ب 
�لتوحد، و�مليل �إىل �لن�سحاب و�لعزلة �لجتماعية، و�ل�سعور بالقلق و�لكتئاب، ولهذ� 

�آثاره �ل�سلبية على تكيفهم.

 وق���د ج���ذب ه���ذ� �ل�س���طر�ب �هتمام و�نتب���اه �ملتخ�س�س���ني ملا يت�س���ف به من 
ظو�هر �س���لوكية غري مالئمة مثل �ل�سحك غري �ملربر، وعدم تقدير �لأخطار، وعدم 
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�لتعبري عن �ل�سعور بالأمل، و�لبقاء وحيد�، �إىل جانب �ل�سر�خ �مل�ستمر و�لبكاء �لد�ئم 
و�لتعجل يف تلبية �لحتياجات، مع نق�س يف �لتو��سل �لجتماعي و�نخفا�س �مل�ساركة 
�لجتماعية )�لقريوتي و�ل�سرطاوي �ل�سمادي، 1995، �س 122(. و�ن�سحاب ذلك على 
تربية وتن�سئة �لأبناء غري ذوي �لإعاقة بالأ�سرة. وما يعّظم من خطورة هذه �لظو�هر 
�ل�سلوكية �أن يكون �إخوة ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد يف مرحلة �لطفولة، تلك �ملرحلة 
�لتي تعد من �أخطر �ملر�حل يف حياة �لفرد، حيث متثل حمور بناء �ل�سخ�سية، وحجر 

�لأ�سا�س لبنائهم �لنف�سي. 

 على �عتبار �أن �لإن�سان ل يفكر، ول يتعلم ول يفعل �أي �سئ �إل �إذ� كان مدفوًعا 
بحاجة ما حتركه �إىل حتقيق ما ي�س���بعه، فقد تكون �مل�س���كالت �ل�سلوكية لدى �لإخوة 
و�لأخو�ت غري ذوي �لإعاقة و�لناجتة عن وجود �إعاقة �لتوحد عند �سقيق لهم �سببها 
�ملطالب و�حلاجات �لنمائية غري �مل�س���بعة، و�لتي غالبا ما يعوق �إ�س���باعها عجز وعدم 
ق���درة م���ن قب���ل �لو�لدين نظر� لت�س���خري �أغلب �إمكان���ات �لأ�س���رة ومقدر�تها يف تلببة 
مطال���ب �بنهم �مل�س���اب بطيف �لتوح���د وتوفري �حتياجاته، �لأم���ر �لذي يرتتب عليه 
�إعاق���ة حتقي���ق مطال���ب ه���ذه �ملرحل���ة، فتظه���ر �ل�س���طر�بات �لنف�س���ية ل���دى �لإخوة 
غ���ري ذوي �لإعاق���ة م���ن قبي���ل �لغ���رية و�خل���وف لوج���ود �س���قيق توح���دي بينه���م ينال 
ق���در م���ن �هتمام �لو�لدي���ن على ح�س���اب �لرعاية و�لهتم���ام ببقية �لإخوة، و�ل�س���عور 
بالكر�هي���ة وع���دم �لتقبل،بل و�لهروب من حتمل �أية م�س���ئولية ت�س���ند �إليهم لرعايته                

)�لأ�سول، 1993، �س 23(. 

 وم���ن هن���ا ميكن �لقول باأن مو�جهة هذه �مل�س���كالت، �أو للح���د من �آثارها على 
�لإخ���وة و�لأخ���و�ت غ���ري ذوي �لإعاقة يك���ون باإ�س���باع ومقابلة �حلاجات غري �مل�س���بعة، 
ومن خالل �لإ�س���باع يتحقق �لتو�فق، وتنخف�س �ل�سطر�بات، ويتم ��ستعادة �لتز�ن، 

حيث �إن من �سروط حتقيق �لتو�فق ��سباع دو�فع �ل�سلوك و�حلاجات. 

 ويتفق ذلك مع ر�أي �لكثري من �لباحثني �لذين حتدثو� عن مو�سوع �لدو�فع، 
�أو �حلاج���ات، �إذ يع���د �ل�س���لوك ّنتاج عملي���ة تتفاعل فيها �لعو�م���ل �حليوية كاحلاجات 
�لع�س���وية و�إ�س���باعها �س���روري حلياة �لف���رد، و�لعو�مل �لنف�س���يةكاحلاجات �لنف�س���ية 

و�لجتماعية و�لتي يعد �أي�سا �إ�سباعها �سروري لتحقيق �لتو�فق �لنف�سي. 
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 وج���اء �لد�ف���ع له���ذ� �لبح���ث �لك�س���ف ع���ن �حلاج���ات �لنف�س���ية ل���دى �لإخ���وة 
و�لأخو�ت غري ذوي �لإعاقة، بق�س���د ت�س���ليط �ل�س���وء عليها لإ�س���باعها، ومن ثم �حلد 
من �مل�سكالت �ل�سلوكية و�لنفعالية، �أو على �لأقل �لتخفيف من حجم �آثارها �لبدنية 
و�لنف�س���ية على �لآباء و�لإخوة غري ذوي �لإعاقة، وذلك عرب مد مظلة �هتمام بر�مج 
�لإر�س���اد و�لتوجي���ه �لأ�س���ري و�لع���الج �لنف�س���ي لي�س���مل �إخ���وة ذوي ��س���طر�ب طي���ف 
�لتوح���د، �إىل جان���ب �هتمامه���ا �لرئي�س بالأخ ذي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د و�لأبوين، 
فكلم���ا كان �لإخ���وة غ���ري ذوو �لإعاق���ة �أقل ��س���طر�ًبا و�أك���رث تو�فًقا، كان���و� �أكرث عونا 

لو�لديهم على حتمل م�سئولية �سقيقهم ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد.

م�سكلة البحث:
 ل�س���ك �أن �أي بحث علمي يقوم �أول وقبل كل �س���يء على �ل�سعور مب�سكلة تثري 
عدة ت�ساوؤلت تتطلب �لإجابة عليها، وقد نبع �ل�سعور بهذه �مل�سكلة من خالل �إطالع 
�لباحث على �لعديد من �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملتعلقة بالعالقات �لأخوية لدى �لأ�س���ر 
�لتي لديها �أطفال ذوي �لإعاقة، فتبني �أن �أطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد لديهم 
جمموع���ة من �ل�س���لوكيات توؤثر عل���ى �لعالقات �لأخوية، �إذ �أنهم حمدودون �لن�س���اط 
و�للعب و�س���لوكياتهم �لجتماعية و�لعاطفية حمدودة وتو��س���لهم �لب�س���ري �سعيف، 
ولديهم ��سطر�بات يف �لتو��سل وغري من�سجمني �جتماعًيا ولديهم م�سكالت �سلوكية 
كالع���دو�ن ويظه���رو� ث���ور�ت من �لغ�س���ب و�لإزع���اج لأ�س���قائهم. و�أن هذه �ل�س���لوكيات 
ترتك �آثاًر� �س���لبية على �س���لوك �لأ�س���قاء غ���ري ذوي �لإعاقة ومفهومه���م نحو ذو�تهم، 
حيث يعانون من �لوحدة و�مل�س���احنات معه ويتعر�س���ون مل�س���كالت �س���لوكية ووجد�نية 

مثل �لكتئاب و�لقلق و�لغرت�ب، و�سعف �لتو��سل و �لتفاعالت �لجتماعية. 

 و�إذ� كان���ت �أغل���ب �لدر��س���ات و�لبح���وث �ل�س���ابقة ق���د �تفق���ت عل���ى �لتاأث���ري 
�ل�س���لبي لوج���ود طف���ل توح���دي �أو�أكرث على �أ�س���قائه غ���ري ذوي �لإعاقة فاإن �لدر��س���ة 
�حلالية مل تقف فقط عند حد �لك�س���ف عن هذه �لآثار، بل متتد لتو�س���ح عالقة هذه 
�ل�س���طر�بات بحاجات �لإخوة غري ذوي �لإعاقة �لنف�س���ية �لتي مل يتم �إ�سباعها، ومن 
هنا جاء �لبحث �حلايل لي�س���لط �ل�س���وء على �مل�سكالت �ل�سلوكية و�حلاجات �لنف�سية 
لهذه �لفئة، لعلنا نلفت �أنظار �لباحثني و�ملخت�س���ني وغريهم �إىل �سرورة بناء بر�مج 
�إر�س���ادية ودور�ت تدريبية تخفف عن �لآباء و�لإخوة �لأعباء و�لآثار �ل�س���لبية �ملرتتبة 
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عل���ى �إعاق���ة �أحد �أفر�د �لأ�سرة.و�ل�س���وؤ�ل �لرئي�س لهذ� �لبحث ه���و: هل توجد عالقة 
�إرتباطية د�لة �إح�سائًيا بني درجات �أبعاد �مل�سكالت �ل�سلوكية لدى �إخوة �لأطفال ذوي 
��س���طر�ب طيف �لتوحد كما تدركها �أمهاتهم وبني حاجاتهم �لنف�س���ية ؟ ويتفرع من 

�ل�سوؤ�ل �لرئي�س �ل�سابق �لأ�سئلة �لفرعية �لتالية:
((( ه���ل توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طى درجات )�لذك���ور و�لإناث( فى 1

�أبعاد �حلاجات �لنف�سية؟
((( ه���ل توج���د فروق د�ل���ة �إح�س���ائيا بني متو�س���طى درج���ات �إخوة �لأطف���ال ذوي 1

��سطر�ب طيف �لتوحد )�لأ�سغر �سًنا من �ل�سقيق ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
و�لأكرب منه �سًنا( فى �أبعاد �حلاجات �لنف�سية؟.

((( ه���ل يوج���د تاأث���ري د�ل ملتغ���ريي �لنوع و�لعم���ر �لزمن���ي و�لتفاع���ل بينهما على 1
درج���ات �أبع���اد �حلاج���ات �لنف�س���ية لدى �إخ���وة �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طيف 

�لتوحد؟
((( هل ميكن �لتنبوؤ بامل�سكالت �ل�سلوكية لدى �إخوة و�أخو�ت �أطفال ذوي ��سطر�ب 1

طيف �لتوحد من خالل بع�س �حلاجات �لنف�سية غري �مل�سبعة؟ 

اأهداف البحث:
يهدف �لبحث �حلايل �إىل:

((( �لك�س���ف عن وجود عالقة �رتباطية بني �مل�سكالت �ل�سلوكية لالأخوة غري ذوي 1
�لإعاق���ة لأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد -كما تدركه���ا �أمهاتهم- وبني 

حاجاتهم �لنف�سية.
((( �لتع���رف عل���ى �أث���ر متغ���ري�ت �جلن����س و�لعمر �لزمن���ي و�لتفاع���ل بينهما لدى 1

�لإخ���وة غ���ري ذوي �لإعاق���ة لأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد يف �ختالف 
�حلاجات �لنف�سية.

((( �إمكانية �لتنبوؤ بامل�سكالت �ل�سلوكية لدى �إخوة �لأطفال �مل�سابني بالتوحد من 1
خالل نق�س �لإ�سباع بع�س �حلاجات �لنف�سية لديهم.
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اأهمية البحث:  
تت�سح �أهمية �لبحث �حلايل فيما يلى:

((( �إنها �إحدى �لأبحاث �لقليلة -يف حدود علم �لباحث- �لتي �هتمت ببيان عالقة 1
�مل�س���كالت �ل�سلوكية باحلاجات �لنف�س���ية لدى �لإخوة �لأطفال ذوي ��سطر�ب 

طيف �لتوحد.
((( توج���ه �لهتم���ام نح���و م�س���كالت و��س���طر�بات �إخ���وة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 1

طي���ف �لتوحد، حي���ث تركز �لكثري من �لرب�مج على تعلي���م، �أو تدريب �لطفل 
ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد دون �لهتمام مبن يحيطون به وبخا�س���ة �لإخوة 

و�لأخو�ت غري ذوي �لإعاقة.
((( تن���اول �لبح���ث للحاجات �لنف�س���ية لدى �إخوة ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحدين 1

تلك �لفئة �لتي مل تنل حًظا كافًيا من �لدر��سة. 
((( ق���د تفي���د �لنتائ���ج �لتى يتو�س���ل �إليه���ا �لبحث �حل���ايل �لباحثني و��ملر�س���دين 1

�لرتبويني و�لخ�س���ائيني �لنف�س���يني، ومقدمى �خلدمات �لنف�س���ية لالأطفال 
و�ملر�هق���ني، و�لعامل���ني ف���ى مر�ك���ز �لإر�س���اد �لنف�س���ى و�لرتب���وى �حلكومي���ة 
و�خلا�س���ة ف���ى تخطي���ط وتنفي���ذ بر�م���ج �إمنائي���ة ووقائي���ة وعالجي���ة لإخ���وة 

و�خو�ت غري ذوي �لإعاقة

اإطار نظرى ودرا�سات �سابقة:
اأولً: امل�سكالت ال�سلوكية: 

)	 مفهوم امل�سكالت ال�سلوكية:
 توج���د �ختالفات بني �ملتخ�س�س���ني حول �لتعريف و�لأ�س���باب وطرق �ملعاجلة 
للم�س���كالت �ل�س���لوكية، حي���ث ينظ���ر �إىل �مل�س���كالت �ل�س���لوكية يف معجم م�س���طلحات 
�لعلوم �لجتماعية باأنها “ظاهرة تتكون من عدة �أحد�ث ووقائع مت�سابكة وممتزجة 
ببع�سها �لبع�س لفرتة من �لوقت ويكتنفها �لغمو�س و�للب�س لتوجه �لفرد و�جلماعة 

وي�سعب حلها قبل معرفة �أ�سبابها و�لظروف �ملحيطة بها )بدوي، 1998، �س 211(.

�أم���ا ك���ريك وجالج���ر Kirk & Gallagher (2003) فق���د عّرفا �مل�س���كالت 
�ل�س���لوكية باأنه���ا: »�نحر�ف���ات �ل�س���لوك �ملالئ���م للعمر و�ل���ذي يتدخل يف من���و وتطور 

وحياة �لآخرين«. 
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 وي�س���ف �لفقيه���ي )2006، ����س 23( �مل�س���كلة �ل�س���لوكية باأنه���ا: »�س���لوك متكرر 
�حل���دوث غ���ري مرغوب فيه يثري ��س���تهجان �لبيئة �لجتماعي���ة �ملحيطة بالفرد ملا له 
م���ن �آث���ار تنعك�س على قبول �لفرد �جتماعًيا ويظهر يف �س���ورة عر�س، �أو عدة �أعر��س 
�س���لوكية مت�س���لة ظاه���رة ميك���ن مالحظتها مث���ل �لعنف و�لتم���رد و�ل�س���رقة و�لكذب 
وغريها. ويف �سوء ما �سبق خّل�س �لباحث للتعريف �لإجر�ئي للم�سكالت �ل�سلوكية«.

مظاه�ر امل�سكالت ال�سلوكية ل�دى الإخوة غر ذوي الإعاقة ل�ذوي ا�سطراب طيف 
التوحد:

 م���ن خ���الل مر�جع���ة �لباح���ث لنتائ���ج �لبحوث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة، تو�س���ل 
�إىل جمموعة من �مل�س���كالت �ل�س���لوكية لدى �لإخوة و�لأخو�ت يف �أ�س���كال متعددة على 

�لنحو �لتايل:

اأ	 ال�سلوك العدواين:
 توؤث���ر �لإعاق���ة �س���لًبا على منو �لإخوة غ���ري ذوي �لإعاقة، حي���ث تفر�س قيوًد� 
كث���رية عل���ى جمرى حياتهم من حتم���ل �أعباء ز�ئدة تفوق �لطاقة، و�س���عور بالإهمال، 
وعزلة �جتماعية وجتنب �إقامة عالقات مع �لغري، كما تظهر لدى �لأخو�ت �سعوبات 
�أكادميية وم�س���كالت �نفعالية توؤثر على تو�فقهن و�س���حتهن �لنف�س���ية. وقد تو�س���ل 
Breslau,Weitaman & Messenger (1981) م���ن خ���الل مقاب���الت �لت���ي مت 
�إجر�ئه���ا م���ع )239( �أ�س���رة �إىل وج���ود نزعة قوية نحو �ل�س���لوك �لع���دو�ين لدى �إخوة 

�لأطفال ذوي �لإعاقة.

ب	 �سعف النتباه.
 تذك���ر �لأدبي���ات �ملتعلق���ة بتاأث���ري وجود طف���ل ذي �لإعاق���ة د�خل �لأ�س���رة على 
�لإخ���وة و�لأخو�ت غري ذوي �لإعاقة �أن �لأ�س���ر �لتي لديها �أطفال ذوي �إعاقة يتعر�س 
�أفر�ده���ا �إىل �ل�س���طر�ب و�لتده���ور يف �لنتب���اه و�لرتكي���ز، وزي���ادة �لإخف���اق و�س���وء 
�لتخطيط، وت�ستت �لنتباه وقلة �لد�فعية؛ مما يرتتب عليه �سعوبات ل ميكن حلها 
يف جمال �لقر�ءة و�لكتابة و�لتهجئة، ومن ّثم تاأثر حت�س���يلهم �لدر��س���ي ب�سكل �سلبي 

)�لإمام ،2004 ؛ �لقريوتي و�ل�سمادي و�ل�سرطاوي 1995؛ يحيي، 2003(.
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(	 ال�سلوك الن�سحابي:
 يع���اين بع����س �لإخ���وة غري ذوي �لإعاق���ة من �لتمركز حول �ل���ذ�ت، و�مليل �إىل 
�لعزل���ة، وجتن���ب �مل�س���اركة و�لتفاعل �لجتماعي نظًر� لعدم �لر�س���ا ع���ن �لو�قع �لذي 
ميثل م�س���دًر� لل�س���غط �لنف�س���ي و�ل�س���طر�ب �ل�س���لوكي، وقد تن�س���اأ هذه �لتاأثري�ت 
نتيج���ة �لتو�ج���د م���ع �إخوة معاق���ني و�لتاأثر ب�س���لوكياتهم غ���ري �لجتماعي���ة، وظهور 
دفاعات �لأنا يف �س���ورة �س���لوكيات �ن�سحابية، �أو عد�ئية، �إ�سافة كون ��سطر�ب �لتوحد 
�إعاق���ة غام�س���ة، تتمي���ز عن بقية �لإعاقات �لأخرى، ب�س���عف �لتو��س���ل على م�س���توى 
�للفظ���ي، �أو غ���ري �للفظي، �إيذ�ء �لذ�ت، �ل�س���لوكيات �لنمطي���ة �ملتكررة... وغريها من 
�ل�س���لوكيات �لغريب���ة �لت���ي جتعل �لإخوة غ���ري ذوي �لإعاقة يرف�س���ون �إقامة عالقات 
�جتماعي���ة مع �لآخرين و�حلديث عن �إعاقة �أخيهم، وجتنب �لزيار�ت �ملتبادلة تفادًيا 

لظهور هذه �ل�سلوكيات �لغريبة.

د	 ال�سلوك الع�سابي:
���ا ج�س���مية �أ�س���بابها   غالًب���ا م���ا يظه���ر �أخ���وة �لأطفال �مل�س���ابون باإعاقة �أعر��سً

نف�سية )نف�سج�سمية( على �لنحو �لتايل:
((( �أن �إخ���وة �مل�س���ابون بالإعاق���ة يظه���رون ردود فعل نف�سج�س���مية تختلف - ردود 1

�لفع���ل- خ���الل ف���رتة �ملر����س ويعتم���د ذل���ك عل���ى �لف���رتة �لزمني���ة �لتي متر 
بها�حلالة بعد �لت�سخي�س.

((( يق���ع �إخ���وة ذي �لإعاق���ة يف حال���ة تناق����س، فف���ي �لوق���ت �ل���ذي ي�س���عرون مع���ه 1
بالغ�س���ب ج���ر�ء �لمتي���از�ت �لت���ي يح�س���ل عليه���ا �أخيه���م ذي �لإعاق���ة، فاإنهم 

ي�سعرون بذ�ت �لوقت بالذنب؛ لأنهم يتمتعون ب�سحة جيدة.
((( من بني �أبرز ما ي�س���ابون به من �أمر��س ج�س���مية: �آلم �لر�أ�س و�أوجاع �لظهر، 1

بالإ�س���افة لع���دم �لقدرة عل���ى �لرتكيز، و��س���طر�بات �لنوم، وتاأثر �لتح�س���يل 
�لدر��س���ي، وزيادة �ل�س���لوك �ملعار����س، وتناول �لأدوية، و�لبتع���اد عن �لو�لدين 

. (Powell & Gallagher, 1993, p. 221) و��سطحاب �لرفاق
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ه�	 �سوء التوافق الدرا�سي
 �إن وجود طفل ذي �لإعاقة ي�س���كل خربة �س���دمية لكل فرد من �أفر�د �لأ�س���رة 
وبخا�سة �لإخوة غري ذوي �لإعاقة، �إذ توؤثر ب�سكل، �أو باأخر على فر�س �لنمو �لعتيادي 
لهم، فاحلياة مع �أخت، �أو �أخ ذي �لإعاقة لبع�س �لأ�سقاء قد يت�سبب مب�سكالت تكيفيه 
توؤثر على حت�سيلهم �لدر��سي؛ فيظهر لديهم �سعوبات �أكادميية وتعليمية توؤثر على 

تو�فقهم و�سحتهم �لنف�سية.
وق���د �ظهرت نتائج عدد من �لدر��س���ات �أثر �نعكا�س تعر����س �لإخوة و�لأخو�ت 
غري ذوي �لإعاقة لل�سغوط �لنف�سية و�ل�سطر�بات �ل�سلوكية �لناجت عن وجود طفل 
م�س���اب بالتوحد يف �لأ�س���رة يف تباطئ منوهم �ملعريف، و�إنخفا�س �لتح�سيل �لدر��سي، 
 (Meyer, Ingersoll وتاأث���ر �لقدر�ت �لعقلية كالنتباه و�لإدر�ك و�لتذكر بال�س���لب

& Hambrick, 2011; Shivers, et al., 2012)

م�سادر امل�سكالت ال�سلوكية لدى اإخوة الأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد: 
 يري �س���ادق )1982، �س �س 348 -349( �أن �لنحر�فات و�مل�س���كالت �ل�س���لوكية 
له���ا �أ�س���باب تتعل���ق بالبيئة �لت���ي يرتبى فيه���ا �لف���رد، �إىل جانب �نخفا�س م�س���تويات 
�لرعاي���ة و�خلدم���ات �لت���ي يج���ب �أن يقدمه���ا �ملجتمع لأ�س���ر ذوي �لإعاق���ة تهيئ بيئة 
خ�س���بة تعمل علي تفريخ �أمناط �س���لوكية م�س���ادة للمجتمع. يف �س���وء ما�أ�س���ارت �إليه 
�دبي���ات ذوي �لإعاقة تتعدد �لعو�مل �ملرتبطة بال�س���طر�ب �ل�س���لوكي و�س���وء �لتو�فق 
ل���دى �لإخ���وة غ���ري ذوي �لإعاقة منها م���ا يتعلق بحالة �لأمهات �لنف�س���ية، وم�س���توى 
�لكتئ���اب لديه���ن، و�س���وء تو�ف���ق �لآب���اء، و�لتقب���ل و�لرف����س �لو�لدي، ومدى و�س���وح 
�أعر�����س ��س���طر�ب �لتوح���د عل���ى �لأخ ذي ��س���طر�ب �لتوحد، نق�س خدم���ات وبر�مج 
�لتاأهيل و�لإر�س���ادي �لنف�س���ي �ملقدمة لالأ�س���ر �لتي لديها طفل ذو ��سطر�ب �لتوحد. 

Meyer, et al., (2011); Shivers, et al., (2012)

العوام�ل الت�ي توؤثر يف امل�س�كالت ال�سلوكية ل�دى اإخوة الطف�ل ذي ا�سطراب طيف 
التوحد:

�إن حدوث �لإعاقة يف �لأ�س���رة قد ينجم عنه نتائج متباينة، فقد يكون �لتاأثري 
حم���دود�، �أو و��س���ًعا �لنطاق و قد يكون �س���لبًيا ورمب���ا �يجابًيا على �لتكي���ف و�لتعاي�س 
�مل�س���تقبلي لالأ�س���رة ؛ �إذ يتباين تاأثري وجود طفل ذو حاجات خا�س���ة على �إخو�نه تبعا 

لعدة عو�مل منها:
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((( �ملف���رط 1 و�لهتم���ام  �لرعاي���ة  مث���ل  �ل�س���وية:  غ���ري  �لو�لدي���ة  �لأ�س���اليب 
ذل���ك  و�رتب���اط  �لتوح���د،  طي���ف  ��س���طر�ب  ذي  للطف���ل  �لز�ئ���د  و�لتدلي���ل 
�س���لوكية                                                                                و��س���طر�بات  �س���غوط  م���ن  �لإعاق���ة  ذوي  غ���ري  �لإخ���وة  ب�س���كوى 

. (Miao- chunchou.et al., 2012)
((( عم���ر �أخ �لطفل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد: �نتهت بع�س �لدر��س���ات �ملهتمة 1

بهذ� �ل�س���ان �أن �لأ�س���قاء �لأ�س���غر �س���نا ًمن �لطفل �مل�س���اب بالتوحد كانو� �أقل 
�إ�س���تياًء� و�كرث تعاطًفا مع �س���قيقهم ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد باملقارنة مع 
�لإخوة غري ذوي �لإعاقة �لأكرب �س���ًنا من �ل�سقيق ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
 (Waldman, Perlman, ؛ )لعتيبي و�ل�سرطاوي )2009(؛ ل�سني )2005�(

.& Garey, (2015)
((( جن�س �أخ �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد: �ظهرت عدد�ُ من �لدر��س���ات �أن 1

�لإناث كن �كرث قلًقا و��س���تياُء و�سعوًر� بالغ�س���ب عن �أ�سقائهم �لذكور لإ�سابة 
�س���قيقهم، �أو �س���قيقتهم با�س���طر�ب طي���ف �لتوح���د، نظ���ًر� لتحملن م�س���ئولية 
�لرعاي���ة و�لهتم���ام ب���ه مبفرده���ن )�لعتيب���ي و�ل�س���رطاوي )2009(؛ ل�س���ني 

.(Shivers, et al., 2012 ؛)2005(
((( �لرتتي���ب �ملي���الدي لأخ �لطف���ل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د: يوؤث���ر متغ���ري 1

�لرتتيب �مليالدي لإخوة �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد يف حجم �لتاأثري 
�لنف�سي و�لجتماعي �لناجت عن وجود فرد ذي �لإعاقة د�خل �لأ�سرة، فالإخوة 
�لكب���ار يرتب���ط م�س���توى تكيفهم بامل�س���افة �لزمني���ة بينهم وب���ني �إخوتهم ذوي 

�لإعاقة Shivers, et al. (2012) ، �لعتيبي و�ل�سرطاوي )2009(
((( �لتو��سل �لأ�سري: يعد �لتو��سل �لأ�سري من �أقوى �ملنبئات لتكيف �لإخوة مع 1

�أخ، �أو �أخت م�س���ابة با�س���طر�ب طيف �لتوحد ،لأنه يحمل ت�سمينات د�لة على 
�إيجابي���ة عالقة �لإباء بالأبناء؛ مثل: در��س���ات �لعتيبي و�ل�س���رطاوي )2009(، 
وغر�يبه )Kaminsky & Dewey (2001) ،)2012، وعلى عك�س من ذلك 
فقد توؤدي �خلالفات �لزوجية �إىل �لتاأثري �ل�سلبي على �ملناخ �لعاطفي و�لنفعايل 
لالأ�سرة فيرتتب على ذلك ن�سوب �ل�سر�عات بني �لإخوة و�سيطرة روح �لعد�ء 
 Bashir, )2009( و�لغ�س���ب عل���ى �لعالقات �لأخوية. مثل در��س���ات �لعم���ودي
Bashir, Lone., & Ahmed, (2014); Meyer, et al., (2011)
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ثانًيا: احلاجات النف�سية: 

)	 مفهوم احلاجات: 
 �حلاج���ات م�س���طلح �أدخل���ه ليفني فى عل���م �لنف�س �حلدي���ث بالثالثينات من 
ه���ذ� �لق���رن، وقد تنوع���ت �لتعريفات بتنوع �ملجالت �مل�س���تخدمة فيه���ا، فمن �لناحية 
���ّوَج(: َطلََب �حلاَج���َة بعد �حلاجِة  �للغوي���ة يق���ال )َح���اَج( – )َحْوًج���ا(: �أي �فتق���ر ،)حَتَ
،)�حلاَئِجُة(: ما يفتقر �إليه �لإن�سان ويطلبه)جممع �للغة �لعربية، 2005، �س 176(.

 �أم���ا ع���ن �حلاج���ة يف جمال علم �لنف����س فتعّرف باأنه���ا �فتقار ل�س���يء تكون به 
��س���تقامة �حلياة ع�س���وًيا، �أو نف�س���ًيا. ومن ثم تتمايز �حلاجات فبع�س���ها ع�س���وي، �أو 
بيولوجي، �أو ف�سيولوجي يلزم حلياة �لإن�سان )�حلنفي، 2003، �س397(.كذلك �حلاجة 
حالة د�خلية من �لتوتر تتولد عن رغبة غري م�سبعة، �أو حالة ع�سوية من �حلرمان ، 
ومن �أمثلتها �حلاجة للحب و�لتو�د و�لرعاية و�لطعام و�ملاء )�سليمان،2004، �س 91(. 
يّع���رف دي����س وري���ان Dice & Ryan (2000, p. 231) �حلاج���ات �لنف�س���ية “ �أنها 
مطالب نف�سية فطرية و�أ�سا�سية للو�سول �إىل �ل�سعادة و�لتكامل و�لنمو �لنف�سي وهي 

تتمثل يف �حلاجة لال�ستقالل و�حلاجة �إىل �لكفاءة و�حلاجة لالنتماء.

ويذك���ر حنف���ي )2007، �س 98( �أن �حلاجات ه���ي �لرغبات �لتي يعرب عنها ذوو 
�لحتياجات �خلا�سة و�أ�سرهم و�ملرتبطة باخلدمات �ملالئمة لذوي �لإعاقة و�أ�سرهم، 

و�لتي ت�ساعدهم على �لتغلب على ما يو�جههم من �أزمات. 

 وم���ن خ���الل ما�س���بق ي���رى �لباح���ث �أن �حلاجات �لنف�س���ية لالإخ���وة غري ذوي 
�لإعاقة »حالة من عدم �لتز�ن �لنف�س���ي ناجمة عن �ل�س���عور بالنق�س ل�س���ئ ما تدفع 
�لإخ���وة �لعادي���ون ل�س���قيق م�س���اب با�س���طر�ب طيف �لتوحد للقيام ب�س���لوك ون�س���اط 

م�ستمر �إىل �أن يتم �لإ�سباع و��ستعادة �لتز�ن وخف�س �لتوتر«.

)	 احلاجات النف�سية لإخوة واأخوات اطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد:
 �إن �مل�س���كالت �ل�س���لوكية �لتي تعرت�س حياة بع�س �لإخوة و�لأخو�ت غري ذوي 
�لإعاقة لطفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد قد يوؤدي �إىل بع�س �ل�سطر�بات �لنف�سية 
كالقل���ق و�خل���وف و�لتوتر...�ل���خ، �لأم���ر �ل���ذي ي�س���تلزم مع���ه �لك�س���ف ع���ن �لدو�ف���ع 
و�حلاج���ات �لت���ي تخل�س���هم منه���ا، على �إعتب���ار �ن �أي فعل، �أو �س���لوك يقوم ب���ه �لكائن 

�حلي غالًبا ما يكون مدفوع بدو�فع، �أو حاجات غري م�سبعة.
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 ول�س���ك �أن �إ�س���باع هذه �حلاجات متّكن هذه �لفئة من �لتغلب على م�سكالتها 
،�أو �حل���د م���ن �آثاره���ا �لنف�س���ية و�لجتماعية و�لع�س���وية �حياًن���ا، وعلي���ه فاإننا نلم�س 
�ن ل���دى ه���ذه �لفئة، �أو عند بع�س���ها نق�س يف �إ�س���باع عدًد� من �حلاج���ات �لتي �ختلف 
ب�س���اأنها در��س���ات و�أبحاث �س���ابقة �هتمت بدر��س���تها �س���و�ء من حيث عددها، �أو �أنو�عها 

ومن هذه �لدر��سات

 در��س���ة �لع���ودة )2015( �لت���ي �أ�س���ارت نتائجه���ا �إىل �أ ن �حلاج���ات �لجتماعي���ة 
و�حلاج���ة للمعلوم���ات و�حلاج���ات �لتكيفي���ة ه���ي �أك���رث �حلاجات �س���يوًعا. كما �ت�س���ح 
�أي�س���ا �أن كلم���ا ز�د عم���ر �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد ز�د �مل�س���كالت و�حلاجات 
�لجتماعية ،�أن هذه �حلاجات �أكرث �نت�سار� بني �لإناث عن �لذكور ذي ��سطر�ب طيف 
�لتوحدي���ن. كما ق���ام ط�س���طو�س و�ل�س���ديفات )2013( بفح�س �حلاجات �لتو��س���لية، 
�لجتماعي���ة، �لأكادميي���ة و�ل�س���لوكية و�لتكيفي���ة ل���دى �أطف���ال ذوي ��س���طر�ب طيف 
�لتوح���د وم���ن وجه���ة نظر �أمهاته���م، و�أ�س���ارت �لنتائ���ج �إىل وجود ف���روق ذ�ت دللة يف 
حاج���ات طف���ل �لتوح���د من وجهة نظ���ر �أمهاتهم تعزى لدرجة �ل�س���طر�ب ول�س���الح 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د �لتقليدي، كما وج���دت فروق د�لة يف �حلاج���ات بني �لذكور 
و�لإن���اث ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحدي���ن ل�س���الح �لإن���اث، كذل���ك وجدت ف���روق د�لة 
يف �حلاج���ات ب���ني �لأكرب و�لأقل عمًر� ل�س���الح �لأك���رب عمر خم�س �س���نو�ت فاأقل. كما 
�أج���رى لدو و�س���فالري Ladew & Chevalier (2009) در��س���ة ��س���تهدفت بح���ث 
�حتياجات �لأطفال �مل�س���ابني با�سطر�ب �لتوحد و�أ�سقائهم غري ذوي �لإعاقة برعاية 
معه���د ماي���و بولي���ة كولومب�س لأبح���اث �لتوحد. وك�س���فت نتائج �لدر��س���ة عن حاجة 
�لأطفال ذو ��س���طر�ب �لتوحد �إىل حت�س���ني مهار�ت �لت�س���ال، و�حلاجة �إىل �لتدريب 
عل���ى مه���ار�ت حياتي���ة كمه���ارة ��س���تخد�م �ملرحا����س ومه���ار�ت �للع���ب �لأ�سا�س���ية، �أما 
�أ�س���قائهم غ���ري ذوي �لإعاق���ة فت���م توجيه �أ�س���رهم على تلبي���ة �حلاج���ات �لتالية لهم: 
وهي �حلاجة �إىل �إك�سابهم طرق و��سرت�تيجيات فعالة مل�ساعفة �لتفاعالت �لإيجابية 
مع �أ�س���قائهم �مل�س���ابني بالتوحد، كذلك �حلاجة �إىل حت�س���ني �سعورهم بتقدير �لذ�ت 
بتوفري فر�س وجتارب حقيقية، كذلك �حلاجة �إىل �لرتكيز على �جلو�نب �ليجابية 
لديهم ومناق�سة ما يعن �أمامهم من حتديات، تقدير ما لديهم من خ�سائ�س متفردة 
و�أدو�ر وم�س���اركات حقيقية لالأ�س���رة. �حلاجة �إىل �لتعريف بخ�سائ�س �لطفل �مل�ساب 

بالتوحد.
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 كم���ا تو�س���ال لوك وفان�س���تني Lock & Finstein (2009) من در��س���تهما 
�إىل حاج���ة �لأ�س���قاء غري ذوي �لإعاقة لتعلم طرق و�أ�س���اليب دعم �مل�س���اندة لإخو�نهم 
�مل�س���ابني با�س���طر�ب طيف �لتوحد، وكذلك �حلاجة �إىل بناء عالقات �أخوية م�ساندة 
من خالل �أن�س���طة متمركزة حول �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد وتهيئة فر�س 

تعلم �آمنة لأ�سقاء غري ذوي �لإعاقة بو��سطة جماعة م�ساندة �ل�سقيق. 

 كذلك تو�س���لت در��س���ة �لتباع )2003( �لتي ��س���تهدفت �لتع���رف على �لتنظيم 
�لهرمي للحاجات �لنف�سية يف �سوء نظرية ما�سلو لإخوة ذوي �لإعاقة �إىل عدة نتائج، 
�أن���ه ل يختل���ف �لتنظي���م �لهرم���ي للحاجات �لنف�س���ية يف �س���وء نظرية ما�س���لو لإخوة 
ذوي �لإعاق���ة باختالف جن�س �ملع���اق )ذكور – �إناث(، لكن يختلف طبقا لنوع �لإعاقة 
)عقلي���ة – ب�س���رية – �س���معية(.كما ل يختل���ف �لتنظيم �لهرمي للحاجات �لنف�س���ية 
يف �س���وء نظري���ة ما�س���لو لإخ���وة ذوي �لإعاقة)عقلًي���ا – ب�س���رًيا – �س���معًيا( باختالف 
�جلن����س )ذك���ور – �إن���اث(. كم���ا ل توجد فروق ذ�ت دللة بني �جلن����س )ذكور – �إناث( 

ونوع �لإعاقة و�لتفاعل بينهم يف �حلاجات �لنف�سية لإخوة ذوي �لإعاقة.

 كم���ا ك�س���فت نتائ���ج در��س���ة هانل���ي و�آخ���رون (Hanley, et,al., 2003) ع���ن 
وج���ود نق����س ح���اد يف �حلاجات �لقت�س���ادية، �حلاج���ات �لرتفيهية، حاجات �خلا�س���ة 
بالتن�س���ئة �لجتماعية، �حلاجات �خلا�سة بالهوية، �حلاجة للمودة و�لألفة ،�حلاجات 

�لعائلية و�لأ�سرية، �حلاجات �لرتبوية و�ملهنية

�ما در� �س���ة و�س���تلنج Westling (1997) فقد تو�سلت �إىل �أن �حتياجات �أ�سر 
ذوي �حلاجات �لأكرث �إحلاحا هي �ملتطلبات �ملعلوماتية فيما يتعلق باحلالت �لطبية، 

و�ملميز�ت �جل�سمية، وكيف ُيعلم �لطفل يف �ملنزل.

ويف �س���وء نتائج هذه �لدر��س���ات ح�س���ر �لباحث �أبرز �حلاجات �لنف�سية لإخوة 
 Safety Needو�أخ���و�ت �أطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د وه���ي �حلاج���ة �إىل �لأم���ن
 ،Social Needs حلاج���ات �لجتماعي���ة� ،Material Needs :حلاج���ات �ملادي���ة�،
�ملعرفي���ة. �حلاج���ات   ،Self actualization Need �ل���ذ�ت  لتحقي���ق  �حلاج���ة 
،Cognitive Needs �حلاجات �لنفعالية.Emotional Needs و�لتي يف �سوئها 

مت بناء مقيا�س �لدر��سة �حلايل للحاجات �لنف�سية.
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ثالًثا: امل�سكالت ال�سلوكية واحلاجات النف�سية:
للحاجات �س���لة وثيقة بال�س���حة �لنف�س���ية فهى �ملوجه �لأ�سا�سى ل�سلوك �لفرد 
فى خمتلف �ملو�قف �س���و�ء على م�س���توى �ل�س���وى وغري �ل�س���وى، و�إذ� ف�س���ل �لفرد فى 
�إ�سباع حاجاته بطريقة متو�زنة يتعر�س ل�سغوط �سديدة ت�سل لدرجة تهدد �سحته 
�لنف�س���ية و�لع�س���وية، وتوؤث���ر عل���ى تو�زنه �لنف�س���ي وهذه �ل�س���غوط �لت���ي نتجت من 
ع���دم �إ�س���باع حاجات���ه قد تكون �س���عورية، �أو ل�س���عورية )كفافى،1990، ����س 295(. �إذن 
�ل�س���طر�ب و�خللل �لنف�سي يرتبطان مبدى �لإ�سباع للحاجات و�لتي تبدو يف �سورة 

�أهد�ف وتطلعات تنتظر �لإ�سباع.

 ويوؤك���د من�س���ور و�آخ���رون )1989( �أن حتقيق هدف من �لأهد�ف يعني �إ�س���باع 
حاج���ة بذ�ته���ا، مما ي���وؤدي �إىل خف�س �لتوتر ومن ثم ظه���ور حاجة، �أو حاجات �أخرى 
ور�ء هدف �أخر، وهكذ� �حلياة �سل�سلة �أهد�ف متتابعة و�لتي تكمن ور�ئها �لكثري من 
�حلاج���ات و�لدو�فع، و�لتي ي�س���عى �لفرد با�س���تمر�ر ملحاولة �إ�س���باعها لإع���ادة �لتو�فق 

و�لإتز�ن. 

ي���رى �لباح���ث بن���اء على ما�س���بق �أن هن���اك تفاعاًل و��س���ًحا بني �ل�س���طر�بات 
�ل�س���لوكية ل���دى �إخ���وة و�أخ���و�ت �أطف���ال ذوي �حلاجات �خلا�س���ة وب���ني �حلاجات غري 
�مل�س���بعة، وذلك من خالل تف�س���ري �أن عدم �لإ�سباع لهذه �حلاجات له تاأثري �سلبي على 
�س���لوك �لإخوة غري ذوي �لإعاقة وعلى �جتاهاتهم، و�نه عادة ما ترتكز جمموعة من 
�حلاجات �لأ�سا�س���ية لدى �لأبناء �لأ�س���وياء يجب �أن ت�سبع يف مرحلتهم �لعمرية، فاإذ� 
مت �إ�س���باعها يف وقتها �س���وف يتطورون تطور� �س���ليما و�س���حيا وتكون لهم �سخ�سيتهم 

�لنا�سجة و�ملتزنة، و�سيكون من ذوى �لنف�سيات �مل�ستقرة �ملتزنة و�ل�سوية.

 وعل���ى �لعك����س �إن مل يت���م �لإ�س���باع �س���وف ت�س���بح طاقاته���م طاق���ة �س���لبية لها 
عو�قب وخيمة على �أنف�سهم وعلى �أ�سرهم وجمتمعهم، فقد تكون عبارة عن �نحر�ف 
وع���دو�ن وتط���رف و�نتق���ام و�س���غط وحرم���ان، و�إذ� مل ي�س���تطع �ملجتمع �أن ي�س���اعد يف 
�إ�س���باع حاجاته���م يف �لعل���ن و�س���من برنام���ج ر�س���مي، قد يلجئ���و� �إىل �لإ�س���باع �خلفي 
و�ل�س���ري ويف �لأغلب �س���يكون همجيا و�س���لبيا وغري �س���وى.وبدًل من �أن يكون هوؤلء 
طاق���ة فعالة ومنتجة لأنف�س���هم وملجتمعهم، ي�س���بحون معول ه���دم وتدمري لذو�تهم 

وجمتمعهم، لين�ساأ بذلك �سر�عا طاحنا يوؤدي بهم ومبجتمعهم �إىل �لنهيار.
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فرو�ص البحث:
((( توج���د عالق���ة �إرتباطية د�لة �إح�س���ائًيا بني درجات �أبعاد �مل�س���كالت �ل�س���لوكية 1

ل���دى �أخوة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد كم���ا تدركها �أمهاتهم وبني 
حاجاتهم �لنف�سية.

((( توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى درجات )�لذكور و�لإناث( لدى �أخوة 1
�لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د فى �أبعاد �حلاجات �لنف�س���ية ل�س���الح 

�لإناث.
((( توجد فروق د�لة �إح�سائًيا بني متو�سطى درجات �إخوة �لأطفال ذوي ��سطر�ب 1

طيف �لتوحد )�لأقل �س���ًنا و�لأكرب �س���ًنا( فى �أبعاد �حلاجات �لنف�س���ية ل�س���الح 
�لإخوة �ل�سغار.

((( يوج���د تاأثري د�ل ملتغريي �لنوع و�لعم���ر �لزمني و�لتفاعل بينهما على درجات 1
�أبعاد �حلاجات �لنف�سية لدى �أخوة �لأطفال ذوى ��سطر�ب طيف �لتوحد.

((( ميكن �لتنبوؤ بامل�س���كالت �ل�س���لوكية لدى �إخوة و�أخو�ت �أطفال ذوي ��س���طر�ب 1
طيف �لتوحد من خالل بع�س �حلاجات �لنف�سية غري �مل�سبعة.

اإجراءات البحث:
منهج البحث: 

 لالإجابة عن ت�ساوؤلت �لدر��سة و�لتحقق من �سحة فرو�سها وتف�سري وحتليل 
نتائجها مت ��ستخد�م �ملنهج �لو�سفى �لتحليلى، و�أ�سلوب حتليل �لنحد�ر �ملتعدد �لذى 
يو�سح �إىل �أى حد يرتبط متغري�ن، �أو �أكرث ببع�سهما، �أو �كت�ساف �أف�سل �ملتغري�ت تنبوؤء�.

عينة البحث:
 مت �ختيار عينة �لبحث �ل�ستطالعية بهدف �لتحقق من كفاءة �أدو�ت �لدر��سة، 
وقد تكونت عينة �لدر��س���ة �ل�س���تطالعية من )95( فرد� ًمنهم )37( �أًما، )58( �أًخا و�أ 
خًتا ومبتو�س���ط عم���رى )12.23( و�نح���ر�ف معيارى )0.622(، وبلغت عينة �لدر��س���ة 
�لأ�سا�س���ية )50( �أًم���ا، )77( �أًخ���ا و�أخًت���ا مبتو�س���ط عمرى )12.27( و�نح���ر�ف معيارى 
)0.619( وقد مت �ختيار �لعينة �ل�س���تطالعية و�ل�سا�سية من �ملركز �ل�سويدي لذوى 
�لإحتياج���ات �خلا�س���ة و�لتوح���د (ssc4specialneeds) نظًر� لتو�ف���ر �إعد�د كبرية 
م���ن �أف���ر�د �لعين���ة بهذ� �ملرك���ز عالوة على تو�فر �س���روط �ختي���ار �لعينة كما �س���يذكر 

ح  لحًقا. �جلدول �لتايل يو�سّ
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جدول )1(
توزيع اأعداد العينة بح�سب متغريي النوع والعمر الزمني لأخوة الطفل ذي 

ا�سطراب طيف التوحد
�ملجموع�لأكرب �سًنا�لأ�سغر �سًنا�لإناث�لذكور�ملتغري

77--3542�لنوع

403777--�لعمر

اأدوات البحث:
))( مقيا�س امل�سكالت ال�سلوكية: 

 لإع���د�د ه���ذ� �ملقيا�س قام �لباحث بالط���الع على �لأدب �ل�س���يكولوجي �ملتعلق 
بال�س���طر�بات �ل�سلوكية وكذلك �لبحوث و�لدر��سات �ل�سابقة �ملرتبطة بذ�ت �ملجال، 
وبتطبيق ��س���تبيان يتناول �لتعرف على �أبرز �ل�س���لوكيات �مل�سطربة لدى �لإخوة غري 
ذوي �لإعاقة لذوي �لإعاقة، �إىل جانب �ل�س���تفادة من �ملقايي�س و�ل�ستبيانات وقو�ئم 

�ل�سطر�بات �ل�سلوكية �ملطروحة حاليا باملكتبات 

وق���د تك���ون �ملقيا�س يف �س���ورته �لأولية من خم�س���ة �أبعاد، ويلي كل بعد ع�س���رة 
عبار�ت، وبعر�س �ملقيا�س على عدد�ّ من �ملتخ�س�س���ني يف �لرتبية �خلا�س���ة و�ل�س���حة 
�لنف�س���ية وعل���م �لنف�س، مت ��س���تبعاد �لعبار�ت �لتي مل تلق ن�س���بة �تف���اق يتجاوز %80. 
�أ�س���بح �ملقيا����س مكون من )40عبارة( و�أمام كل عب���ارة خم�س �ختيار�ت )د�ئما، كثري�، 
�أحيان���ا، قلي���ال، ن���ادر�( ويطل���ب م���ن �أف���ر�د �لعينة - وه���ي �أمه���ات �لأطفال �مل�س���ابني 
با�س���طر�ب طي���ف �لتوح���د - �أن تختار ��س���تجابة و�حدة ل���كل عبارة تتفق م���ع ما تر�ه 
من �س���لوكيات وت�س���رفات ت�س���در من �أبنائها جتاه �أخيهم �مل�س���طرب بالتوحد خالل 

مو�قف �حلياة.

ويت���م ت�س���حيح �ملقيا����س وفق���ا ملقيا����س ليك���رت �خلما�س���ي بح�س���ب �لتقدير�ت 
�لتالي���ة يف �لعبار�ت ذ�ت �لجتاه �ملوج���ب )5( د�ئما، )4(كثري� ،)3( �أحيانا، )2(قليال، 
)1( ن���ادر�( ،بينم���ا تك���ون �لتقدير�ت يف �لعب���ار�ت ذ�ت �لجتاه �ل�س���الب )1( د�ئما، )2(
كث���ري� ،)3( �أحيان���ا، )4(قلي���ال، )5( نادر�. وه���ذه �لعب���ار�ت )6، 8، 12 ،14، 20، 22 ،28، 

)39 ،36 ،34
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 وبذل���ك ي�س���بح �حل���د �لأدين لدرج���ات �ملقيا����س )40 درج���ة( وهي �إ�س���ارة �إىل 
�نخفا����س م�س���توى �ل�س���طر�بات بينما �حلد �لأق�س���ى لعبار�ت �ملقيا����س )200درجة( 
لي�س���ري �إىل �رتف���اع م�س���توى �ل�س���طر�ب، وق���د مت ترتي���ب عب���ار�ت �ملقيا����س بطريقة 

د�ئرية. وفيما يلي توزيع عبار�ت �ملقيا�س على �أبعاده وهي:
جدول )2(

توزيع عبارات املقيا�س على اأبعاده
�لعبار�ت�لبعد

1، 6 ،11 ،16، 21 ،26 ،31 ،36 ،39�ل�سلوك �لعدو�ين
2، 7، 12، 17، 22، 27، 32�سعف �لنتباه

3، 8 ،13، 18، 23، 28، 33 ،37، 40�لن�سحاب
4، 9، 14 ،19، 24، 29، 34�ل�سلوك �لع�سابي

5، 10 ،15، 20، 25، 30، 35�سوء �لتو�فق �لدر��سي

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س امل�سكالت ال�سلوكية:
:Relability الثبات 	اأ

للتحقق من ثبات مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية قام �لباحث با�ستخد�م:-
ا	 طريقة اإعادة الختبار:	 

ق���ام �لباح���ث باإع���ادة تطبي���ق �ملقيا����س بفا�س���ل زمن���ي ق���دره �أ�س���بوعني ب���ني 
�لتطبيق���ني �لأول و�لث���اين،، وقد بلغت قيمة معامل �لثب���ات )0.820( وهى قيمة د�لة 

عند م�ستوى دللة 0.01 مما يدل على ثبات �ملقيا�س. 
ب	 طريقة األفا – كرونباخ

 بل���غ قيم���ة معامل ثبات �ملقيا�س با�س���تخد�م طريقة �ألف���ا – كرونباخ )0.823( 
وهى قيمة د�لة عند م�ستوى دللة 0.01 مما يدل على ثبات �ملقيا�س. 

 
Validity ال�سدق 	ب

)	 �سدق املحكمن:
 مت عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية على عدد من �ملحكمني يف جمال �لرتبية 
�خلا�س���ة، وعلم �لنف�س و�ل�س���حة �لنف�س���ية، وبع�س �لعاملني يف جم���ال ذوي �لإعاقة، 
ملعرف���ة �آر�ئه���م ح���ول مدى �رتب���اط �لعب���ار�ت بالأبع���اد �لتى تنتم���ي �إليه���ا و�رتباطها 
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باملقيا����س ككل، وحتدي���د �جت���اه كل مف���ردة للبع���د �ل���ذي و�س���عت �أ�س���فله موجب���ة، �أو 
�س���البة، و�إبد�ء �آر�ئهم فى ح�س���ن �س���ياغتها بح�س���ب عمر عينة �لدر��س���ة، ومت ح�س���اب 
�لن�سبة �ملئوية �لتي تو�سح ن�سبة �تفاق �ملحكمني على كل مفردة من مفرد�ت مقيا�س 

�ل�سطر�بات �ل�سلوكية 
)	ال�سدق الداخلى )�سدق املفردات( 

مت ح�س���اب �س���دق مفرد�ت �لبعاد �لفرعية ملقيا�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية عن 
طري���ق ح�س���اب معامالت �لرتب���اط بني درجة كل مف���ردة ودرجة �لبع���د �لذى تنتمى 
�إلي���ه وذلك بعد حذف �ملفردة من �لدرج���ة �لكلية لهذ� �لبعد باعتبار�أن بقية �ملفرد�ت 

حمًكا لهذه �ملفردة وي�سمى هذ� بال�سدق �لد�خلى)�لبهى،1979، �س 457(. 

بالن�سبة ل�سدق مفرد�ت مقيا�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية وهو مو�سح باجلدول 
�لتاىل:

جدول )3(
دللت قيم معامالت ارتباط درجة املفردة بالدرجة الكلية للبعد بعد حذف املفردة 

من درجة البعد مقيا�س ال�سطرابات ال�سلوكية
 �ل�سلوك
 �ل�سلوك�لن�سحاب�سعف �لنتباه�لعدو�نى

�لع�سابى
 �سوء �لتو�فق

�لدر��سي

 معاملم
 معاملم�لرتباط

 معاملم�لرتباط
 معاملم�لرتباط

 معاملم�لرتباط
�لرتباط

1**0.5632**0.6523**0.6374**0.6215**0.500
6**0.6327**0.5028**0.5499**0.32510**0.412

11**0.50012**0.56313**0.63914**0.60215**0.450
16**0.63217**0.63218**0.50919**0.73620**0.542
21**0.74222**0.63823**0.50024**0.52325**0.622
26**0.32027**0.63528** 0.50229**0.55630**0.450
31**0.54632**0.53633**0.53234**0.53235**0.542
36**0.63437**0.532
39**0.32440**0.521

** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )0.01(
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 ويت�س���ح م���ن جدول رقم )3( �أن جميع معام���الت �لرتباط لدرجات مفرد�ت 
�ملقيا�س بالدرجات �لكلية لبعاده د�لة �إح�س���ائًيا مما يدل على �أن �ملقيا�س ككل يتميز 
بال�س���دق �لد�خلى. وبالتاىل �أ�س���بح مقيا�س �ل�سطر�بات �ل�س���لوكية مكون من )40( 

مفردة كما فى �ل�سورة �لنهائية. 

)(( الت�ساق الداخلى: 
قام �لباحث بالتحقق من جتان�س �ملقيا�س د�خلًيا با�ستخد�م طريقة �لت�ساق   
�لد�خلى عن طريق ح�س���اب معامل �لرتباط بني درجة كل عبارة من عبار�ت �ملقيا�س 

و�لدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه، ويو�سح ذلك جدول رقم )2(.

جدول )4(
قيم معامالت الرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد )ن=50(

 �ل�سلوك
 �ل�سلوك�لن�سحاب�سعف �لنتباه�لعدو�نى

�لع�سابى
 �سوء �لتو�فق

�لدر��سي

 معاملم
 معاملم �لرتباط

 معاملم �رتباط
 معاملم�لرتباط

 معاملم�لرتباط
�لرتباط

1**0.5362**0.8523**0.6324**0.5635**0.736
6**0.5637**0.5678**0.6019**0.63410**0.679

11**0.63212**0.84113**0.72614**0.74315**0.763
16**0.52417**0.63818**0.63919**0.56020**0.535
21**0.56322**0.70023**0.76624**0.53825**0.725
26**0.52327**0.52328**0.65929**0.56230**0.650
31**0.56432**0.63333**0.73534**0.56935**0.721
36**0.51237**0.669
39**0.50140**0.638

د�لة عند ،05 )ت > 96 ،1( د�لة عند ،001 )ت > 63 ،2(
** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )0.01(
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 ويت�س���ح م���ن جدول )3( ما يلى: �أن جميع معام���الت �لرتباط بني درجة كل 
مف���ردة و�لدرج���ة �لكلي���ة للبع���د �لذي تنتم���ي �إليه تكون د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توى 
)0.01(، وهذ� يدل على �ت�ساق �لبناء �لد�خلي ملقيا�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية وثباته 

�ملرتفع. 
ث���م ق���ام �لباح���ث باإيجاد معام���ل �لرتب���اط بني درج���ات �لأفر�د عل���ى �لدرجة 
�لكلية للبعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س. وفيما يلى عر�س ملعامالت �لت�ساق �لد�خلى 

لأبعاد �ملقيا�س مع �لدرجة �لكلية.

جدول )5(
معامالت الت�ساق الداخلى لأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية 

�سلوك �لأبعاد
عدو�ين

�سعف 
�ل�سلوك �لأن�سحاب�لنتباه

�لع�سابي
�سوء �لتو�فق 

�لدر��سي
�لدرجة �لكلية 

للمقيا�س
 معامل

0.859 **0.785 **0.508**0.750**0.858**0.566**�لرتباط

يت�س���ح يف �جل���دول )5( �أن جمي���ع قيم معامالت �لرتباط د�لة �إح�س���ائيا عند 
م�ستوى دللة )0.01(.

))( مقيا�س احلاجات النف�سية:
 للتع���رف عل���ى �حلاج���ات �لنف�س���ية لالإخ���وة غ���ري ذوي �لإعاق���ة لأطف���ال ذوي 
�حلاج���ات �خلا�س���ة، قام �لباح���ث بتطبيق ��س���تطالع ر�أي �أولياء �لأم���ور و�لإخوة غري 
ذوي �لإعاق���ة وذوي �لإعاق���ة �إعاق���ات خمتلف���ة عقلية، �أو ب�س���رية، �أو �س���معية، وكذلك 
�ملقايي����س  م���ن  ع���دد  عل���ى  �لإط���الع  ذل���ك مت  �إىل جان���ب  �لنف�س���يني،  �لأخ�س���ائيني 

و�لختبار�ت �لتي تقي�س �حلاجات �لنف�سية لدى غري ذوي �لإعاقة وذوي �لإعاقة.

 وق���د تك���ون �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولي���ة من �س���تة �أبعاد، ويلي كل بعد خم�س���ة 
ع�سر عبارة، وبعر�س �ملقيا�س على عدد من �ملتخ�س�سني يف �لرتبية �خلا�سة و�ل�سحة 
�لنف�سية وعلم �لنف�س، مت ��ستبعاد �لعبار�ت �لتي مل تلق ن�سبة �تفاق تتجاوز 80% بني 
�ملحكمني، و�أ�سبح �ملقيا�س مكون من)51عبارة( و�أمام كل عبارة ثالث �ختيار�ت )د�ئما، 
�أحيان���ا، ن���ادر�( ويطلب من �أف���ر�د �لعينة -وهم �لإخوة غ���ري ذوي �لإعاقة ذكور و�إناًثا 
- �أن تخت���ار ��س���تجابة و�ح���دة لكل عبارة تعك�س �حلاجات �لنف�س���ية �لت���ي تفتقر �إليها.
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 يتم ت�س���حيح �ملقيا�س وفقا ملقيا�س ليكرت �لثالثي بح�سب �لتقدير�ت �لتالية 
يف �لعب���ار�ت ذ�ت �لجت���اه �ملوجب )3( د�ئم���ا، )2( �أحيانا، )1( نادر�، هي د�لة على عدم 
�لإ�سباع، بينما تكون �لتقدير�ت يف �لعبار�ت ذ�ت �لجتاه �ل�سالب )1( د�ئما، )2(�أحيانا 
)3( نادر�.وهي د�لة على �لإ�سباع وهي )3، 6، 10، 13 ،16، 18، 25 ،26، 29، 37 ،39، 49(

وبذل���ك ي�س���بح �حل���د �لأدن���ى لدرج���ات �ملقيا����س )51 درج���ة( وهي �إ�س���ارة �إىل 
�لإ�س���باع للحاجات �لنف�س���ية بينما �حلد �لأق�سى لعبار�ت �ملقيا�س )153درجة( لي�سري 
�إىل عدم �لإ�سباع للحاجات �لنف�سية، وقد مت ترتيب عبار�ت �ملقيا�س بطريقة د�ئرية.

وفيما يلي توزيع عبار�ت �ملقيا�س على �أبعاده وهي:

جدول )6(
توزيع عبارات املقيا�س على اأبعاده

�لعبار�ت�لبعد
1، 7 ،13 ،19، 25 ،31، 37، 41، 45، 48، 50حاجات �لأمن
.2، 8، 14، 20، 26، 32حاجات مادية

3، 9 ،15، 21، 27، 33، 38، 42، 46حاجات حتقيق �لذ�ت
4، 10، 16 ،22، 28، 34حاجات �جتماعية
5، 11 ،17، 23، 29، 35، 39، 43حاجات معرفية
6، 12 ،18 ،24، 30، 36، 40، 44، 47، 49، 51 حاجات �نفعالية

اخل�سائ�س ال�سيكومرتية ملقيا�س احلاجات النف�سية:

اأ	 الثبات: 
للتحقق من ثبات مقيا�س �مل�سكالت �ل�سلوكية قام �لباحث با�ستخد�م 

ا	 طريقة اإعادة الختبار:	 
ق���ام �لباح���ث باإع���ادة تطبي���ق �ملقيا�س بفا�س���ل زمني قدره �أ�س���بوعني ب���ني �لتطبيقني 
�لأول و�لث���اين،، وق���د بلغت قيمة معامل �لثبات )703،( وهى قيمة د�لة عند م�س���توى 

دللة 0.01 مما يدل على �لثبات 
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ب	 طريقة األفا – كرونباخ
 بلغ قيمة معامل ثبات �ملقيا�س با�ستخد�م طريقة �ألفا – كرونباخ )629،( وهى قيمة 

د�لة عند م�ستوى دللة 0.01 مما يدل على ثبات �ملقيا�س. 

ب	 ال�سدق: 

 ))( ال�سدق املنطقي:	
يهدف �ل�س���دق �ملنطقي )�س���دق �لتكوين �لفر�سي( �إىل �حلكم على مدى متثيل 
مفرد�ت �ملقيا�س للميد�ن �لذي تقي�سه. �أي �أن فكرة �ل�سدق �ملنطقي تقوم يف جوهرها 
عل���ى �ختي���ار مف���رد�ت �ملقيا����س بالطريق���ة �لطبقي���ة �لع�س���و�ئية �لت���ي متث���ل مي���د�ن 
�لقيا�س متثيال �سحيًحا )ز�يد، 2004، 149(. وقد قام �لباحث ببناء مقيا�س �حلاجات 
�لنف�س���ية بابعاده �ل�س���ت، وو�سع مفرد�ت منا�س���بة لقيا�س كل بعد على حده من خالل 
ح�س���اب �ملتو�س���ط �لهند�سي و�لوزن �لن�سبي لكل بعد، بالإ�س���افة �إىل ��ستخد�م طريقة 

ليكرت �لثالثي لتحديد نوعية �ل�ستجابة.

)	 �سدق املحكمن:	
 مت عر����س �ملقيا����س يف �س���ورته �لأولي���ة عل���ى ع���دد م���ن �ملحكم���ني يف جم���ال �لرتبية 
�خلا�س���ة، و�ل�س���حة �لنف�س���ية، وبع�س �لعاملني يف جمال ذوي �لإعاقة، ملعرفة �آر�ئهم 
ح���ول م���دى �رتباط �لعب���ار�ت بالأبع���اد �لتى تنتم���ي �إليه���ا و�رتباطه���ا باملقيا�س ككل، 
وحتديد �جتاه كل مفردة للبعد �لذي و�سعت �أ�سفله موجبة، �أو �سالبة، و�إبد�ء �آر�ئهم 
فى ح�سن �سياغتها بح�سب عمر عينة �لدر��سة، ومت ح�ساب �لن�سبة �ملئوية �لتي تو�سح 

ن�سبة �تفاق �ملحكمني على كل مفردة من مفرد�ت �ملقيا�س 

3	ال�سدق الداخلى )�سدق املفردات( 
مت ح�س���اب �س���دق مفرد�ت �لبعاد �لفرعي���ة ملقيا�س �حلاجات �لنف�س���ية عن طريق 
ح�ساب معامالت �لرتباط بني درجة كل مفردة ودرجة �لبعد �لذى تنتمى �إليه وذلك 
بع���د ح���ذف �ملف���ردة م���ن �لدرجة �لكلي���ة لهذ� �لبع���د باعتب���ار �أن بقية �ملف���رد�ت حمًكا 
)ميز�ًن���ا د�خلًي���ا( لهذه �ملفردة وي�س���مى هذ� بال�س���دق �لد�خلى)�لبه���ى ،1979، 457(. 

بالن�سبة ل�سدق مفرد�ت مقيا�س �حلاجات �لنف�سية وهو مو�سح باجلدول �لتاىل: 
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جدول )7( 
دللت قيم معامالت ارتباط درجات املفردات بالدرجات الكلية لبعاد مقيا�س احلاجات النف�سية

 مفرد�ت حاجات
�لأمن

 مفرد�ت
حاجات مادية

 مفرد�ت
 حاجات

حتقيق �لذ�ت

 مفرد�ت
 حاجات

�جتماعية

 مفرد�ت
 حاجات
معرفية

 مفرد�ت
 حاجات
�نفعالية

م
 معامل

 معاملم�لرتباط
 معاملم�لرتباط

 معاملم�لرتباط
 معاملم�لرتباط

 معاملم�لرتباط
�لرتباط

1**0.5122**0.5503**0.5204**0.3335**0.6326**0.523
8**0.4908**0.5009**0.36210**0.63211**0.63312**0.623

13**0.50314**0.65215**0.55616**0.43017**0.62318**0.420
19**0.55620**0.52321**0.63222**0.43623**0.62124**0.412
25**0.55626**0.52627**0.56228**0.65129**0.60330**0.256
31**0.41032**0.56333**0.62334**0.66335**0.52336**0.363
37**0.54238**0.60339**0.52640**0.369
41**0.46042**0.53143**0.63644**0.600
45**0.50246**0.62147**0.523
48**0.65049**0.743
50**0.56351**0.624

** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )0.01(

 ويت�س���ح م���ن جدول رقم )7( �أن جميع معام���الت �لرتباط لدرجات مفرد�ت 
�ملقيا�س بالدرجات �لكلية لبعاده د�لة �إح�س���ائًيا مما يدل على �أن �ملقيا�س ككل يتميز 

بال�سدق �لد�خلى و�أ�سبح �ملقيا�س مكون)51( 

)(( الت�ساق الداخلى: 
قام �لباحث بالتحقق من جتان�س �ملقيا�س د�خلًيا با�س���تخد�م طريقة �لت�س���اق 
�لد�خلى عن طريق ح�س���اب معامل �لرتباط بني درجة كل عبارة من عبار�ت �ملقيا�س 

و�لدرجة �لكلية للبعد �لذي تنتمي �إليه �لعبارة، ويو�سح ذلك �جلدول �لتايل
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جدول )8(
قيم معامالت الرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له املفرده )ن=77(

 مفرد�ت
حاجات
�لأمن 

 مفرد�ت
�حلاجات

�ملادية

 مفرد�ت
حاجات

حتقيق �لذ�ت 

 مفرد�ت
�حلاجات

�لجتماعية
 مفرد�ت

حاجات معرفية
 مفرد�ت
 حاجات
�نفعالية

م
معامل
 �رتباط
�ملفردة
بالبعد

م
 معامل
 �رتباط
 �ملفردة
بالبعد

م
 معامل
 �رتباط
 �ملفردة
بالبعد

م
 معامل
 �رتباط
 �ملفردة
بالبعد

م
 معامل
�رتباط
 �ملفردة
 بالبع

م
 معامل
�رتباط
 �ملفردة
بالبعد

1**0.4242**0.6503**0.4024**0.5215**0.5426**0.526
7**0.4638**0.5259**0.41610**0.62011**0.56312**0.523

13**0.55514**0.63215**0.52016**0.41517**0.62318**0.415
19**0.50020**0.63021**0.44122**0.41223**0.52124**0.412
25**0.50226**0.62527**0.51428**0.60829**0.45230**0.514
31**0.50132**0.51033**0.52334**0.66235**0.51436**0.423
37**0.55638**0.65239**0.50340**0.524
41**0.46042**0.56143**0.60344**0.743
45**0.58046**0.45149

**0.425
51

**0.573

47**0.602
48**0.459

50**0.432

** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )0.01(

 ويت�سح من جدول )8( ما يلى: �أن جميع معامالت �لرتباط بني درجة كل مفردة 
و�لدرج���ة �لكلي���ة للبع���د �لذي تنتمي �إلي���ه �ملفردة تكون د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توى 
)0.01(، وهذ� يدل على �ت�ساق �لبناء �لد�خلي ملقيا�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية وثباته 
�ملرتف���ع. ث���م ق���ام �لباحث باإيج���اد معامل �لرتباط ب���ني درجات �لأف���ر�د على �لدرجة 
�لكلية للبعد و�لدرجة �لكلية للمقيا�س. وفيما يلى عر�س ملعامالت �لت�ساق �لد�خلى 

لأبعاد �ملقيا�س مع �لدرجة �لكلية للمقيا�س. 
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جدول )9(
معامالت الت�ساق الداخلى لأبعاد املقيا�س والدرجة الكلية 

حاجات�لأبعاد
�لأمن

�حلاجات
�ملادية

حاجات
حتقيق 
�لذ�ت

حاجات
�جتماعية

حاجات
 معرفية

حاجات 
�نفعالية

�لدرجة 
�لكلية 

 معامل
0.521** 0.635**0.632**0.529**0.584**0.523**0.635**�لرتباط

** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )0.01(
 يت�سح من �لقيمة �جلدوليه بجدول )9( �أن جميع قيم معامالت �لرتباط د�لة 

�إح�سائيا عند)0.01(.

خطوات البحث: 
((( �إعد�د مقيا�س �ل�سطر�بات �ل�سلوكية �لذي يطبق على �لمهات �لطفال ذوى 1

��سطر�ب طيف �لتوحد، ومقيا�س �حلاجات �لنف�سية �لذي يطبق على �لإخوة 
و�لأخ���و�ت غ���ري ذوي �لإعاق���ة لأطف���ال م�س���ابني بالتوح���د، وذل���ك من خالل 
�لإط���الع عل���ى �لإطار �لنظ���ري ومقايي�س �لبحاث و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة، �إىل 

جانب �لزيارة �مليد�نية ملر�كز ذوي �لإعاقة و�لتوحد. 
((( عر����س �ملقيا�س���ان و��س���تمارة عامة على جمموع���ة من �ملحكمني للتو�س���ل �إىل 1

�ل�سورة �لنهائية للمقايي�س قبل �لقيام بعمليات �لتطبيق.
((( تطبيق �ملقيا�سان على عينة ��ستطالعية للتحقق من �سالحية �ملقيا�سني قبل 1

�لتطبيق �لنهائي وح�ساب �ل�سدق و�لثبات لهذه �لأدو�ت.
((( بتقنني �ملقيا�سان يتم تطبيقهما على �لعينة �لنهائية يف �ملركز �ل�سويدي لذوي 1

�لإعاق���ة و�لتوح���د مبدين���ة �لقاهرة لتو�ف���ر عين���ة �لدر��سة،وتو�فر�ل�س���روط 
�ملطلوبة بها

((( حتليل �لنتائج و�لتو�س���ل �إىل �إجابات عن �أ�س���ئلة �لبحث وتقدمي تف�سري لهذه 1
�لنتائج.

االأ�ساليب االإح�سائية:
 ��س���تخدم �لباحث �لأ�س���اليب �لإح�سائية من خالل �ل�س���تعانة برب�مج �حلزم 

�لإح�سائية SPSS وهي
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((( معامل �لرتباط لبري�سون1
((( متو�سطات �ملجموعات1 بني  �لفروق  �ختبار” ت ” لدللة 
((( حتليل �لتباين �لثنائي )2×2(1
((( 1)Stepwise( حتليل �لنحد�ر �ملتعدد

نتائج البحث وتف�سريها:
نتائج الفر�س الأول وتف�سرها:

وين����س عل���ى �أن���ه “ توجد عالقة �إرتباطية د�لة �إح�س���ائيا ب���ني درجات �أبعاد   
�مل�س���كالت �ل�س���لوكية ل���دى �إخوة �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد كم���ا تدركها 

�أمهاتهم وبني حاجاتهم �لنف�سية” 
 وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س ��ستخدم �لباحث معامل �لإرتباط لبري�سون 
لدرجات �إخوة �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد على مقيا�سي �مل�سكالت �ل�سلوكية 

و�حلاجات �لنف�سية، و�جلدول �لآتى يو�سح ذلك 
جدول )10(

قيم معامالت الإرتباط بني درجات اأبعاد مقيا�س امل�سكالت ال�سلوكية لدى اأخوة الأطفال ذوي 
ا�سطراب طيف التوحد -كما تدركها اأمهاتهم- وبني درجاتهم على مقيا�س حاجاتهم النف�سية 

ن= 127
  �أبعاد

 �مل�سكالت �ل�سلوكية
�أبعاد �حلاجات

�لنف�سية

 �لدرجة�مل�سكالت �ل�سلوكية
 �لكلية

 للم�سكالت
�ل�سلوكية

 �سعف�لعدو�ن
�لع�سابية�لن�سحاب�لنتباه

 �سوء
 �لتو�فق
�لدر��سي

806،-**751،-295،-**575،-**495،-**706،-**حاجات �لمن
815،-**140،-835،-**445،-**145،-**625،-**حاجات مادية
774،-**830،-505،-**984،-**205،-**184،-**حاجات �لذ�ت

554،-**190،-805،-**205،-**615،-**045،-**حاجات �جتماعية
424،-**831،-204،-**714،-**204،-**193،-**حاجات معرفية
806،-**340،-246،-**926،-**636،-**226،-**حاجات �نفعالية
 �لدرجة �لكلية

885،-**070،-506،-**895،-**506،-**995،-** للحاجات

 ** د�ل عند �مل�ستوى )0.01( يت�سح من �جلدول �ل�سابق مايلي:
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( وجود عالقة �رتباطية �س���البة د�لة �إح�سائيا عند م�ستوى )0.01( بني درجات 	.
كل �أُبع���اد �حلاجات �لنف�س���ية و�لدرجة �لكلية ودرج���ات ُبعد كال من )�لعدو�ن، 
�سعف �لنتباه، �لن�سحاب، �لع�سابية( و�لدرجة �لكلية للم�سكالت �ل�سلوكية.

( عدم وجود عالقة �إرتباطية بني درجات كل �أُبعاد �حلاجات �لنف�س���ية و�لدرجة 	.
�لكلية ودرجات ُبعد �سوء �لتو�فق �لدر��سي.

   Shivers, et al. (2012)وقد �تفقت نتيجة هذ� �لفر�س مع نتائج در��س���ة 
وتعني �أنه كلما �نخف�س درجة �لإ�س���باع للحاجات �لنف�س���ية لدى �إخوة و�أخو�ت �طفال 
ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد، كلما ز�دت �مل�س���كالت �ل�سلوكية لد يهم كما وكيًفا. هذه 
�لنتيج���ة تتف���ق مع �ملنط���ق و�لو�قع، �إذ يبدو و��س���ًحا �أن هناك تفاع���اًل ديناميكًيا بني 
�ل�س���طر�بات �ل�س���لوكية ونق�س �حلاجات �لنف�س���ية، وذلك من خالل تف�سري �أن عدم 
�لإ�س���باع له���ذه �حلاج���ات له تاأثري �س���لبي على �س���لوك �لأف���ر�د وعل���ى �جتاهاتهم، و�ن 
�لإخ���وة �لعاديون لأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد عادة ما ترتكز جمموعة من 
�حلاج���ات �لأ�سا�س���ية لديه���م يجب �أن ت�س���بع يف مرحلته���م �لعمرية، فاإذ� مت �إ�س���باعها 
يف وقتها �س���وف يتطورون تطور� �س���ليما و�س���حيا وتكون لهم �سخ�س���يتهم �لنا�س���جة 
و�ملتزنة، و�س���يكون من ذوى �لنف�س���يات �مل�ستقرة �ملتزنة و�ل�س���وية، وعلى �لعك�س �إن مل 
يت���م �لإ�س���باع �س���وف ت�س���بح طاقاتهم طاقة �س���لبية لها عو�ق���ب وخيمة على �أنف�س���هم 

وعلى �أ�سرهم وجمتمعهم، فقد تكون عبارة عن �نحر�ف وعدو�ن 

ويوؤك���د عل���ى ذل���ك ما �أ�س���ارت �إليه م�س���طفى )2006، ����س 115( �أن �لنق�س فى 
�إ�س���باع �حلاجات يوؤدى �إىل حالة مر�س���ية تتفق مع �حلاجة نف�سها، فتهديد �لأمن، �أو 
عدم �ل�س���عور بالأمن يوؤدى بال�س���رورة للخوف و�لقلق و�لفو�س���ى وهى من �مل�سكالت 
�لنف�س���ية �خلط���رية �لت���ي توؤث���ر عل���ى �لف���رد، وعندما يح���رم �لفرد من �حلب ي�س���بح 
دفاعي���ا وميي���ل للعدو�ني���ة وي���زد�د لديه �ل�س���عور باخلج���ل و�لنطو�ء. وع���دم حتقيق 
�لذ�ت قد يوؤدى للطرد �ملجتمعي في�سبح لدى �لفرد �سلوك موجه ب�سكل �نحر�يف �إىل 

حتقيق �لإ�سباع باأى �سكل. 

 ويدعم �س���حة نتيجة هذ� �لفر�س تاأكيد نظرية حمدد�ت �لذ�ت “باأنه �إذ� مت 
�إ�س���باع �حلاجات �لنف�س���ية ب�س���كل د�ئم فاإن �ل�س���خ�س �س���وف ينمو ويعمل ب�س���كل فعال 
و�س���وف ينعم بال�س���حة و�لرفاهية، �أما �إذ� ‘�أحبطت فاإن ذلك �س���وف يوؤثر على �س���حة 
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�لف���رد ومدى فعاليت���ه �لوظيفية، كما ترى �أن �جلو�نب �ل�س���ود�ء )�ل�س���طر�بات( يف 
�س���لوك �لف���رد مثل بع����س �لأمر��س �لنف�س���ية ميكن فهمه���ا على �إنه���ا ردود فعل على 

�إحباط �حلاجات �لنف�سية �لأ�سا�سية

 وهك���ذ� ميك���ن �لق���ول �أن هن���اك عالق���ة �رتباطي���ة د�ل���ة بني �ل�س���لوك �مل�ّس���كل 
و�حلاج���ات �لنف�س���ية غري �مل�س���بعة، حي���ث �أن مظاهر �ل�س���طر�ب تظهر ل���دى �لكائن 
�حل���ي عندم���ا يو�جه �س���عوبات حتول دون قدرته على �إ�س���باع حاجات���ه. وهذ� هو حال 
�لإخوة �لعاديون لذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد، حيث تتاأثر �أغلب حاجاتهم �لنف�سية 

بالنق�س يف �لإ�سباع نتيجة �لآثار �ل�سالبة �لتي تركها ��سطر�ب �لتوحد يف �أ�سرهم.

  Tomeny, et al. (2015) بينم���ا �ختلف���ت نتيج���ة هذه �لفر����س مع در��س���ة 
�لتي �نتهت �إىل عدم وجود تاأثري للطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد يف �س���وء تو�فق 
�أ�سقائه غري ذوي �لإعاقة ونق�سان �لإ�سباع للحاجات. ويرى �لباحث �ن هذ� �لختالف 
مردوه ��س���تخد�م �دو�ت در��س���ية خمتلفة عن �مل�ستخدمة بالدر��سة �حلالية �إىل جانب 

�ختالف �ملنهجية يف �لبحث.

 �أم���ا ع���ن ع���دم وج���ود عالق���ة �إرتباطي���ة بني درج���ات �أبع���اد مقيا����س �حلاجات 
�لنف�س���ية وبني درجات ‘بعد مقيا�س �س���وء �لتو�فق �لدر��س���ي، فريى �لباحث �أنه يعود 
�إىل �إرتباط �إخوة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد يف تلبية حاجاتهم �لنف�س���ية 
ب�س���ورة �كرب بجماعة �لرفاق وباأ�س���رهم �كرث من �رتباطهم باملدر�س���ة، حيث يق�س���ي 
�إخوة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد معظم �وقاتهم مع �أفر�د �لأ�س���رة، �أو مع 
�لأ�سدقاء مبا ي�سبع حلجتهم �إىل تقدير �لذ�ت، و�إيل �لمن و�حلب ومن ثم تو�فقهم 

�ل�سخ�سي و��ستقر�رهم �لنف�سي.

نتائج الفر�س الثانى وتف�سرها:
 ين����س �لفر����س �لثانى عل���ى �أنه:“توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طى 

درجات )�لذكور و�لإناث( فى �أبعاد �حلاجات �لنف�سية ل�سالح �لإناث”.

 وللتحقق من �سحة هذ� �لفر�س �إ�ستخدم �لباحث �إختبار )ت( لتو�سيح دللة 
�لفروق بني متو�س���طات درجات)�لذكور و�لإناث( لدى �أخوة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب 

طيف �لتوحد فى �أبعاد مقيا�س �حلاجات �لنف�سية وجدول )8( �لآتى يو�سح ذلك 
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جدول )11(
قيم��ة )ت( لدلل��ة الفروق ب��ني متو�سطات درجات الن��وع )ذكور – اإناث( لإخ��وة الأطفال ذوي 

ا�سطراب طيف التوحد فى اأبعاد مقيا�س احلاجات النف�سية الذكور )35(, الإناث )42(
 نتائج �إختبار )ت(

 �لإنحر�ف�ملتو�سط�لنوع �أبعاد �حلاجات �لنف�سية
�ملعيارى

قيمة ت
ودللتها

12،49**15،534،21)1( ذكورحاجات �لمن 24،551،69)2( �إناث

10،33**8،332.91)1( ذكورحاجات مادية 13،731،49)2( �إناث

9،23**13،084،53)1( ذكورحاجات �لذ�ت 20،852،65)2( �إناث

3،96**9،973،95)1( ذكورحاجات �جتماعية 12،631،46)2( �إناث

7،61**12،253،95)1( ذكورحاجات معرفية 17،702،10)2( �إناث

9،68**16،814،78)1( ذكورحاجات �نفعالية 24،731،87)2( �إناث

12،83**75،9717،42)1( ذكور�لدرجة �لكلية 114،186،83)2( �إناث

 ** د�ل عند �مل�ستوى )0.01( * د�ل عند �مل�ستوى )0.05(

يت�س���ح م���ن نتائج �جلدول �ل�س���ابق وج���ود فروق د�لة �إح�س���ائيا عند م�س���توى 
�لتوح���د                 طي���ف  ��س���طر�ب  ذوي  �لأطف���ال  �أخ���وة  درج���ات  متو�س���طى  ب���ني   )0.01(
)ذك���ور – �إن���اث( فى حاجات �لمن، وحاجات مادية، وحاجات حتقيق �لذ�ت، وحاجات 
�جتماعي���ة، وحاج���ات معرفية، وحاج���ات �نفعالية، و�لدرجة �لكلي���ة ملقيا�س �حلاجات 

�لنف�سية ل�سالح �لإناث. وبهذه �لنتيجة ميكن �لقول �أن هذ� �لفر�س قد حتقق 

ويتف���ق نتيجت���ه م���ع در��س���ة �لع���ودة )2015(، �لعتيب���ي، �ل�س���رطاوي )2009(، 
بينم���ا �ختلف���ت مع ما �نتهت �إليه در��س���ة �لتباع )2008( �لتي تو�س���لت �إىل عدم وجود 
فروق، و‘يف�سر هذ� �لختالف ب�سبب طبيعة �أدو�ت �لدر��سة ومنهجية �لبحث يف هذه 

�لدر��سات عن �دو�ت ومنهج �لبحث �حلايل.
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 ويعتق���د �لباح���ث �أن ه���ذه �لنتيج���ة تاأت���ي متو�فقة م���ع و�قع �لأنثى يف �لأ�س���ر 
�لتي لديها طفل ذوي �حتياجات خا�س���ة، فالأنثى حتتاج �إىل �ل�س���عور بالأمن، �حلب، 
وحتقي���ق �ل���ذ�ت و�لتو�ف���ق م���ع �لنف����س، وكل ذل���ك ميك���ن �أن نطل���ق علي���ه باحلاج���ات 
�لنف�س���ية. كما ي���رى �لباحث �أن �لأخو�ت �لإناث �أقل �إ�س���باعا حلاجاتهم �لنف�س���ية من 
�لذك���ور نظ���ًر� حلج���م �لأعب���اء وطبيع���ة �لأدو�ر �لالتي يقم���ن بها، فالإناث ميار�س���ن 
عناية �أكرث من �لذكور يف ظل ثقافتنا �ل�سرقية �لتي تعطي لالإناث م�سئولية �كرب يف 
رعاية �أخو�تهن �سغار� كانو� �أم كبار�. �أما �لإخوة �لذكور للطفل �مل�ساب بالتوحد فهم 
�أكرث �إ�س���باعا حلاجاتهم �لنف�س���ية وذلك لتعدد م�س���ادر �لإ�س���باع حلاجاتهم �لنف�سية، 
ومن هذه �مل�س���ادر جماعة �لأقر�ن، و�أ�س���رة �لطفل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد �لتي 
بحك���م �لثقاف���ة �لذكوري���ة حتر����س عل���ى تلبي���ة حاجاتهم لالأم���ن ،و�حل���ب، وحتقيق 
�لذ�ت، و�حلاجات �لجتماعية و�ملعرفية باملقارنة �إىل تلبية حاجات �أبنائهن �لإناث. 

 كم���ا ي���رى �لباح���ث �أن �لأنثى بحك���م تكوينهن �لنف�س���ي و�لعاطف���ي يكن �أكرث 
تعب���ري� عن حاجاتهن وم�س���كالتهن �لنف�س���ية و�لع�س���وية عن �أ�س���قائهن �لذكور غري 
ذوي �لإعاقة.وم���ن خ���الل م���ا �س���بق ج���اءت �لفروق ب���ني �لذكور و�لإن���اث يف �حلاجات 

�لنف�سية يف �جتاه �لإناث.

نتائج الفر�س الثالث وتف�سره:
 وين����س عل���ى �أن���ه “توجد فروق د�لة �إح�س���ائيا بني متو�س���طى درجات �أخوة 
�لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد )�لأ�سغر �سًنا من �ل�سقيق ذي ��سطر�ب طيف 
�لتوحد و�لأكرب منه �سًنا( فى �أبعاد �حلاجات �لنف�سية ل�سالح �لإخوة �لأ�سغر �سًنا”

 وللتحق���ق م���ن �س���حة ه���ذ� �لفر����س ��س���تخدم �لباح���ث �إختبار )ت( لتو�س���يح 
دلل���ة �لف���روق بني متو�س���طات درجات �إخ���وة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد             
)�سغري و كبري �ل�سن( فى �أبعاد �حلاجات �لنف�سية. وجدول )10( �لآتى يو�سح ذلك 
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جدول )10(
 قيم��ة )ت( لدلل��ة الفروق ب��ني متو�سطات درجات اإخ��وة الأطفال ذوي ا�سط��راب طيف التوحد 
)الأ�سغ��ر �سًن��ا لل�سقيق ذي ا�سطراب طيف التوحد والأكرب منه �سًن��ا( فى اأبعاد احلاجات النف�سية 

�سغري ال�سن)40(, كبريال�سن)37( 
 نتائج �إختبار )ت( 

 �لإنحر�ف�ملتو�سط�لعمر �أبعاد �حلاجات �لنف�سية
�ملعيارى

قيمة ت
ودللتها

10،62**24،461،62)1( �سغريحاجات �لمن 15،864،63)2( كبري

8،64**13،591،42)1( �سغريحاجات مادية 8،623،28)2( كبري

8،97**20،902،58)1( �سغريحاجات حتقيق �لذ�ت 13،244،62)2( كبري

4،11**12،691،49)1( �سغريحاجات �جتماعية 9،973،86)2( كبري

7،35**17،722،11)1( �سغريحاجات معرفية 12،383،98)2( كبري

8،97**24،691،88)1( �سغريحاجات �نفعالية 17،054،96)2( كبري

11،61**114،056،77)1( �سغري�لدرجة �لكلية 77،1418،61)2( كبري

 ** د�ل عند �مل�ستوى )0.01( * د�ل عند �مل�ستوى )0.05( 

 يت�س���ح من �جلدول �ل�س���ابق وجود فروق د�لة �إح�س���ائيا عند م�ستوى )0،01( 
بني متو�س���طى درجات �إخوة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد )�سغري – كبري( 
فى حاجات �لمن، و�حلاجات �ملادية، وحاجات حتقيق �لذ�ت، و�حلاجات �لجتماعية، 
و�حلاجات �ملعرفية، و�حلاجات �لنفعالية، و�لدرجة �لكلية ملقيا�س �حلاجات �لنف�سية 

ل�سالح �لإخوة �ل�سغار. وهذه �لنتيجة حتقق �سحة �لفر�س �لثالث كلًيا.

 وق���د �تفق���ت نتيجة هذ� �لفر�س مع در��س���ة ط�س���طو�س و �ل�س���ديفات )2013( 
و يرجع �لباحث �ل�س���بب يف ذلك �إىل �أن �لإخوة �لأ�س���غر �س���ًنا بحاجة �أكرث �إىل �إ�س���باع 
حاجاتهم من �لأمن و�لنتماء و�لعاطفة و�حلب عن �لإخوة �لأكرب �س���نا، لكن �هتمام 
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�لو�لد�ن بال�سقيق ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد وق�ساء وقت طويل يف رعايته و�لعناية 
ب���ه، يقل���ل من �إ�س���باعهم له���ذه �حلاج���ات، بينما �لإخ���وة �لعاديون �لأكرب �س���نا، نتيجة 
�لن�س���ج �لعقل���ي و�جل�س���مي و�لنف�س���ي �ل���ذي يتمتعون به م���ع مرور �لزم���ن، وبالتايل 
�لتكيف مع ��س���طر�ب �أخيهم ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد د�خل �لأ�س���رة، و�لتو��س���ل 
�جلي���د م���ع �ملجتم���ع �خلارجي جعلهم �أكرث �إ�س���باًعا حلاجاتهم �لنف�س���ية باملقارنة �إىل 

�لإخوة �لأ�سغر �سنا.

نتائج الفر�س الرابع وتف�سرها:
وين����س عل���ى �أنه “يوج���د تاأثري د�ل ملتغ���ريي �لنوع و�لعمر �لزمن���ي و�لتفاعل 
بينهما على درجات �أبعاد �حلاجات �لنف�س���ية لدى �إخوة �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف 

�لتوحد”
جدول )11(

يو�سح متو�سطات درجات اإخوة اأطفال ذي ا�سطراب طيف التوحد من حيث تاأثري النوع     
)ذكر/ اأنثى(, والعمر )�سغري / كبري ال�سن( والتفاعل بينهما على احلاجات النف�سية لديهم

�ملتو�سط�ملجموعات�ملتو�سط�ملجموعات
114ذكور �سغار94.4�لذكور
74.88ذكور كبار115.27�لإناث
114.05�ناث �سغار114.03�ل�سغار
116.65�إناث كبار95.69�لكبار

 وللتحق���ق من �س���حة ه���ذ� �لفر�س �إ�س���تخدم �لباحث حتليل �لتباي���ن �لثنائى 
�لإجتاه )2×2( 

جدول )12(
 نتائج حتليل التباين ثنائى الإجتاه )2 × 2( لتفاعل كل من النوع )ذكور – اإناث(,

 والعمر )�سغري – كبري( وتاأثريها فى الدرجة الكلية للحاجات النف�سية 
لأخوة الأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد

 م�سدر
 درجةجمموع �ملربعات�لتباين

 م�ستوى)قيمة)فمتو�سط �ملربعات�حلرية
�لدللة

864.6691864.6695.6930.05�لعمر
70.01، 1116.56511116.565351�لنوع

70.05، 1110،93411110،934314�لعمر×�لنوع
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ويت�سح من �جلدول �ل�سابق ما يلى:
وج���ود �أث���ر د�ل �إح�س���ائًيا ملتغ���ري �لعم���ر )�س���غري – كبري �ل�س���ن( يف �حلاجات  •

�لنف�س���ية ل���دى �أخ���وة �لطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د، حيث بلغ���ت قيمة ف 
)5.693( وه���ى قيم���ة د�لة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.05[ وللتعرف على �جتاه 
�لفروق، مت ح�س���اب �ملتو�س���طات �حل�س���ابية للمجموعتني، فاأظهرت �لنتائج �أن 
�لأ�س���قاء �لأ�س���غر �س���نا م���ن �لطفل ذي ��س���طر�ب طيف �لتوح���د )م = 114.03 

درجة( �أقل �إ�سباعا للحاجات �لنف�سية عن �لأ�سقاء �لكبار )م = 95.69(.
وجود �أثر د�ل �إح�سائًيا ملتغري �لنوع )ذكور – �إناث( يف �حلاجات �لنف�سية لدى  •

�أخ���وة �لطف���ال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوح���د، حيث بلغت قيم���ة ف )7.351( 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا عن���د م�س���توى 0.01 وللتع���رف على �جت���اه �لفروق، مت ح�س���اب 
�ملتو�سطات �حل�سابية للمجموعتني، فاأظهرت �لنتائج �أن �لإناث )م = 115.27(

�أقل �إ�سباًعا للحاجات �لنف�سية عن �لذكور )م = 94.4 درجة(.
وج���ود �أث���ر د�ل �إح�س���ائًيا لتفاع���ل �لعم���ر م���ع �لن���وع )�س���غري ذك���ر – �س���غري  •

�نث���ى- كب���ري ذك���ر – كب���ري �أنث���ى( يف �حلاجات �لنف�س���ية ل���دى �أخ���وة �لأطفال 
 ،1  = ]د.ح   )7.314( ف  قيم���ة  بلغ���ت  حي���ث  �لتوح���د،  طي���ف  ��س���طر�ب  ذوى 
د�ل���ة �إح�س���ائًيا عند م�س���توى 0.05[. وللك�س���ف ع���ن �جتاه �لفروق، مت ح�س���اب 
�ملتو�سطات �حل�سابية للمجموعات، فاأظهرت �لنتائج �أن �لإخوة �لذكور �ل�سغار 
)م = 114 درج���ة( متقارب���ني م���ن �لن���اث �ل�س���غار )م = 114.05درجة(.بينم���ا 
�لناث �لكبار )م = 116.65درجة(. �أقل �إ�س���باعا للحاجات �لنف�س���ية عن �لذكور 

�لكبار )م = 74.88 درجة(

���ح حتق���ق �لفر����س �لر�ب���ع. مم���ا ل�س���ك في���ه �أن نتيج���ة   وه���ذه �لنتائ���ج تو�سّ
�لفر�س �لر�بع جاءت متطابقة مع نتائج �لفرو�س �ل�س���ابقة مبا يوؤكد �أت�س���اق �لنتائج 
،فق���د تب���ني تاأثريمتغريي �لن���وع و�لعمر �لزمني على درجات �أبع���اد مقيا�س �حلاجات 
�لنف�س���ية لدى �أخوة �لأطفال ذوى ��س���طر�ب طيف �لتوحد، ومن حيث �لتفاعل فقد 
تب���ني �أن �لإخ���وة �ل�س���غار كان���و� �أقل حظ���ٌا من �لإخوة �لأكرب �س���نا يف ��س���باع �حلاجات 
�لنف�س���ية وهي نتيج���ة منطقية تو�فق �لو�ق���ع �لعملي فاملرحلة �لعمري���ة �لتي ينتمي 
�إليه���ا �أف���ر�د �لعينة -وهي مرحلة �لطفولة - مرحلة بناء تتطلب �لإ�س���باع لكثري من 
�حلاج���ات �لنمائي���ة ويف مقدمتها �حلاجات �لتعليمي���ة و�ملعرفية، �إىل جانب �حلاجات 
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�لتنموية �لأخرى كاحلاجة �إىل �لأمن و�حلاجة �إىل تاأكيد �لذ�ت، و�حلاجة لالنتماء 
و�ل���ولء للجماعة. وهذه �حلاجات �لتي يتم �ل�س���عي �إىل �إ�س���باعها تعد حمركا ود�فعا 
ل�س���لوكهم، فما ي�س���عر به �لإخوة �لأ�سغر �س���نا من �لطفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
من م�س���كالت �س���لوكية و�نفعالية �أمنا مرجعه �إىل عدم �إ�س���باع حاجاتهم �إىل �لهتمام 

و�لرعاية ومبادلة م�ساعر �حلب و�لتعاون.

 كذل���ك تب���ني م���ن خ���الل نتيجة ه���ذ� �لفر����س �أن �لإن���اث �لأكرب �س���نا كن �أقل 
�إ�س���باًعا عن �لذكور �لأكرب �س���نا حلاجاتهم �لنف�س���ية وتف�س���ري ذلك يف ر�أي �لباحث �أن 
حج���م �لأعب���اء �لت���ي يتحّملنها يف رعاية �أخيهم ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد �أكرث من 
�لذك���ور، مم���ا يقل���ل �لوق���ت �أمامهن للقيام مبهام �سخ�س���ية، �أو �مل�س���اركة يف ن�س���اطات 
�جتماعي���ة، �لأم���ر �ل���ذي يزيد م���ن �إحباطهن وعجزه���ن و�س���عورهن بالختالف عن 
قرينته���ن �لالت���ي لديهن �إخوة عاديني ومن ثم تزد�د لديهن عدد �حلاجات �لنف�س���ية 
غري �مل�س���بعة على عك�س �حلال بالن�س���بة للذكور �لأكرب �س���نا �لذين يجدون وقتا �أوفر 
ملمار�سة �لأن�سطة �لجتماعية وتكوين �سد�قات وحتقيق جناحات مبا ي�سبع كثري من 
حاجاتهم �لنف�س���ية، عالوة على ما يتمتعون به من �حلرية يف ق�س���اء �أوقاتهم بالنظر 

حلرية �لإناث. 

نتائج الفر�س اخلام�س وتف�سرها:
 وين�س على �أنه: »ميكن �لتنبوؤ بامل�سكالت �ل�سلوكية لدى �إخوة و�أخو�ت �أطفال 

ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد من خالل بع�س �حلاجات �لنف�سية غري �مل�سبعة”.

للتحقق من �س���حة هذ� �لفر�س مت ��س���تخد�م حتليل �لنحد�ر �ملتعدد �ملتدرج 
)Stepwise( للتع���رف عل���ى �حلاج���ات �لنف�س���ية ل���دى �إخ���وة و�أخ���و�ت �أطف���ال ذوي 
��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د �لتي تتنب���اأ بدرجاتهم يف �مل�س���كالت �ل�س���لوكية. وقد �أ�س���فر 
حتلي���ل �لنح���د�ر �ملتعدد �ملتدرج عن �إدر�ج �لعو�مل �ل�س���تة �ملمثلة للحاجات �لنف�س���ية 
ل���دى �إخ���وة و�أخ���و�ت �أطف���ال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د )حاجات �لم���ن حاجات 
مادي���ة- حاج���ات حتقي���ق �ل���ذ�ت- حاج���ات �جتماعي���ة – حاج���ات معرفي���ة – حاجات 
�نفعالي���ة- �لدرج���ة �لكلي���ة(، و�جل���دولن �لتالي���ان )14،13( يو�س���حان نتائ���ج حتليل 
�لنح���د�ر �ملتع���دد للتعرف على �ملتغري�ت �لتي تتنباأ بدرجات �إخوة و�أخو�ت �أطفال ذي 

��سطر�ب طيف �لتوحدين يف �مل�سكالت �ل�سلوكية.
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جدول )13(
حتليل تباين النحدار املتعدد املتدرج )اخلطوة الثالثة( للتعرف على احلاجات النف�سية لدى اإخوة 

واأخوات اأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد التي تتنباأ  بدرجات امل�سكالت ال�سلوكية لديهم
 م�سدر
 درجاتجموع �ملربعات�لتباين

�حلرية
 متو�سط
معامل قيمة ف�ملربعات

R2 لدللة�لتحديد�

6760.17616769.176�لنحد�ر
28.1860.3700.001

11527.70448240.161�لبو�قي

يت�س���ح م���ن �جل���دول )15( وج���ود تاأث���ري د�ل �إح�س���ائًيا )عن���د م�س���توى 001،( 
لعامل حاجات �لمن على درجات �إخوة و�أخو�ت �أطفال ذوي ��س���طر�ب طيف �لتوحد 

يف �مل�سكالت �ل�سلوكية.

ُي�س���ري معام���ل �لتحدي���د، �أو مرب���ع معام���ل �لرتب���اط �ملتع���دد)R2( �لذي بلغ 
)37،( �إىل �أن عام���ل حاج���ات �لم���ن يف�س���ر )37%( من �لتباين �لكل���ى يف درجات �إخوة 

و�أخو�ت �أطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد يف �لتنبوؤ بامل�سكالت �ل�سلوكية. 
جدول )14( 

حتليل تباين النحدار املتعدد املتدرج )اخلطوة الثالثة( لتحديد احلاجات النف�سية لدى اإخوة 
واأخوات اأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد التي تتنباأ بدرجات امل�سكالت ال�سلوكية لدى اإخوة 

واأخوات اأطفال ذوي ا�سطراب طيف التوحد

 �ملتغري�ت �ملتغري �لتابع
�مل�ستقلة

 معامل
�لنحد�ر

 �خلطاأ
�ملعياري

معامل 
B لدللةقيمة تبيتا�

 �لدرجة �لكلية
 للم�سكالت �ل�سلوكية

 عند �إخوة �لأطفال ذوي
��سطر�ب طيف �لتوحد

 ثابت
13.580.001---164.6512.11�لنحد�ر

 حاجات
6085.3090.001. 608.522. �لمن

 يت�سح من �جلدول )14( وجود تاأثري �إيجابي د�ل �إح�سائًيا )عند م�ستوى0.01( 
لعام���ل حاج���ات �لم���ن على درج���ات �إخ���وة �لأطفال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد يف 
�مل�سكالت �ل�سلوكية. من �جلدول �ل�سابق ميكن �سياغة معادلة �لنحد�ر �ملتعدد �لتي 

ُت�سهم يف �لتنبوؤ مب�سكالت �إخوة �لأطفال ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد 
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�مل�س���كالت �ل�س���لوكية لإخ���وة �لأطف���ال ذوي ��س���طر�ب طي���ف �لتوح���د =608، 
)حاجات �لمن( + 65،164

 Deisenroth, et al. (2012); Meyer, وتتف���ق ه���ذه �لنتيجة مع در��س���ة 
et al. (2011) يف �مكاني���ة �لتنب���وؤ بال�س���طر�ب �ل�س���لوكي ل���دى �أ�س���قاء �طفال ذوي 
��س���طر�ب طيف �لتوحد، و�ن �ختلفت �ملتغري�ت �مل�س���تقلة �لتي تنباأ بال�س���طر�ببهذه 
�لدر��سات، كما تتفق نتيجة هذ� �لفر�س مع ت�سنيف �إبر�هام ما�سلو �لهرمي للحاجات 
�لنف�سية، �إذ تعد �حلاجة لالأمن �أهم �حلاجات �لنف�سية بعد �حلاجات �لف�سيولوجية، 
نظًر� ملا يرتتب على عدم �ل�س���عور بالأمن من �إ�س���ابة �لفرد باخلوف �لذي هو م�سدر 
لكثري من �لأمر��س �لنف�سية ،كما يعد وجها �آخًر� لل�سعور بالنق�س �سو�ء عند �لكبار، 
�أو �لأطفال، فالإخوة و�لأخو�ت �إذ� �س���عرو� باأنهم مهددون بعدم �لأمان و�خلوف تولد 

لديه �سعور بالكر�هية ملن يهدد �أمنهم. 

ويرى �لباحث �أن متّيز �حلاجة لالأمن عن بقية �حلاجات �لنف�س���ية من حيث 
�لإ�سهام يف �لتنبوؤ بامل�سكالت �لنفعالية و�ل�سلوكية جاء من تعدد م�سادر �خلوف لدى 
�أخوة و�أخو�ت �لطفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد ومنها: خوفهم بان يكون لديهم يف 
�مل�ستقبًل مثل هذ� �ملر�س، �أو ينتقل �إىل �أبنائهم م�ستقباًل مبا ميثل م�سدًر� �آخر يهدد 

�سعورهم بالأمن.

�خل���وف م���ن معرف���ة �لآخري���ن باإ�س���ابة �لأخ بالتوح���د و�خل���وف من �س���خرية 
�لأ�سدقاء وو�سف �لطفل ذي ��سطر�ب طيف �لتوحد بالغباء، �أو �لتخلف.

 �خل���وف من ف�س���ل حتمل م�س���ئولية رعاي���ة �أخيهم، �أو حتمل م�س���ئوليات �أكرب 
م���ن �إمكانياته���م من هنا ميكن �لقول �أن �لطفل ذي ��س���طر�ب طي���ف �لتوحد �إذ� كان 
�س���يظل د�ئًم���ا يف حاجة �إىل �ل�س���عور بالأم���ن و�حلب مدى �حلياة من قب���ل �لو�لدين، 
فاإنه �إخوته ذكوًر� كانو�، �أو �إناًثا �س���يبقون عر�س���ة ملخاطر �ل�س���عور بعدم �لأمن ما مل 

ينتبه �لو�لد�ن لذلك. 

كم���ا ي���رى �لباح���ث �ن نتيج���ة ه���ذ� �لفر����س تتف���ق �ي�س���ا م���ع م���ا �أ�س���ارت �إليه 
�لنظري���ات �لنف�س���ية باأن �لفرد حني ي�س���بع حاجاته �لبيولوجي���ة تظهر لديه �لدو�فع 
لإ�س���باع حاجات مت�س���لة بتو�فقه وتكيفه مع نف�س���ه و�لآخرين، فت�س���عر بحاجاته �إىل 
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�لأم���ن د�خ���ل �لأ�س���رة �لت���ي يعي����س فيه���ا، وتربط بين���ه وب���ني �أفر�دها �س���الت �لولء 
و�لنتماء و�حلب و�ملتبادل، حينئذ يتولد لديه �سعور بالقبول وتقدير �لذ�ت.

وهذ� يف�سر تفّرد �حلاجة �إىل �لأمن عن غريها من بقية �حلاجات �لنف�سية يف 
�لتنبوؤ بال�س���لوك �مل�سطرب لدى �إخوة و�أخو�ت �لأطفال ذوي ��سطر�ب طيف �لتوحد 

يف حال عدم �إ�سباعها.

ت�سمنيات البحث والتو�سيات:-
 يف �سوء ما �أ�سفرت عنه نتائج �لبحث �حلايل، يقدم �لباحث بع�س �لت�سمنيات 

�لرتبوية:
((( �أن يتقبل �لو�لدين �إعاقة �إبنهم وي�س���عرو� بالر�س���ا بق�ساء �هلل حتى ينقلو� هذ� 1

�ل�سعور �إىل �أبنائهم غري ذوي �لإعاقة في�ستطيعون �أن يعي�سو� حياة طبيعية.
((( �لو�ل���د�ن �حتياج���ات �لإخ���وة غ���ري ذوي �لإعاق���ة و�لهتم���ام به���م 1 �أن ير�ع���ي 

و�حلف���الت  �لرح���الت  و�مل�س���اركة يف  �ملجتم���ع  �لندم���اج يف  عل���ى  وت�س���جيعهم 
و�لتخل����س من حالة �لعزلة و�لنطو�ء، و�لعمل على �إ�س���باع �حلاجات �لنف�س���ية 
لإخوة ذوي �لإعاقة من غري ذوي �لإعاقة حتى ل ي�سعرون باأن وجود �أخ )�أخت( 
ذي �لإعاق���ة ق���د �أث���ر على �حتياجاته���م تاأثري� �س���لبيا، فتتاأزم حالتهم �لنف�س���ية 

وي�سعرون بال�سيق.
((( �أن ينم���ي �لو�لدي���ن روح �حل���ب و�لتع���اون بني �لإخ���وة ذوي �لإعاق���ة وغري ذوي 1

�لإعاق���ة وع���دم �لإلقاء مب�س���ئولية رعاية �لأخ ذي ��س���طر�ب طيف �لتوحد على 
�إخوته غري ذوي �لإعاقة

((( �أن ترك���ز �لرب�م���ج �لإر�س���ادية �ملقدم���ة �إىل �أ�س���ر �لأطف���ال ذوي �لإعاق���ة عل���ى 1
�لعالقات �لأخوية د�خل �لأ�سرة وكيفية تعامل �لآباء و�لأمهات مع �لأبناء غري 
ذوي �لإعاق���ة وذوي �لإعاق���ة، تف���دمي �ملعلوم���ات �لالزم���ة لأخ���وة �لطفال ذوي 

��سطر�ب طيف �لتوحد مبا يتنا�سب مع �عمارهم.
((( �لعم���ل على �إن�س���اء مو�قع عل���ى �لإنرتنت خا�س���ة باإخوة �لأطف���ال ذوي �لإعاقة 1

لتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت بني �لإخوة و�ملوؤ�س�سات �لعلمية و�لبحثية، و�لإطالع 
على جتارب وخرب�ت �لبع�س
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